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Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

ÚVOD
Tato dokumentace je předkládána dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č. 39/2015 Sb. (dále jen dokumentace EIA). Cílem
dokumentace EIA je objektivně posoudit vlivy záměru Plavební stupeň Děčín na životní
prostředí.
Dne 7. 10. 2005 bylo předloženo oznámení záměru, který naplňoval dikci bodu 9.5, kategorie
I (Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání
na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350
tun) a zároveň naplňoval dikci bodu 3.4, kategorie II (Vodní elektrárny s celkovým
instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50 MWe.) Přílohy č. 1 k zákonu
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon).
V předkládané dokumentaci EIA záměr naplňuje dikci bodu 9.5, kategorie I (Vodní cesty
včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo
přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun)
a zároveň v obou posuzovaných aktivních variantách 1 a 1b naplňuje dikci bodu 10.15,
kategorie II jako podlimitní záměr k bodu 3.4, kategorie II (Vodní elektrárny s celkovým
instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50 MWe.) Přílohy č. 1 zákona.
V rámci závěru zjišťovacího řízení vydaného 13. 12. 2005 doporučilo Ministerstvo životního
prostředí České republiky (dále jen MŽP) zaměřit se v dokumentaci EIA zejména na
problematiku ochrany vod, ochrany přírody a krajiny, vlivy záměru na lokality Natura 2000,
vlivy hluku a vyhodnocení případné varianty řešení z hlediska vlivů na životní prostředí a
veřejné zdraví, pokud je její provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné.
Oznámení záměru bylo vytýkáno, že hodnotí pouze jednu předkládanou variantu řešení. Proto
se oznamovatel rozhodl podrobně zabývat všemi dosud zvažovanými či navrhovanými
variantami řešení. Snahou bylo najít takové řešení, které bude vykazovat co nejmenší
negativní dopady záměru na jednotlivé složky životního prostředí a zároveň naplní i účel
projektu – zlepšení plavebních podmínek na Labi v souladu se zadáním Ministerstva dopravy
ČR. Výsledkem tohoto procesu je varianta 1b, která byla oproti oznámení do dokumentace
EIA doplněna. Z hlediska vlivů na životní prostředí nebyla nalezena šetrnější varianta řešení,
která by zároveň naplňovala parametry záměru definované Ministerstvem dopravy ČR (dále
jen MD).
Podrobný rozbor všech zvažovaných či navrhovaných variant je uveden v kapitole B.I.5
Dokumentace EIA a v plném rozsahu posuzuje varianty 0, 1 a 1b, které jsou popsány
v kapitole B.I.6.
Dokumentace EIA záměru Plavební stupeň Děčín zahrnující tyto posuzované varianty byla
poprvé předložena 24. 8. 2010. Na základě nesouhlasných vyjádření veřejnosti i dotřených
orgánů státní správy byla dokumentace EIA vrácena dne 23. 5. 2011 oznamovateli k doplnění
a přepracování.
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Doplněná a přepracovaná dokumentace (tzv. doplněk dokumentace EIA) byla MŽP
předložena dne 31. 1. 2012. Zejména na základě vyjádření orgánů ochrany přírody a krajiny
však byla 23. 5. 2012 vrácena k doplnění.
Aktuálně předkládaná dokumentace zohledňuje všechna relevantní vyjádření k předchozím
dokumentům. Zejména v oblasti ochrany přírody a krajiny je výrazně přepracovaná. Dále
obsahuje podrobnější popis organizačních opatření, která umožní nákladní vodní dopravě
překonávání úseku Boletice – VD Střekov, který je na základě usnesení Vlády ČR
č. 337/2005 ze dne 23. března 2005 řešen bez příčné stavby. Tato organizační opatření nejsou
přímo součástí záměru jako takového, jsou však vyhodnocena z hlediska jejich kumulativních
vlivů.
Závěr zjišťovacího řízení i oba vracecí dopisy jsou uvedeny a vypořádány v příloze P7.
Připomínky orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti, došlé v rámci vyjádření
k oznámení i oběma dřívejším verzím dokumentace EIA jsou vypořádány v příloze SP13.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1.

Obchodní firma
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

2. IČ
67981801
3. Sídlo (bydliště)
nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
4. Jméno, příjmení a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
tel: 225 131 732
Ing. Martin Vavřička
tel: 225 131 751, e-mail: vavricka@rvccr.cz
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1
„Plavební stupeň Děčín“
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění (dále také zákon), je následující:
kategorie

I

bod

9.5

název

vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro
nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní
dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun

sloupec

A

Jako podlimitní spadá záměr i pod následující zařazení:
kategorie

II

bod

3.4

název

vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 10
MWe do 50 MWe

sloupec

B

Dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 k
tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou
nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů
podléhají posuzování vždy.
Příslušným úřadem k vedení procesu EIA je Ministerstvo životního prostředí České republiky
(MŽP).
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Dokumentace EIA podrobně hodnotí následující 3 varianty:
 Varianta 0
 Varianta 1
 Varianta 1b
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V následující tabulce (Tabulka 1) jsou uvedeny základní kapacitní údaje pro varianty 1 a 1b.
Tabulka 1: Základní kapacitní údaje

Varianta
1
1b
Umístění v ř. km
737,02
737,12
Horní hladina
124,50 m n. m. 124,50 – 125,00 m n. m.
Dolní hladina při Q354d
119,21 m n. m. 119,44 m n. m.
Rozdíl hladin při Q345d
5,29 m
5,06 m – 5,56 m n. m.
Délka hydrostatického
9,2 km
9,1 – 9,4 km
vzdutí
Délka prohrábek
6,1 km
6,3 km
3
Objem prohrábek
218 500 m
82 200 m3
Břehové výhony
ne
ano
Šířka rybího přechodu
2 + cca 6 m
2 + 1,8 + cca 25 m
MVE
9,68 MW
7,90 MW
Výtlak lodí je pro jednotlivé průtoky na Labi proměnný. Při maximálním ponoru lze
předpokládat výtlak až 1900 t.
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:

Ústecký kraj

Obec s rozšířenou působností:

Děčín

Obec:

Děčín, Hřensko

Katastrální území:

Hřensko [648957], Dolní Žleb [630471], Prostřední Žleb
[625302], Loubí u Děčína [625311], Podmokly
[625141], Děčín [624926], Děčín – Staré Město
[625035], Křešice u Děčína [607185], Boletice nad
Labem [607169], Chrochvice [625086], Vilsnice
[625078], Nebočady [607193], Malšovice [691438].

Na následujících obrázcích (Obrázek 1 a Obrázek 2) je znázorněno umístění řešeného úseku
Labe v rámci širších i místních poměrů.
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Obrázek 1: Situace dotčeného úseku v rámci kraje

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

20

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Obrázek 2: Záměrem dotčený úsek Labe
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr má charakter novostavby na stávající vodní cestě. Cílem navrhovaných úprav je
zabezpečení plavebních podmínek v úseku Labe od státní hranice ČR/SRN v ř. km 727,00 po
ř. km 746,20 u Boletic v souladu s podmínkami na navazujícím německém úseku Labe do
Magdeburku. Základní parametry byly stanoveny Ministerstvem dopravy ČR na základě
usnesení vlády ČR č. 337 ze dne 23. 3. 2005. Jedná se o tyto základní parametry plavební
dráhy:
-

minimální ponor 140 cm při průtoku Q345d, tj. při 110 m3/s ve vodočetném profilu Ústí
nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 190 cm),

-

dosažení ponoru 220 cm při průtoku Q180d, tj. při 236 m3/s ve vodočetném profilu Ústí
nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 270 cm),

-

minimální šířka plavební dráhy v přímé trati v úrovni maximálního ponoru lodí 50 m,

-

minimální podjezdná výška mostů nad hladinou maximálního plavebního průtoku (tj.
1465 m3/s) 7 m,

-

návrhové plavidlo délky 137 m, šířky 11,50 m odpovídající současným parametrům dle
vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního
provozu).

Posuzovaný záměr je schopen samostatného provozu a není vázán na výstavbu jiných záměrů.
V hraničním úseku vodní cesty v ř. km 730,47 – 726,6 jsou dostatečné plavební podmínky
zajištěny již nyní díky tamnějším morfologickým podmínkám. Záměr předpokládá realizaci
údržbových prací na německém úseku Labe potvrzených v mezidobí po oznámení záměru i
„Společným prohlášením úmyslu o spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské
vodní cestě až do plavebního stupně Geesthacht u Hamburku“ Ministerstva dopravy ČR a
Spolkového ministerstva dopravy, výstavby a bydlení SRN ze dne 31. 7. 2006 (Spolkové
ministerstvo dopravy, výstavby a bydlení SRN a Ministerstvo dopravy ČR, 2006). Rovněž
spolková kancléřka Angela Merkelová 6. 6. 2011 sdělila (Petru Nečasovi) jednoznačně: „Labe
má stále velký význam pro nákladní dopravu a je důležitou vodní cestou, např. pro
kontejnerovou dopravu z a do Hamburku. Proto se bude Spolková republika Německo –
nezávisle na současně prováděných šetřeních – držet cílů Vámi zmíněného „Společného
prohlášení z roku 2006“ ministerstev dopravy obou našich zemí a bude na německé straně
pokračovat ve zlepšování splavnosti opatřeními pro údržbu. Buďte ujištěn o tom, že budu
tomuto tématu věnovat i nadále pozornost.“ (Merkelová, 2011).
Podpora splavnosti Labe je obsažena v příloze (tj. Koaliční smlouvě mezi ČSSD, hnutím
ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017) Programového prohlášení vlády
České republiky (Praha, únor 2014), kde je pod bodem III. Program vlády; v kapitole 1.
Hospodářský rozvoj země a podkapitole 1.2 Moderní doprava mj. uvedeno: „Budeme
pokračovat ve výstavbě klíčové silniční, železniční i vodní dopravní infrastruktury. …
Podpoříme rozvoj vnitrozemských vodních cest, především pak projekty na zlepšení
plavebních podmínek na Labi (plavební stupeň Děčín, Přelouč) … .“
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Realizací záměru se podaří zajistit doplutí plavidel z Hamburku až do vnitrozemí ČR
v průběhu téměř celého hydrologicky průměrného roku. O tom, že zlepšení plavebních
podmínek na dolním Labi bude řešeno výstavbou plavebního stupně Děčín, rozhodla Vláda
České republiky usnesením č. 337/2005 ze dne 23. března 2005.
Oproti minulým záměrům řešícím splavnění dolního Labe, které dostatečně nerespektovaly
potřeby ochrany přírody, přichází předkládaný záměr ve variantě 1b s opatřeními, která
naprostou většinu negativních vlivů záměru odstraní nebo výrazně zmírní. Pro dosažení winwin efektu záměru (tedy dosažení benefitů jak na straně plavby, tak na straně ochrany
přírody) byla zařazena i environmentální opatření. Varianta 1b vznikla po několikaletém
monitorování biotopů a společenstev koryta i nivy řeky Labe a je výsledkem úzké spolupráce
s odborníky na ochranu přírody a krajiny s cílem co nejlépe skloubit požadavky plavby i
ochrany přírody.
Možné kumulativní vlivy byly posuzovány na základě územně plánovací dokumentace na
úrovni krajů a obcí záměrem dotčeného území s využitím informačního systému EIA/SEA.
Na úrovni SEA byly z hlediska geografické blízkosti záměrem dotčeného území (územně
plánovacích dokumentů Ústeckého kraje a města Děčína) posuzovány tyto koncepce:
-

MZP003K Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje,

-

MZP141K Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do
roku 2050,

-

MZP129K Dopravní sektorové strategie 2. fáze,

-

MZP155K Operační program Doprava pro programové období 2014 – 2020,

-

MZP078K Plán oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe,

-

MZP084K Integrovaný plán rozvoje města Děčín - sídliště Staré Město,

-

MZP147K Program rozvoje Ústeckého kraje 2014 - 2020,

-

MZP185K Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020,

-

MZP194K Národní plán povodí Labe,

-

MZP200K Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,

-

MZP096K Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky,

-

MZP116K Státní politika životního prostředí České republiky 2014–2020,

-

MZP148K Aktualizace Státní energetická koncepce,

-

ULK 006K Integrovaný plán rozvoje města Děčín.

Byly prověřeny případné záměry nebo jiné aktivity, které vyplývají z uvedených koncepcí a
jejichž realizace by mohla vyvolat kumulace s posuzovaným záměrem. Realizací uvedených
koncepcí nedojde v dotčeném území k realizaci takových záměrů (především k výstavbě
staveb a technických zařízení), které by mohly významným způsobem posilovat negativní
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vlivy záměru Plavebního stupně Děčín. Zvláštní kapitolou jsou však záměry rozvoje
infrastruktury nákladní vodní dopravy, které jsou komentovány níže.
Na úrovni EIA byly v geografické blízkosti záměrem dotčeného území posuzovány tyto
záměry:
-

ULK 286 Protipovodňová opatření na Labi – Hřensko,

-

ULK 503 Protipovodňová opatření na Labi – lokalita silnice II/261 v úseku
Libochovany – Děčín,

-

ULK 568 Výstavba vodní elektrárny a rybího přechodu (Březiny u Děčína),

-

ULK 834 Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice).

Realizací těchto projektů se neočekávají vlivy, které by mohly významně posilovat negativní
vlivy záměru.
Kumulativní vlivy záměrů rozvoje infrastruktury nákladní vodní dopravy
Z hlediska kumulace vlivů jiných záměrů plánovaných na labsko-vltavské vodní cestě
zaměřených na její modernizaci, můžeme tyto vlivy rozdělit na tyto skupiny:
A. vlivy realizace ostatních záměrů modernizace labsko-vltavské vodní cesty
B. vlivy navýšení provozu samotné plavby (zejména vlnění způsobované loděmi)
C. organizační opatření na podporu plavby (tzv. vlnování – nadlepšování průtoků ze
zdrže VD Střekov, odlehčování plavidel – rozkládání nákladu na více plavidel a
přípřež – tažení konvoje plavidel zadokolesovým remorkérem Beskydy či jiným
plavidlem vhodným pro tento účel )
A. Vlivy realizace ostatních záměrů modernizace LVVC
Z hlediska vlivů stavby ostatních záměrů na LVVC přichází v úvahu pouze takové záměry,
které budou v průběhu výstavby vykazovat významnější vlivy na životní prostředí. Nejprve je
tedy třeba shromáždit informace o tom, jaké významnější záměry by měly být ze strany ŘVC
realizovány. Dle analýzy nákladů a přínosů (VÚT, 2015) jde o tyto projekty uvedené
v investičních opatřeních Dopravní sektorové strategie 2. fáze (Střednědobý plán rozvoje
dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem):
A. na Vltavě:


Zvýšení ponorů na Vltavě (Mělník – Praha Radotín),



Úprava ohlaví PK Hořín,



Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavě – mosty,



Modernizace rejd PK Štvanice,



Plavební komora Praha – Staré Město,
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B. na Labi:


Plavební komora Brandýs nad Labem (modernizace),



VD Velký Osek (modernizace plavební komory),



Stabilizace podmínek v přístavu Chvaletice,



Stupeň Přelouč II,



Most přes Labe Valy – Mělice,



Modernizace stupně Srnojedy,



Přístav Pardubice.

Tyto projekty jsou dále blíže analyzovány z hlediska možnosti kumulace jejich vlivů na
životní prostředí s vlivy záměru PSD.

Zvýšení ponorů na Vltavě (Mělník – Praha Radotín)
Jak prokazuje analýza vlivů tohoto projektu na přírodu a krajinu (Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, 2014), nejde o projekt, který by měl významnější vlivy na životní prostředí. Jde o
prohrábku v dílčích úsecích Vltavy, zejména v těch částech plavební dráhy, které jsou blíže ke
břehům. V rámci realizace záměru dojde k dočasnému zvýšení zakalení toku, nepůjde však o
vliv, který by mohl spolu se záměrem PSD představovat jakoukoli kumulaci. Na to je
vzdálenost mezi Mělníkem a Děčínem příliš velká.

Úprava ohlaví PK Hořín
Jde pouze o stavební úpravu plavební komory. Kumulativní vlivy se záměrem PSD lze
vyloučit, protože budou jen velmi omezeného a lokálního charakteru.

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavě – mosty
Jde pouze o stavební úpravy mostů přes řeku Vltavu. Kumulativní vlivy se záměrem PSD lze
vyloučit, protože vlivy těchto stavebních úprav budou jen velmi omezeného a lokálního
charakteru.

Modernizace rejd PK Štvanice
Jde pouze o stavební úpravu rejd plavební komory. Kumulativní vlivy se záměrem PSD lze
vyloučit, protože vlivy projektu budou jen velmi omezeného a lokálního charakteru.
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Plavební komora Praha – Staré Město
Jde o stavebu nové plavební komory v centrální části Prahy. Kumulativní vlivy se záměrem
PSD lze vyloučit, protože vlivy výstavby plavební komory budou jen velmi omezeného a
lokálního charakteru, což prokazuje oznámení záměru (WELL Consulting, 2014b). Vlivy
provozu nové plavební komory se projeví zejména v centrální části Prahy. K významnějšímu
ovlivnění dotčeného území záměru PSD nedojde. Ani z hlediska provozu tedy nedojde
k významnějším kumulativním vlivům.

Modernizace rejd PK Dolní Beřkovice
Jde pouze o stavební úpravu rejd plavební komory. Kumulativní vlivy se záměrem PSD lze
vyloučit, protože vlivy projektu budou jen velmi omezeného a lokálního charakteru.

Plavební komora Brandýs nad Labem (modernizace)
Jde pouze o stavební úpravu plavební komory. Kumulativní vlivy se záměrem PSD lze
vyloučit, protože budou jen velmi omezeného a lokálního charakteru.

VD Velký Osek (modernizace plavební komory)
Jde pouze o stavební úpravu plavební komory. Kumulativní vlivy se záměrem PSD lze
vyloučit, protože budou jen velmi omezeného a lokálního charakteru.

Stabilizace podmínek v přístavu Chvaletice
Jde o úpravu v korytě Labe v Chvaleticích, který bude mít vlivy na lokální úrovni z hlediska
sedmimentace plavebnin v přístavu Chvaletice. Nejde tedy o opatření, které by mohlo svými
vlivy způsobit jakékoli kumulace se záměrem PSD.

Stupeň Přelouč II
Jde o stavbu plavebního kanálu na Středním Labi poblíž Přelouče. Tento záměr bude mít
v obodobí realizace významné vlivy vlivy na přírodu a krajinu v dotčeném území. Po realizaci
záměru však lze díky navrženým a částečně již realizovaným opatřením očekávat stabilizaci
situace na podobné kvalitě prostředí, jaká byla v území před zahájením přípravy záměru.
Vlivy realizace záměru tedy nemohou představovat kumulace s vlivy záměru PSD v jeho
dotčeném území. Vlivy provozu záměru v podobě zvýšené nákladní vodní dopravy je
nezbytné posuzovat zároveň spolu s vlivy provozu záměru Přístav Pardubice. Tato dvě
opatření zvýší v dotčeném území záměru Plavební stupeň Děčín nákladní vodní dopravu o
cca 383 tis. t/rok v bou směrech (2 705 – 2 322 tis. t/rok –viz obr. 6.2 a 6.4 studie Vysoké
učení technické v Brně, 2015). Tato zvýšená intenzita dopravy musí být v rámci procesu EIA
záměru PSD vyhodnocena z hlediska jejích vlivů na životní prostředí.
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Most přes Labe Valy – Mělice
Jde o novostavbu mostu přes Labe ve značné vzdálenosti od dotčeného území záměru PSD.
Kumulativní vlivy se záměrem PSD lze vyloučit, protože vlivy záměru budou jen velmi
omezeného a lokálního charakteru.

Modernizace stupně Srnojedy
Jde pouze o stavební úpravu plavební komory. Kumulativní vlivy se záměrem PSD lze
vyloučit, protože budou jen velmi omezeného a lokálního charakteru.

Přístav Pardubice
Jde o výstavbu veřejného přístavu v oblasti Pardubic, která je pro vodní dopravu atraktivní
zejména vzhledem k přítomnosti chemického průmyslu. Tento záměr bude mít v obodobí
realizace pravděpodobně poměrně významné vlivy vlivy na přírodu a krajinu v dotčeném
území. Detailně to však zatím není možné vyhodnotit, protože zatím neproběhl proces EIA
tohoto záměru. Vlivy realizace záměru však vzhledem k jeho rozsahu a vzdálenosti od Děčína
nemohou představovat kumulace s vlivy záměru PSD v jeho dotčeném území.
Vlivy provozu záměru v podobě zvýšené nákladní vodní dopravy je nezbytné posuzovat
zároveň spolu s vlivy provozu záměru Stupeň Přelouč II. Tato dvě opatření zvýší v dotčeném
území záměru Plavební stupeň Děčín nákladní vodní dopravu o cca 383 tis. t/rok v bou
směrech (2 705 – 2 322 tis. t/rok –viz obr. 6.2 a 6.4 studie VÚT, 2015). Tato zvýšená intenzita
dopravy musí být v rámci procesu EIA záměru PSD vyhodnocena z hlediska jejích vlivů na
životní prostředí.
Jak vyplývá z výše uvedeného, tak žádný z těchto záměrů nepředstavuje takovou intenzitu
vlivů, aby bylo důvodné se obávat toho, že by docházelo k významnější kumulaci vlivů na
dotčené území záměru Plavební stupeň Děčín. Výjimkou jsou pouze záměry Stupeň Přelouč
II a Přístav Pardubice, které způsobí určité navýšení intenzity nákladní vodní dopravy
v dotčeném území záměru PSD. Proto musí být v rámci procesu EIA záměru PSD
posuzována nejen intenzita dopravy vygenerovaná samotným posuzovaným záměrem, ale též
ta, která bude způsobena realizací záměrů Stupeň Přelouč II a Přístav Pardubice. Jinými slovy
musí být vycházeno z dopravních dat, která přináší komplexní analýza nákladů a přínosů
(VÚT, 2015), což je v následujícím textu plně respektováno.
B. Vlivy navýšení provozu samotné plavby
Tyto vlivy jsou zásadním způsobem determinovány intenzitou nákladní plavby na labskovltavské vodní cestě.
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Intenzitu nákladní plavby definoval ve své studii doc. Fošumpaur (ČVUT, 2015) pro úsek
SRN-Děčín a pro úsek VD Děčín – VD Střekov. Tato intenzita je odhadována již po realizaci
všech výše uvedených záměrů na základě přepravních objemů (VÚT, 2015).
a) v úseku SRN - Děčín
V úseku SRN – Děčín bude počet souprav za den kolísat v intervalu 4,55 až 8,61
(obousměrně). Maximální počet typových souprav bude (8,61 za den) bude dosažen při
průtoku na hranici ekonomické rentability, tedy Q345d a ponoru 1,4 m – omezené nosnosti lodí.
Lze tedy očekávat, že jde o hodnotu na straně bezpečnosti a část těchto přeprav bude
soustřeďována spíše do vodnějších částí roku, kdy bude plavba ekonomičtější. Průměrný
denní počet souprav činí 5,56.
b) v úseku VD Děčín – VD Střekov
Průměrný denní objem přepraveného zboží je v tomto úseku 6 912 tun. Tento objem je menší
než v úseku SRN-Děčín, protože určitá část zůstává v Děčíně. Fošumpaur uvádí počty
souprav, které budou daným úsekem proplouvat po odlehčení (celkem). Jde průměrně o 6,56
souprav za den (obousměrně).

Vzhledem k výše uvedeným zvýšeným intenzitám vodní dopravy lze očekávat i určité zvýšení
intezity vlivů provozu této dopravy, jejímuž vyhodnocení se tato dokumentce EIA níže
věnuje.
C. Organizační opatření na podporu plavby
Vlnování – vzhledem k tomu, že nadlepšování průtoků z VD Střekov je intenzivně využíváno
již v současnosti (48-116 nadlepšení ročně) a po realizaci záměru se rozhodně neuvažuje
znatelné zvýšení intenzity tohoto opatření, nelze v souvislosti s intenzitou jeho využíváním
předpokládat žádné významné negativní vlivy.
Změní se však trvání epizody nadlepšení a to tak, že nyní (díky zkrácení problematického
úseku prostřednictvím vzdutí plavebníh stupně Děčín) bude možné nadlepšit průtok i tak, aby
bylo možné protiproudní proplutí konvoje lodí. Toto opatřední však vyžaduje větší objem
vody (náběh vlny v Děčíně + čas potřebný pro protiprudní proplutí), než v současnosti
realizované nadlepšení průtoku pouze pro poproudní plavbu (není třeba čekat a náběh vlny a
poproudá plavba je výrazně rychlejší). Z tohoto důvodu lze vlivem realizace protiproudního
vlnování čekat spíše snížení intenzity vlnování. Z hlediska vlivů na příbřežní ekosystémy je
jednoznačně méně rušivé, pokud bude ke kolísání docházet méně často a kolísání bude
v průběhu času více rozloženo, protože organismy pak nejsou vystaveny časté, rušivé změně
hladiny.
Přípřež probíhá již nyní a její vlivy jsou srovnatelné s provozem běžné nákladní dopravy.
Vzhledem k tomu, že přípřež bude probíhat při nižších vodních stavech, kdy již bude
docházet i k odlehčování, bude vždy tažen konvoj plavidel. Tímto způsobem bude rušivý vliv
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proplutí minimalizován do jedné epizody a intezita plavby (méně rušivý je bezpochyby
průjezd konvoje tří lodí, než tří lodí s cca půlhodinovými rozestupy) nepřesáhne míru vlivů,
která byla identifikována pro úsek SRN-Děčín.
B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Záměr Plavební stupeň Děčín klíčovým způsobem podmiňuje využívání labské vodní cesty v
České republice. Jedná se o jedinou vodní cestu na území České republiky, která má přímé
napojení na evropskou síť vnitrozemských vodních cest, na námořní přístavy a námořní
dopravní cesty. Umožňuje současně i přímé napojení vltavské vodní cesty, včetně hlavního
města Prahy. Na území České republiky má od státní hranice ve Hřensku po Přelouč délku
223 km. Úsek mezi státní hranicí ČR/SRN a Ústím nad Labem je limitující pro využití celé
vodní cesty, neboť v tomto dotčeném úseku nejsou přítomny žádné vzdouvací stavby a
plavební podmínky jsou tak závislé na morfologii koryta Labe a aktuálních hydrologických
podmínkách. Problematický je z hlediska plavebních hloubek především úsek mezi Ústím nad
Labem a Dolním Žlebem o délce 35,5 km (ř. km 767,5 – 732). Tento úsek labské vodní cesty
zásadním způsobem ovlivňuje využitelnost vodní dopravy jako celku při exportních a
importních přepravách, neboť je vstupem ze zahraničí na celou labsko-vltavskou vodní cestu
na území ČR.
Jak je doloženo níže (viz Příloha P5 Podélný profil řeky Labe a plavební hloubky v úseku
Střekov - Riesa) má Labe v SRN vzhledem k příznivějším morfologickým podmínkám i za
současného stavu lepší plavební podmínky, než jsou na území České republiky. Tuto
skutečnost potvrzuje i Společné prohlášení úmyslu o spolupráci a dopravních cílech a
opatřeních na labské vodní cestě až do plavebního stupně Geesthacht u Hamburku
Ministerstva dopravy ČR a Spolkového ministerstva dopravy, výstavby a bydlení SRN ze dne
31. 7. 2006 (Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a bydlení SRN a Ministerstvo dopravy
ČR, 2006), jehož platnost byla v roce 2011 potvrzena spolkovou kancléřkou Angelou
Merkelovou (Merkelová, 2011).
Strategickým cílem záměru Plavební stupeň Děčín je zvýšení efektivity a tedy i
konkurenceschopnosti vodní dopravy v rámci labské vodní cesty, která je součástí
transevropské dopravní sítě TEN-T. V případě projektové dokumentace záměru se jedná
v dané lokalitě o stabilizaci plavebních podmínek v úseku Boletice - Dolní Žleb (ř. km 746,2
– 730,4) a tedy podmínek pro napojení prvních českých vnitrozemských přístavů na labské
vodní cestě ve směru od přístavu Hamburk. Cílem je posílit udržitelnost vodní dopravy mezi
ČR a severomořskými přístavy a v souladu s politikou Evropské unie podpořit tento
ekonomicky i environmentálně šetrný dopravní mód, který jako jediný disponuje dostatečnou
volnou kapacitou. Zároveň bude prostřednictvím záměru naplňován požadavek plynoucí z
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o
hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č.
661/2010/EU (TEN-T).
V následujících kapitolách je zdůvodnění potřeby záměru detailněji rozvedeno.
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B.I.5.1 Zdůvodnění potřeby záměru
Česká republika je vnitrozemský stát bez přímého přístupu k moři. Říční a námořní plavba má
však na území Česka velmi silné tradice, které sahají až do 11. století. V minulosti České
země dokonce vlastnily největší námořní flotilu mezi vnitrozemskými státy a část
hamburského přístavu je na základě mezinárodních smluv z 20. let 20. století dosud
výsostným územím České republiky.
Česká republika je spojena s evropskými vodními cestami pomocí tří řek – Moravy, Odry
a Labe. V minulosti bylo zejména Labe velmi intenzivně využíváno k vodní dopravě, avšak
s rostoucí konkurencí především železniční dopravy a později i silniční dopravy se poměr
přepravních výkonů postupně vychýlil v neprospěch vodní dopravy. Nyní vzhledem ke
kapacitním limitům železniční i silniční dopravy a zejména jejich vyšším externím nákladům
dochází v rámci Evropské unie i v České republice k dlouhodobé a stabilní podpoře dalšího
rozvoje vnitrozemské vodní dopravy.
Ze všech významných českých toků jsou mezinárodní vodní cestou pouze řeky Labe (po
Přelouč) a Vltava (po Třebenice). Labská vodní cesta je zařazena do transevropské dopravní
sítě TEN-T – hlavní sítě (Obrázek 3): Koridor Východní a východostředomořský (Hamburg–
Dresden–Praha–Pardubice) – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze
dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o
zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU; vytvoření nástroje pro propojení Evropy je obsaženo v
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým
se vytváří Nástroj pro propojení Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení
(ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010. Koordinovaný plát rozvoje a výstavby sítě
vnitrozemských vodních cest v Evropě představuje Evropská dohoda o hlavních
vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN), kterou je určena síť
vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu. Do sítě je zařazena řeka Labe po
Pardubice (označení E 20), dále řeka Vltava od Mělníka po Slapy jako odbočka E 20–06.
Přístavy mezinárodního významu v ČR tvoří Děčín, Ústí nad Labem, Mělník a Praha. Tato
dohoda se stala součástí českého právního systému na základě sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 163/1999 Sb.
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Obrázek 3 Síť TEN-T pro vnitrozemské vodní cesty

Pro českou vnitrozemskou plavbu je Labe jediné spojení s evropskými a světovými trhy. Na
Labi je přitom možné provozovat neztrátovou a konkurenceschopnou plavbu pouze za splnění
základního předpokladu spolehlivosti vodní cesty. Tedy odstranění kritických míst pro plavbu
na regulovaném českém Dolním Labi. Úsek mezi státní hranicí a vodním dílem Střekov v
Ústí nad Labem identifikují jako základní úzké hrdlo (basic bottleneck) respektive jako
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překážku (barrier), ohrožující existenci české vnitrozemské vodní dopravy i dokumenty OSN
a Evropské komise.

Obrázek 4: Labsko-vltavská vodní cesta s plavebně obtížnými místy

Zdroj: Dopravní sektorové strategie 1. fáze (2010)
Dolní Labe je v rámci České republiky vymezeno od soutoku Labe s Vltavou u Mělníka po
státní hranici ČR/SRN ve Hřensku. Od Mělníka po VD Střekov je Dolní Labe morfologicky
významně upraveno. V letech 1901 – 1936 zde bylo vybudováno šest plavebních stupňů s
dvanácti plavebními komorami, podobně jako na Středním Labi (viz Obrázek 4). Výstavba
jezů a regulační úpravy na Labi však nebyly prováděny pouze pro plavební účely, ale často
také s ohledem na zvýšení povodňové ochrany území, odběry povrchových vod, energetiku či
rozšiřování území využitelného především pro zemědělství. Úsek mezi VD Střekov a státní
hranicí je pouze regulován, nejsou zde přítomny žádné vzdouvací stavby a plavební
podmínky jsou tak závislé na morfologii koryta Labe a aktuálních hydrologických
podmínkách. Tento úsek tak zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost vodní dopravy na
labsko-vltavské vodní cestě, neboť je pro plavbu značně problematický a provozně
nespolehlivý, což může mít pro českou vnitrozemskou vodní dopravu likvidační dopad.
Obrázek 5 znázorňuje vodní stavy na vodočtu v Ústí nad Labem na základě řady denních
hodnot se zvýrazněním mezních vodních stavů z hlediska nákladní vodní dopravy. V zimních
měsících se projevil zvýšený odtok v důsledku výroby elektrické energie. Letní nízké průtoky
toto téměř vůbec neovlivnilo.
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Obrázek 6 zobrazuje vývoj vodních stavů řeky Labe na vodočtu v Ústí nad Labem mezi lety
1937 až 2013. Jsou zde znázorněny minimální vodní stavy, vodní stavy, za kterých je
rentabilní provoz, plnosplavnost Labe a maximální vodní stav.
Oproti tomu současné plavební poměry na navazujícím německém úseku Labe jsou
příznivější, zejména díky podstatně nižšímu podélnému sklonu dna řeky. Podélný sklon dna v
úseku Děčín – Hřensko je průměrně 0,36 ‰, zatímco na navazujícím úseku německého Labe
pouze 0,26 ‰. Rozdíly podélných profilů Labe na českém a německém území z hlediska
plavebních ponorů i sklonů podrobně ilustruje příloha P5. Rozdílný charakter Labe na území
obou státu je patrný i z hydrologického podélného profilu Labe (Obrázek 7).
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Obrázek 5: Vodní stavy Labe v Ústí nad Labem a podmínky pro plavbu (Zdroj: Povodí Labe, 2015a)

HBH Projekt spol. s r. o. , Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

34

Brno,únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Obrázek 6: Vodní stavy Labe v profilu Ústí nad Labem – vodočet v letech 1937 - 2013
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Obrázek 7: Hydrologický podélný profil Labe (Zdroj: MKOL, Labe a jeho povodí - geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled)
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Odlišné podmínky Labe na německém území umožňují zajištění vyšších ponorů než na
českém úseku mezi Děčínem a státní hranicí pouze pomocí regulačních úprav. V současné
době jsou na německém Labi postupně zajišťovány parametry, které byly ČR přislíbeny ze
strany německého ministerstva dopravy (Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a bydlení
SRN a Ministerstvo dopravy ČR, 2006) i spolkové kancléřky Angely Merkelové (Merkelová,
2011), tzn. průběžná plavební hloubka 160 cm a v úseku Drážďany–Schöna 150 cm.
Zde je nutné upozornit, že parametry týkající se německé části Labe, jsou plavební hloubkou
(ne ponorem), čili plavební hloubka 160 cm od jezu Geesthacht do Drážďan a 150 cm z
Drážďan na hranice ČR/SRN zajišťuje plavební ponor 140 cm, protože v Německu není
stanovena povinná „plavební marže“ (vzdálenost mezi dnem lodi a dnem řeky). To je dáno
tím, že charakter dna v Německu (písek, drobný štěrk) nevyžaduje nutně bezpečnostní odstup
lodě ode dna jako na české straně labské vodní cesty, kde jsou na dně velké kameny
až balvany. Proto je plavební marže1 v ČR 30 cm, tj. k ponoru 140 cm je nutná plavební
hloubka 170 cm.
Rozdílné je též vymezení šířky plavební dráhy. Zatímco v Německu je šířka plavební dráhy
definována v úrovni zaručené plavební hloubky, v České republice je šířka plavební dráhy
definována v úrovni ponoru plavidla. Tyto rozdíly lze ilustrovat pomocí obrázků níže
(Obrázek 8, Obrázek 9).

1

Při stavbě či rekonstrukci vodních cest je ze zákona dána povinnost budovat tyto cesty s marží 50 cm.
Důvodem pro to je, že kdyby byla vodní cesta vybudována s marží 30 cm, která musí být následně i
udržována, nebyla by tato údržba z důvodů dynamiky říčního dna prakticky možná či by byla neúměrně
nákladná. V úseku státní hranice ČR/SRN jsou přípustné ponory definovány prostřednictvím Plavební
vyhlášky SPS č. 3/2011.
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Obrázek 8: Parametry plavební dráhy v SRN

Obrázek 9: Parametry plavební dráhy v ČR
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Potenciál vodní dopravy v ČR
V globalizovaném světě stoupá význam vodní dopravy především na mezinárodních relacích.
Největší objemy zboží převáží námořní doprava. Vnitrozemská vodní doprava představuje
pro vnitrozemské státy jako je Česká republika určité vyrovnání handicapu v podobě jejich
polohy a nemožnosti přímého přístupu k moři2.
Česká republika je jediným vnitrozemským státem EU bez trvale zajištěného spojení s mořem
vodní cestou. To v budoucnosti může mít nemalé důsledky pro rozvoj ČR a její
konkurenceschopnost. Přitom svobodný a zejména bezplatný přístup k moři je pro ČR
zajištěn dle mezinárodního práva. Svobodný přístup k moři je institut mezinárodního práva,
zajišťující vnitrozemským státům, vzniklým v Evropě po 1. světové válce, volný a bezplatný
přístup k moři a světovému obchodu po vodní cestě bez vlivu tranzitních států. Smyslem je
eliminovat ekonomický a politický vliv na vnitrozemské státy.
V případě ČR je právo zajištěno a uplatňováno na labské vodní cestě ve směru ČR Hamburk. Nositelem je česká vnitrozemská vodní doprava. Pokud je přítomna na dopravním
trhu v uvedeném segmentu severozápadní Evropy, příznivě reguluje tento dopravní koridor,
který je z hlediska české ekonomiky nejdůležitější (pohybuje se na něm největší objem zboží
– celkem cca 25 mil. tun ročně). Důležitým efektem je zlevnění českých exportů a importů
snížením dopravních tarifů v částce cca 0,87 mld. Kč (VÚT, 2015). Proto je nutné pohlížet na
rozvoj vodních cest i v dlouhodobém strategickém kontextu, jak z pohledu nízké energetické
a environmentální náročnosti vodní dopravy, tak její role regulátora cen na dopravním trhu.
V tomto kontextu je velmi důležité, že po vstupu do Evropské unie došlo k vytvoření volného
konkurenčního prostředí ve vodní dopravě. Působení dopravců z jakékoliv země EU není
nijak omezeno na trhu jiné země EU. Toto postupně vede k tomu, že čeští dopravci své lodě
vytěžují stále více mimo ČR na vodních cestách, na kterých jsou pro plavbu zajištěny
stabilnější podmínky, přestože jejich nízkoponorové (Labi přizpůsobené) lodě nemohou na
vybudovaných vodních cestách v EU plně konkurovat místním dopravcům.
Vodní doprava je díky svým specifickým vlastnostem vhodná především k přepravě zboží na
delší vzdálenosti. Pro ČR má význam zejména jako spojení se severomořskými
námořními přístavy (Hamburk, Brémy, Lübeck a Amsterodam, Rotterdam a Antverpy - tzv.
ARA).
Vodní doprava má význam pro celou ČR. V oblastech zvýrazněných na následujícím obrázku
(Obrázek 10) má vodní doprava významný vliv. Patří mezi ně oblasti, v nichž je situován
zpracovatelský a výrobní průmysl a dále pak zemědělství. Do této skupiny se řadí podniky se
sídlem „přímo na vodní cestě“ (Lovochemie Lovosice, Spolana Neratovice, Paramo
Pardubice, řada obilních sil) a podniky v blízkosti řeky do cca 50 km. Významnými
hospodářskými oblastmi v ČR pro vodní dopravu jsou také severní Morava a Plzeňsko, z
2

Jako příklad lze uvést vnitrozemské Švýcarsko, které je spojeno s evropskými vodními cestami řekou Rýn.
Vzdálenost mezi Basilejí a Rotterdamem je 836 km. Pro srovnání: vzdálenost mezi Děčínem a Hamburkem je
635 km. Podíl vodní dopravy na HDP Švýcarska je 2,4 %, v ČR pouze 0,01 – 0,03 %. Rozdíl je dán zejména
spolehlivostí těchto dvou vodních cest.
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nichž jsou vyváženy strojírenské a hutní výrobky. Okolí Labe, především tzv. Polabská
nížina, patří mezi hlavní zemědělské oblasti České republiky a spolehlivá a levná vodní
doprava představuje podporu exportních možností tuzemské zemědělské výroby.

Obrázek 10: Hlavní oblasti vlivu vodní dopravy v ČR

Labská vodní cesta je vhodná především pro přepravu hromadných substrátů (agrární
komodity, chemické suroviny a výrobky, písek, štěrk, stavební materiály), nadrozměrných
nákladů, prefabrikátů a kusového zboží. V Německu se Labe využívá také pro přepravu
tekutých produktů (oleje, paliva, tekutá hnojiva) a pro přepravu kontejnerů, které umožňují
převážet širokou škálu produktů s vysokou přidanou hodnotou (kusové zboží). Přepravě
těchto produktů po Labi až do České republiky brání především nespolehlivost této vodní
cesty. Nestabilita vodní cesty navíc nepodporuje prostředí pro realizaci nových projektů v
rámci multimodální dopravy.
V rámci průzkumu trhu provedeného pro potřeby studií Mott MacDonald (2007), VPÚ Deco
Praha (2013a) a VÚT (2015) se potvrdilo, že zájem o vodní dopravu v ČR je. Průzkum
potvrdil segmentaci přepravců. V ČR existují přepravci, kteří jsou závislí na labsko-vltavské
vodní cestě, jedná se o strojírenské podniky (producenty nadrozměrných investičních celků).
Dle průzkumů pro studii VPÚ Deco Praha (2013a) téměř všechny společnosti využívají pro
svůj zahraniční obchod přístav Hamburk, což potvrzuje zásadní význam tohoto přístavu pro
české zemědělství a průmysl. V případě omezení nebo zastavení plavby na dolním Labi jsou
nuceni přepravovat své výrobky do německých přístavů prostřednictvím jiného přepravního
módu. Jsou tak navýšeny přepravní náklady a hrozí, že zákazníci si objednají zboží u
konkurence, která není takto omezena. V případě nadrozměrných zásilek a těžkých kusů,
jejichž samotná povaha, tj. rozměry a váha, vylučuje použít jiný druh dopravy než vodní,
ovlivňuje dostupnost vodní dopravy realizaci projektů, které jsou vázány následnými
sankcemi z důvodu nedodání zásilky do místa určení k přesně stanoveným termínům. Zájem
strojírenské produkce o vodní dopravu se v době zpracování studie zvyšoval. Zájem o
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přepravu nadrozměrných celků vyjádřily např. společnosti Škoda Transportation a.s. a
Vítkovice a.s.
Specifickou skupinou přepravců jsou loděnice. Na Labi se nachází ve Chvaleticích, Mělníku,
Lovosicích a Děčíně. Veškerá jejich produkce jde na export. Možnost alternativního způsobu
dopravy produkce je zde vyloučena. Nestálé plavební podmínky na Dolním Labi ohrožují
plnění smluvních podmínek: hotový výrobek čeká v loděnicích, blokuje další výrobu a není
možné uskutečnit jeho přepravu k zákazníkovi. V případě zlepšení plavebních podmínek na
Labi se očekává pokles dopravních nákladů a získání nových zakázek na opravy lodí od
zahraničních rejdařů. V současnosti je tento trh pro loděnice v ČR prakticky uzavřen,
zahraniční dopravce nemá jistotu, že po provedené opravě jeho plavidla odplují. V budoucnu
se čeká výrazně progresivní trend produkce, který souvisí s pozorností, kterou Evropská
komise věnuje vnitrozemské vodní dopravě (programy NAIADES, potažmo PLATINA).
Další skupinou jsou přepravci, kteří mají možnost alternativní přepravy. Přepravují především
hromadné substráty (chemické suroviny a výrobky, agrární komodity, písek, štěrk, stavební
materiály), nadrozměrné náklady, prefabrikáty, kusové zboží (bedny, konstrukce), dřevo
apod. Vodní doprava jim zlepšuje jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích zejména
v delších relacích. Pokud nelze zajistit termíny dodání produktů zákazníkovi (vodní doprava
je omezena nebo zastavena) používají tito přepravci převážně silniční dopravu. V případě
zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi byl i zde identifikován potenciál dalšího růstu
přeprav (Mott MacDonald, 2006b). Přepravci z oblasti strojírenského průmyslu předpokládají
navýšení v rozmezí 15–30 %. Přepravci hromadných substrátů vyjádřili zájem zvýšit přepravu
po vodě o více než 50 %.
Poslední skupinou jsou potenciální přepravci. Tito přepravci v současnosti o využití vodní
dopravy neuvažují. Zejména mezinárodní společnosti projevily v minulosti zájem o vodní
dopravu s odkazem na dobré zkušenosti jejich zahraničních poboček. Po zjištění stavu
v České republice se rozhodly pro jiný způsob dopravy. Hlavním požadavkem bylo zajištění
spolehlivosti a nezávislosti na externích vlivech. V některých případech byly požadovány
speciální typy lodí (např. přeprava nových osobních automobilů), které nemohou tuzemští
rejdaři nabídnout, a nákup nových plavidel je díky nestabilním plavebním podmínkám na
Dolním Labi ekonomicky velmi riziková záležitost.
V zahraničí je na vnitrozemských vodních cestách rozvinutá přeprava kontejnerů. Z pohledu
přepravců kontejnerů je však současná vodní cesta v ČR vnímána jako nespolehlivá,
nekapacitní a ekonomicky riziková. Zároveň jsou vnímána kapacitní omezení silniční
a železniční dopravy. Existuje zde poptávka, která je zcela tlumena nespolehlivostí dopravní
cesty.
V posledních letech na německém úseku Labe využívání kontejnerové přepravy stoupá. Právě
kontejnerová doprava by mohla hrát klíčovou roli pro zvyšování významu vodní dopravy pro
Českou republiku. Jedná se o velmi silný segment přeprav, který je v České republice vodní
dopravou prakticky nedotčen. Kontejnery jsou přepravovány především z/do přístavu
Hamburk a přístavů ARA. V současnosti je majoritní podíl přepravován po železnici.
Kapacitně se železniční doprava v tomto koridoru na německém území blíží ke svým limitům,
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alternativní možností je silniční doprava. Průzkumem trhu provedeného pro potřeby studie
proveditelnosti (Mott MacDonald, 2006b) bylo zjištěno, že hlavním důvodem, proč není
vodní doprava v tomto segmentu využívána, je nespolehlivost vodní cesty. Taktéž
z průzkumů provedených pro potřeby další studie (VPÚ DECO PRAHA, 2013a) byla jako
nejčastější překážka jmenována nespolehlivost vodní cesty (následovala nedostatečná
infrastruktura a až a třetím místě rychlost přepravy). V důsledku této skutečnosti není možné
vodní dopravu zapojit do logistických řetězců. Přepravci pak preferují spolehlivé, pravidelné
a celoroční zajištění přepravy, a to i za cenu zvýšených nákladů na dopravu.
Často bývá namítáno, že vodní doprava není využívána pro delší přepravní doby. V této
souvislosti je vhodné zmínit, že rychlost nehraje v převážné části přeprav rozhodující roli
(VPÚ DECO PRAHA, 2013a) – nejdůležitější je spolehlivost, tedy zaručený termín dodávky
(dodávka just-in-time). V případě, kdy je rozhodující rychlost dodávky, nebývá zpravidla
využívána ani železniční doprava, nýbrž nejrychlejší mód - silniční doprava.
Dle analýzy nákladů a výnosů (VÚT, 2015) by po realizaci záměru došlo v rámci
vnitrostátních přeprav k přesunu 219 775 tis. tkm zboží na vodní dopravu (z toho 96 040 tis.
tkm ze silniční dopravy a 123 735 z železniční). V případě přeshraničních přeprav by šlo o
101 401 tis. tkm zboží (z toho 44 311 tis. tkm ze silniční dopravy a 57 090 z železniční).
Kapacitní limity jednotlivých druhů dopravy
Roční objem zboží na IV. transevropském dopravním koridoru Berlín - Praha - Brno Břeclav - Bratislava je v profilu hranice ČR/SRN cca 22 mil. tun (český import, export
a tranzit), z čehož 12 mil. tun připadá na železnici, 9,5 mil. tun na silnici a 0,5 mil. tun na
labskou vodní cestu. Kapacita jednotlivých dopravních módů není neomezená a především
kapacita železniční dopravy je v labském údolí na území SRN blízko svému vyčerpání a již
nyní způsobuje značné problémy z hlediska veřejného zdraví.
Kapacita železniční dopravy
Příliš vysoké čerpání kapacity železničních tratí (nad 90 %, dle jiných zdrojů již nad 85 %)
vede ke snížení spolehlivosti přepravy pod ještě únosnou mez (CityPlan, 2010).
Nejproblematičtějším úsekem je z hlediska dopravní vytíženosti a zátěže obyvatel hlukem
železniční úsek v labském údolí mezi Bad Schandau a Pirnou. V roce 2014 zde byla kapacita
železniční trati čerpána ze 72 % (201 vlaků za den, přičemž kapacita trati je 280 vlaků za den)
s tím, že kapacitní rezervy jsou k dispozici především v nočních a brzkých ranních hodinách
(Deutsche Bahn, 2015).
V letech 2008 a 2009 (SMWA, 2011) byla v Königsteinu, který se rozkládá podél výše
uvedeného problematického úseku železniční trati provedena měření hluku a následně i
modelový výpočet. Tento výpočet prokázal překračování hlukových limitů v zastavěném
území již při současném vytížení trati. Další vytížení této trati je tedy vzhledem k době
dostupných volných kapacit z hlediska ochrany veřejného zdraví poměrně problematické.
Z výše uvedeného vyplývá, že by bylo vhodné řešit jiný způsob nákladní přepravy v tomto
koridoru, což naplňuje mimo jiné i záměr PSD.
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Kapacita silniční dopravy
Kapacita silniční sítě je v ČR i SRN zatím mimo špičky poblíž větších sídel dostatečná
(CityPlan, 2010). V těchto oblastech dochází v dopravních špičkách ke kongescím, které však
způsobí pouze zpoždění přeprav.
Silniční doprava je však problematická vzhledem ke svým relativně velmi vysokým externím
nákladům i vlivům na životní prostředí a veřejné zdraví. Z tohoto důvodu je cílem EU i ČR
přesun dálkové nákladní dopravy ze silnic na železnice a vodní cesty. Tento cíl naplňuje i
záměr PSD.
Kapacita vodní dopravy
Kapacita vodní dopravy je na českém území v současnosti určena kapacitou úseku VD
Střekov – státní hranice ČR/SRN, kde je kritický první ponorový úsek (ve smyslu vyhlášky č.
67/2015 Sb.) mezi VD Střekov (ř.km 767,32) a profilem pod plavební úžinou Heger v Děčíně
(ř.km 739,65). Dle studie zpracované doc. Fošumpaurem (ČVUT, 2015) je technicky
využitelná přepravní kapacita tohoto úseku v současnosti 10,6 mil. t/rok. Spolehlivost
přepravní kapacity je však nepřijatelně nízká, jak dokumentuje obr. 1. Spolehlivost
ekonomicky rentabilního ponoru 140 cm je v současné době pouze 50 % (184 dní
v hydrologicky průměrném roce). Plavba je technicky možná do přípustného ponoru 110 cm
pouze se 74 % spolehlivostí (269 dnů v v hydrologicky průměrném roce). V případě realizace
záměru je možné zvýšit využitelnou kapacitu a zejména zvýšit spolehlivost tohoto úseku
vodní cesty. Z tohoto hlediska bude pro labskou vodní cestu limitující úsek VD Střekov Boletice (konec vzdutí plavebního stupně Děčín). Dle studie ČVUT se v případě realizace
organizačních opatření (odlehčování plavidel, přípřež pomocí vhodných plavidel a ve velmi
omezené míře také vlnování ze střekovské zdrže) technicky využitelná přepravní kapacita
tohoto úseku zvýší na 14,8 mil. t/rok. Klíčové je však zvýšení spolehlivosti celého v
současnosti regulovaného úseku. V úseku Boletice – státní hranice ČR – SRN dojde k
navýšení spolehlivosti na 99 % (kromě povodňových situací celoroční provoz) a v úseku VD
Střekov – Boletice na 94 % (všechna procenta se vztahují k průměrně vodnému roku).
Kapacita vodní dopravy na německém úseku před Hamburkem je podle údajů Spolkového
úřadu pro hydrologii vytížená na 39 % při zátěži, která bude dosažená v roce 2015, s
předpokládanou rezervou 10,4 mil tun ročně. Tedy ani na německém úseku není kapacitní
problém.
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Maximální přípustné ponory na regulovaném Labi
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Obrázek 11: Maximální přípustné ponory na regulovaném Labi (ČVÚT, 2015)

Ekonomická efektivita realizace záměru
Ekonomickou efektivitu realizace záměru opakovaně potvrdily výsledky několika
socioekonomických analýz nákladů a výnosů (CBA).
Nejprve se studie zpracovaná společností Mott MacDonald (Mott MacDonald, 2006b)
zabývala odděleně finanční efektivitou zdymadla (varianta 1a) a vodní elektrárny.
Tato ekonomická analýza na základě standardní analýzy přínosů potvrdila celospolečenský
smysl projektu. Celospolečenský přínos projektu Plavebního stupně Děčín – Zdymadlo je
definován parametrem ERR (ekonomická míra návratnosti), který musí být > 5,0 %,
výsledkem analýzy projektu je stanovená výše ERR = 19,3 %. Ekonomická míra návratnosti
v takto stanovené výši, prokazuje celospolečenský přínos projektu „Plavební stupeň Děčín –
Zdymadlo“.
Následně byla v roce 2010 zpracována CBA pro variantu 1b (CityPlan, 2010). Vzhledem
k odhadu výrazného nárůstu nákladní vodní dopravy po realizaci záměru byla v této studii
identifikována výrazně vyšší míra návratnosti:
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Tabulka 2: Hlavní ukazatele ekonomické analýzy z roku 2010

Hlavní parametry a ukazatele
1

Ekonomická diskontní sazba (v %)

2

Ekonomická míra návratnosti (v %)

3

Ekonomická čistá současná hodnota (v tis. Kč)

4

Poměr přínosů nákladům

Hodnoty
5,0
29, 62
54 094 770
17,29

Zdroj: CityPlan, 2010
Touto CBA byl tedy identifikován velmi výrazný celospolečenský přínos projektu „Plavební
stupeň Děčín – Zdymadlo“.
Aktuálně zpracovaná CBA (VÚT, 2015) předpokládá po realizaci všech plánovaných
infrastrukturních projektů v oblasti nákladní vodní dopravy, jež by mohly být financovány
z programu Connecting Europe Facilit (CEF) následující ekonomické ukazatele:
Tabulka 3: Výsledné ukazatele ekonomické analýzy z roku 2015

Ekonomické vnitřní výnosové procento ERR (v %)
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (1 000 CZK)
Rentabilita nákladů
Ekonomická čistá současná hodnota ENPV (1 000 EUR)

17,012
13 801 259
3,246
496 537

V následující tabulce je uveden přehled záměrů, pro které byla CBA v roce 2015 provedena.
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Tabulka 4: Investiční náklady v členění dle dílčích staveb (tis. Kč bez DPH, CÚ 2014)

Stavební objekty
VLTAVA
Zvýšení ponorů na Vltavě (Mělník - Praha Radotín)
Úprava ohlaví PK Hořín
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavě - mosty
Modernizace rejd PK Štvanice
Plavební komora Praha - Staré Město
Celkem Vltava

Celkem IN
232 880,00
182 850,00
768 268,00
77 600,00
490 590,00
1 752 188,00

LABE
Plavební stupeň Děčín
Komora Brandýs nad Labem (modernizace)
VD Velký Osek, modernizace plavební komory
Stabilizace podmínek v přístavu Chvaletice
Stupeň Přelouč II
Most přes Labe Valy - Mělice
Modernizace stupně Srnojedy
Přístav Pardubice
Celkem Labe

3 734 794,00
68 252,00
78 996,00
64 913,00
2 210 220,00
177 089,00
315 563,00
171 149,00
6 820 976,00

Zvýšení překladních kapacit - přístav Rozbělesy
Zvýšení překladních kapacit - přístav Vaňov

24 000,00
48 000,00

Celkem IN

8 645 164,00

Z hlediska nákladů i významu pro plavbu je přitom záměr Plavební stupeň Děčín zcela
klíčový.
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Cíle záměru
Cílem záměru je především zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi od státní hranice
ČR/SRN v ř. km 726,6 po konec vzdutí plavebního stupně Děčín v ř. km 746,2 u Boletic
v souladu s podmínkami na navazujícím německém úseku Labe do Magdeburku. Tím bude
zajištěno trvalé spojení přístavu Hamburg s prvním městem na českém území.
Zlepšit plavební hloubky na 1,6 m, resp. 1,5 m při GlW89 (realizací údržbových prací na
německém úseku Labe) přislíbila SRN v roce 2006 „Společným prohlášením úmyslu o
spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do plavebního stupně
Geesthachtu u Hamburku“ Ministerstva dopravy ČR a Spolkového ministerstva dopravy,
výstavby a bydlení SRN a od té doby se splavnost Labe v Německu opravdu postupně
zlepšovala. Spolková kancléřka Angela Merkelová sdělila 6. 6. 2011 Petru Nečasovi
jednoznačně: „Labe má stále velký význam pro nákladní dopravu a je důležitou vodní cestou,
např. pro kontejnerovou dopravu z a do Hamburku. Proto se bude Spolková republika
Německo – nezávisle na současně prováděných šetřeních – držet cílů Vámi zmíněného
„Společného prohlášení z roku 2006“ ministerstev dopravy obou našich zemí a bude na
německé straně pokračovat ve zlepšování splavnosti opatřeními pro údržbu.“ V roce 2015 se
k plavebním hloubkám podobně vyjádřilo Sasko-Anhaltsko. ČR tedy nemá důvod nevěřit
prohlášení SRN, že dané plavební hloubky zajistí, a sama by též chtěla splnit svou část
společného prohlášení.
Cíle bude dosaženo stabilizací následujících základních parametrů plavební dráhy
stanovených Ministerstvem dopravy:
-

minimální ponor 140 cm při průtoku Q345d, tj. při 110 ve vodočetném profilu Ústí nad
Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 190 cm),

-

dosažení ponoru 220 cm při průtoku Q180d, tj. při 236 m3/s ve vodočetném profilu Ústí
nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 270 cm),

-

minimální šířka plavební dráhy v přímé trati v úrovni maximálního ponoru lodí 50 m,

-

minimální podjezdná výška mostů nad hladinou maximálního plavebního průtoku (tj.
1465 m3/s) 7 m,

-

návrhové plavidlo délky 137 m, šířky 11,50 m odpovídající současným parametrům dle
vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního
provozu)

Při zajištění tohoto hlavního cíle projektu je zároveň možné díky výstavbě malé vodní
elektrárny naplňovat další důležité dílčí cíle, především globální cíl v podobě snižování emisí
skleníkových plynů a podporu rozvoje výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Plavební stupeň Děčín využije hydroenergetický potenciál vodního toku Labe v daném úseku
vybudováním malé vodní elektrárny o instalovaném výkonu 7,9 MW a roční produkci
elektrické energie 46,9 GWh/rok ve variantě 1b (respektive 9,68 MW a 60 GWh/rok ve
variantě 1). Dále ve střednědobém horizontu dojde k úspoře emisí skleníkových plynů a
dalších externích nákladů přesunutím části přepravního objemu ze silniční a železniční
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dopravy na vnitrozemskou vodní dopravu (CityPlan, 2010), která je z hlediska životního
prostředí šetrnější (PLANCO Consulting, 2007a; Mott MacDonald, 2006a; Infras, 2007).
Dle analýzy nákladů a výnosů (VÚT, 2015) by po realizaci záměru došlo k úspoře externích
nákladů ve výši, kterou uvádí následující tabulka:
Tabulka 5: Čisté roční přínosy plynoucí z externalit po realizaci záměru (tis. Kč, CÚ 2014)
Nehody

456 226

Hluk

202 570

Znečištění ovzduší

324 822

Změny klimatu

243 900

Celkem

1 227 518

Zdroj: VÚT (2015)

Účelem realizace záměru je zajištění dostatečně spolehlivých plavebních podmínek na
Labi v úseku Boletice – státní hranice ČR/SRN, a tím též cenová regulace dopravního
trhu, zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky, zvýšení kapacity IV.
transevropského dopravního koridoru, úspora externím nákladů a související snížení
vlivů na veřejné zdraví.
Soulad záměru s koncepcemi EU a ČR
Vodní doprava patří z pohledu udržitelného rozvoje a mobility mezi důležité oblasti zájmu
EU. Evropská komise jí přikládá velkou důležitost a předpokládá se růst jejího významu
v ekonomice.
Labsko-vltavská vodní cesta patří do sítě mezinárodních vodních cest. Provoz dopravních sítí
se řídí mnohými mezinárodními multilaterálními a bilaterálními dohodami a předpisy.
Jako nejvýznamnější a pro nákladní dopravu jediná vodní cesta u nás je labsko-vltavská
soustava zahrnuta do mnoha národních strategických a rozvojových programů a dokumentů.
Tyto dokumenty se zabývají průřezově rozvojem a provozem vodní dopravy, udržitelným
rozvojem a životním prostředím.
Základní přehled dokumentů je uveden na následujících stránkách, dokumenty jsou rozděleny
dle svého významu na mezinárodní a evropské, národní a regionální.:
Mezinárodní a evropské dokumenty
Největší váhu závazků mají mezinárodní dohody a cíle vycházející z evropské politiky. Tyto
dokumenty obsahují strategie a záměry z hlediska dalšího rozvoje evropského společenství.
Politika transevropských dopravních sítí TEN-T (Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské
dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU) ); Nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 1316/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se vytváří Nástroj pro propojení
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Evropy, mění nařízení (EU) č. 913/2010 a zrušují nařízení (ES) č. 680/2007 a (ES) č.
67/2010)
Politika transevropských dopravních sítí TEN-T definuje hlavní zásady rozvoje dopravní
infrastruktury včetně opatření, která umožní poskytování kvalitních služeb. Definuje
dvouvrstvou evropskou dopravní síť pro železniční (samostatně pro osobní a nákladní
dopravu), silniční síť, vnitrozemské vodní a námořní cesty, leteckou infrastrukturu a
infrastrukturu pro multimodální nákladní dopravu (bimodální a trimodální terminály). Tzv.
globální síť TEN-T by měla být dobudována do roku 2050, její podmnožina, tzv. hlavní
(někdy též se uvádí jako základní) síť má termín dokončení do roku 2030.
Při podpoře projektů společného zájmu na globální síti TEN-T v oblasti infrastruktury
vnitrozemských vodních cest by dle nařízení TEN-T (čl. 18) měla být upřednostněna opatření,
která vedou k:







k provádění opatření nezbytných pro dosažení norem pro třídu IV vnitrozemských
vodních cest;
zavedení telematických aplikací včetně RIS;
propojení infrastruktury vnitrozemského přístavu s železniční nákladní a silniční
dopravní infrastrukturou;
věnování zvláštní pozornosti volně tekoucím řekám, které jsou téměř v přirozeném
stavu, a mohou tak podléhat zvláštním opatřením;
podpoře udržitelné vnitrozemské vodní dopravy;
modernizaci a rozšíření kapacity infrastruktury nutné pro dopravní činnosti uvnitř
přístavní oblasti.

Labská vodní cesta je zařazena do transevropské dopravní sítě TEN-T – hlavní sítě: Koridor
Východní a východostředomořský (Hamburg–Dresden–Praha–Pardubice).
Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)
Dohoda představuje koordinovaný plán rozvoje a výstavby sítě vnitrozemských vodních cest
v Evropě. Dohodou je určena síť vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu.
Evropské státy se zavazují přizpůsobit své vodní cesty a přístavy zařazené do této sítě. Tato
dohoda se stala součástí českého právního systému na základě sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 163/1999 Sb.
Do sítě je zařazena řeka Labe po Pardubice (označení E 20), dále řeka Vltava od Mělníka po
Slapy jako odbočka E 20–06. Přístavy mezinárodního významu v ČR tvoří Děčín, Ústí nad
Labem, Mělník a Praha.
Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru
konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje

–

vytvoření

Dokument představuje novou evropskou dopravní politiku pro období 2012 – 2020 s
výhledem do roku 2050, na kterou pak následně navazuje Politika transevropských
dopravních sítí (TEN-T) jakožto hlavní evropský nástroj pro rozvoj dopravní infrastruktury
pro dálkové přepravní proudy s cílem podpořit jednotný evropský trh. Bílá kniha zahrnuje 40
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konkrétních iniciativ pro vybudování konkurenceschopného dopravního systému v příštím
desetiletí. Hlavním a novým cílem je zásadně snížit závislost Evropy na dovážené ropě a
snížit uhlíkové emise o 60 % do roku 2050, přestat používat konvenční pohon ve městech,
využívat 40 % nízkouhlíkových paliv v letecké dopravě, o 40 % snížit emise ve vodní
dopravě. Toho chce dosáhnout:






přesunutím 50 % přepravy nákladů na střední a dlouhé vzdálenosti ze silniční na
železniční a vodní dopravu a v případě osobní dopravy výrazně zvýšit podíl železniční
dopravy (a to i z dopravy letecké na vzdálenosti do 1000 km, zatímco letecké dopravě
se tím uvolní vzdušný prostor pro dálkové lety).
zaváděním alternativních energií pro dopravu
zaváděním účinnějších motorů
aplikací systémů ITS ve všech druzích dopravy s cílem optimalizovat dopravní a
přepravní procesy.

Bílá kniha představuje „cestovní mapu“ pro praktické využívání Strategie Doprava 2050, v
nichž nastiňuje základní strategické vize, jež by měly být v nadcházejícím období naplňovány
v sektoru dopravy. Realizace záměru přispívá k naplnění výše uvedených cílů obsažených
v Bílé knize, neboť povede ke zvýšení podílu vnitrozemské vodní dopravy a přispěje
k optimalizaci přepravy nákladů zejména na střední a delší vzdálenosti.
Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů
Jeden z nejvýznamnějších dokumentů, který byl vydán za účelem snižování skleníkových
plynů. Kjótský protokol k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu byl přijat v prosinci roku
1997 na Třetí konferenci smluvních stran (COP-3) v Kjótu. Českou republikou byl Protokol
podepsán 23. 11. 1998 na základě usnesení vlády č.669/1998 a ratifikován 15. 11. 2001 (č.
81/2005 Sb. m. s.). V příloze B Protokolu jsou kvantifikovány redukční cíle ekonomicky
vyspělých státu a vymezeny způsoby jejich možného plnění. Země Přílohy I Úmluvy se v
Protokolu zavázaly do konce prvního kontrolního období (2008-2012) snížit emise
skleníkových plynu nejméně o 5,2 % ve srovnání se stavem v roce 1990. V prosinci 2012 byl
na Osmnácté konferenci smluvních stran (COP-18) v Doha schválen dodatek, kterým bylo
potvrzeno pokračování Protokolu a jeho druhé kontrolní období, které bylo stanoveno na osm
let (2013 – 2020). V rámci druhého kontrolního období se část zemí Přílohy I Úmluvy
zavázala přijat nové redukční závazky, které by měly přispět ke snížení emisí skleníkových
plynů o nejméně 18 % pod úroveň roku 1990. EU a jejích 27 členských států se zavázalo
snížit do roku 2020 emise skleníkových plynů o 20 % v porovnání s rokem 1990. Toto snížení
odpovídá cíli formulovanému v příslušných předpisech EU přijatých v rámci tzv. klimatickoenergetického balíčku z roku 2009.
Přesunutí silniční dopravy na dopravu vodní a využívání energie získané z vody v důsledku
realizace záměru přispěje k naplňování globálních cílů snižování emisí skleníkových plynů
zakotveného v Kjótském protokolu i v mnoha jiných evropských i mezinárodních
dokumentech.

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

50

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

2030 Framework for Climate and Energy Policies
2030 Framework for Climate and Energy Policies je politika EU z roku 2014, která shrnuje
společné cíle v oblasti energetiky. Patří mezi ně mj. snížení emisí skleníkových plynů do roku
2030 o 40 % v porovnání s rokem 1900, větší podíl obnovitelných zdrojů (27 % do roku
2030) či podpora energetických úspor (zvýšení úspory o 27 % do roku 2030). Realizace
záměru je plně v souladu s cíli této politiky, neboť přispěje ke zvýšení podílu elektřiny
vyráběné z obnovitelných zdrojů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře
využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES
a 2003/30/ES
Směrnice se mj. týká opatření a podpory zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.
Při výstavbě Plavebního stupně Děčín, a tím i MVE, se zajistí vyšší dodávky elektrické
energie z obnovitelných zdrojů.
Program podpory vnitrozemské plavbě NAIADES II, vydaný Evropskou komisí formou sdělení
pro období 2014 – 2020
Cílem programu NAIADES II je vytvořit podmínky pro to, aby se vnitrozemská vodní
doprava stala kvalitním oborem dopravy: dobře řízeným, účinným, bezpečným, začleněným
do intermodálního řetězce, s kvalitními pracovními místy obsazenými kvalifikovanou
pracovní silou, dbajícím na dodržování přísných norem na ochranu životního prostředí.
Pokud odvětví prosazuje kvalitu a současně zůstává nákladově efektivní, mělo by být schopno
prorazit z bludného kruhu nízké výnosnosti, nedostatečných investic, nedostatku inovací a
blokovaných trhů. Musí prosazovat kvalitu, aby byly dosaženy cíle stanovené v Bílé knize EU
o dopravě týkající se přechodu nákladní přepravy na železniční a lodní dopravu a dále snížení
emisí ve vnitrozemské vodní dopravě. Záměr přispívá k rozvoji a zvýšení spolehlivosti
Labské vodní cesty, posílení jejího významu a její lepší integraci do evropské říční sítě
v souladu s cíli programu NAIADES II.
Evropská strategie Doprava šetrnější k životnímu prostředí (The Greening Transport
Package)
Tato strategie z června 2008 podporuje vodní dopravu především tím, že sumarizuje všechny
iniciativy EU zaměřené na snížení dopadů dopravy na životní prostředí a navrhuje zahrnout
do ceny dopravy i externí náklady.
Mezinárodní plán oblasti povodí Labe – část A – aktualizace 2015 na období 2016 - 2021
Aktualizace části A Mezinárodního plánu oblasti povodí Labe byla zpracována podle článku
13 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky Mezinárodní komisí pro
ochranu Labe (MKOL) jako jednotný dokument pro mezinárodní oblast povodí Labe, která
zasahuje na území čtyř členských států EU – České republiky, Německa, Rakouska a Polska.
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Záměr je v Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe zmíněn v kapitole 6.2 Prognóza vývoje
užívání vod do roku 2021, kde je v kapitole 6.2.7 Vývoj plavby uvedeno, že v úseku českého
Labe se připravuje záměr výstavby plavebního stupně Děčín, jehož cílem je zajištění
plavebních hloubek nezávisle na průtoku v příslušném kritickém úseku labské vodní cesty.
Dále je uveden odkaz na národní plán povodí, kde jsou uvedeny další informace o vývoji
vnitrozemské vodní dopravy v české části povodí Labe.
Národní dokumenty
Na mezinárodní dohody a politiky navazují národní a regionální cíle. Tyto dokumenty
zohledňují potřeby státu, krajů a místních samospráv:
Usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. 3. 2005
Vláda se problematikou vodní dopravy a zlepšením plavebních podmínek zabývá již od roku
1996. Svým Usnesením č. 337/2005 z 23. 3. 2005 uložila 1. místopředsedovi vlády a ministru
dopravy zajistit ve spolupráci s ministrem životního prostředí zpracování nového technického
řešení zajišťujícího zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi prostřednictvím výstavby
Plavebního stupně Děčín.
Usnesení vlády České republiky č. 1064 ze dne 19. září 2007
Vláda ČR ve svém usnesení č. 1064 ze dne 19. září 2007 schválila harmonogram výstavby
dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013. Harmonogram zachycoval zásadní investiční
a neinvestiční potřeby dopravní infrastruktury ČR. Kromě projektů silniční a železniční
infrastruktury obsahoval pro oblast vodní dopravy realizaci projektu Plavebního stupně
Děčín.
Usnesení vlády České republiky č. 155 ze dne 14. března 2012
Vláda ČR potvrdila svou vůli realizovat projekt Plavebního stupně Děčín ve svém usnesení č.
155 ze dne 14. března 2012, jímž uložila ministru dopravy, aby pokračoval v přípravě
projektu Plavební stupeň Děčín a činil kroky vedoucí k jeho realizaci.
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky 2010
Smyslem strategie je zajistit udržitelný rozvoj České republiky formulací strategických
a dílčích cílů a nástrojů, které co nejvíce omezí nerovnováhu mezi ekonomickým,
environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti a zaručí co nejvyšší dosažitelnou kvalitu
života pro současnou generaci a vytvoří předpoklady pro kvalitní život generací budoucích.
Strategie se o vodní dopravě přímo nezmiňuje, v rámci Cíle 4 Zkvalitnit a zefektivnit dopravu
a zvýšit její bezpečnost mj. identifikuje nutnost podpořit multimodální dopravu. Dále uvádí i
podporu zvyšování podílu spotřeby obnovitelných zdrojů energie (mj. i vodní). K dosažení
uvedených cílů přispívá i realizace záměru.
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Státní politika životního prostředí České republiky 2011–2020 (SPŽP)
SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z hlediska
životního prostředí. Zaměřuje se také na zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných
zdrojů (Cíl 2.3.1 Zajištění 13% podílu energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné
spotřebě energie k roku 2020). Dokument vodní dopravu výslovně nezmiňuje. S vodní
dopravou však nepřímo souvisí např. Cíl 1.2 Snížení emisí skleníkových plynů v rámci EU
ETS o 21 % a omezení nárůstu emisí mimo EU ETS na 9 % do roku 2020 oproti úrovni roku
2005 a podpora opatření ke zvýšení podílu nízkoemisní nákladní dopravy, podpory rozvoje
logistických řešení a organizace dopravy na základě principu komodality (využívání
optimálního druhu dopravy samostatně nebo v kombinaci), podpory terminálů pro
multimodální dopravu a na ni návazných veřejných logistických center. K dosažení
uvedených cílů přispívá i realizace záměru jakožto opatření přispívajícího k rozvoji
ekologické vodní dopravy.
Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050
Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku 2050 je
vrcholový strategický dokument vlády České republiky se zásadním vlivem na dopravně –
politický proces. Stanoví cíle, priority a opatření, týkající se celého sektoru dopravy a určující
základní směry jeho vývoje. Navrhovaná opatření jsou vzájemně provázána. Dopravní
politika určuje gesční odpovědnost a orientační termíny pro plnění jednotlivých opatření.
Způsob financování (nejedná-li se vyloženě o opatření organizačního charakteru) je navržen
jen rámcově a je rozpracován v návazných strategických dokumentech. Jako strategický
dokument vlády České republiky identifikuje Dopravní politika hlavní problémy sektoru
dopravy a navrhuje opatření k jejich řešení. Neřeší však konkrétní střety dopravní
infrastruktury s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví ani situování jednotlivých
staveb.
Důležitým cílem koncepce je nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy
tak, jak je to vyžadováno materiály Evropské komise, např. Bílou knihou. Tato vyžaduje
snížení emisí z dopravy, přičemž k roku 2050 předpokládá polovinu dopravních výkonů (na
delší vzdálenosti) přesunout na železniční, případně vodní dopravu. V případě vodní dopravy
tato může být vhodným doplňkem systému dopravní obslužnosti. Je rovněž atraktivním cílem
pro turistický ruch, který je důležitou součástí ekonomiky regionů. Ve srovnání s ostatními
druhy dopravy je samotný provoz výrazně ekologičtější, s minimálními nebo žádnými vlivy
na odnětí půdy, fragmentaci území, hlukové a emisní poměry.
Smlouvou o přistoupení ČR k EU byla zařazena mezi síť TEN-T vodní cesta Labe od
Pardubic po státní hranici s SRN a Vltava od Třebenic po soutok s Labem. Dle dohody AGN
(Evropská dohoda o vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu) je labská
vodní cesta vnitrozemská vodní cesta mezinárodního významu (vodní cesta E - hlavní vodní
magistrála). Již v roce 2006 vyhlásila EK program NAIADES (aktuálně NAIADES II), jehož
cílem je mj. napomoci zapojení vnitrozemské vodní dopravy do evropského dopravního
řetězce (zlepšení infrastruktury, podpora modernizace). Pro plnění uvedených dohod a
programů je nezbytné zlepšení plavebních podmínek realizací potřebné infrastruktury.
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Dopravní politika České republiky úvádí následující výchosdika podstatná pro vodní dopravu:








Doprava postupně zkvalitňuje své služby, ale nevyvíjí se udržitelným způsobem - růst
přepravy v jednotlivých druzích dopravy je nerovnoměrný a prohlubuje disproporce v
dělbě přepravní práce. Vztah mezi jednotlivými druhy dopravy by měl být
konkurenční jen omezeně – železniční a vodní doprava může fungovat i jako služba
pro silniční dopravce. Jednotlivé druhy dopravy musí fungovat na bázi spolupráce –
ale spolupráce může být schopen jen ten dopravní segment, který je schopen nabízet
kvalitní, flexibilní a spolehlivé služby.
V důsledku nedostatečné harmonizace podmínek na přepravním trhu není schopna
železniční a vnitrozemská vodní doprava plné integrace do logistických řetězců, což
přispívá k růstu silniční dopravy a vzniku kongescí. Systém organizace nákladní
dopravy v rámci logistiky není optimální. Moderní logistická řešení by měla splňovat
parametry efektivního řízení přepravního řetězce v podobě optimalizace dopravy zboží
a nákladů.
Stávající dopravní infrastruktura není v požadovaném technickém stavu v důsledku
dlouhodobého nedostatku financí na údržbu, a zejména na obnovu, nejsou dostatečně
prováděny úpravy vedoucí k odstraňování nedostatků v bezpečnosti, propustnosti a
ekologické zátěže. Řada významných tahů v silniční dopravě stále prochází
intravilány obcí, železniční síť (zejména regionální) málo odpovídá potřebám
dopravní obslužnosti, síť vodních cest má dlouhodobě bodové závady a je
nekompletní.
Doprava je stále velkým zdrojem hluku a emisí zdraví škodlivých látek, jakož emisí
ovlivňujících globální klima. Je třeba vytvářet předpoklady pro jejich snižování v
plném souladu s evropskými právními předpisy, včetně podpory rozvoje využívání
alternativních energií v dopravě a při zohlednění celospolečenských dopadů
alternativních paliv. Další významnou cestou je vytváření podmínek pro větší
využívání železniční a případně vodní dopravy, a to v souladu s evropskou dopravní
politikou.

Dále je v Dopravní politice České republiky uvedeno, že pro zachování konkurenceschopnosti
těžkého průmyslu v ČR může sehrát pozitivní úlohu vodní doprava, která je schopna zajistit
přepravu těžkých a rozměrných předmětů. Vzhledem k velké celoevropské konkurenci
v oblasti těžkého průmyslu, může být napojení na vodní cestu jedním z kritérií při
rozhodování, které provozy budou i do budoucna zachovány. Málo se zatím využívá
komparativní výhoda vodní dopravy a její funkce regulátora cen dopravy.
Nepravidelnosti provozu jsou negativním jevem, který má dopady do ekonomiky státu a
regionů. Ve vodní dopravě dochází k neuskutečnění přeprav zejména v důsledku
nedostatečných plavebních podmínek v pohraničním úseku Labsko-vltavské vodní cesty.
Jako opatření k dasažení priorot specifických cílů strategie jsou mj. uváděna následující
opatření mající vztah k vodní dopravě:


Zavádět opatření k vyššímu využívání kolejové a vodní dopravy; investičně méně
náročnými opatřeními zvyšovat pravidelnou i výlukovou kapacitu železniční
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infrastruktury (výhybny, kolejové spojky), optimalizace využívání dostupných kapacit
na vodní dopravní cestě formou RIS.


Z důvodu spolehlivého zabezpečení přístupu ČR na evropskou vodní síť a k námořním
přístavům uzavřít mezinárodní dohodu o řece Labi mezi ČR a SRN.



Hledat účinná a udržitelná logistická řešení s využitím principu komodality s cílem
podpořit multimodalitu přeprav, optimalizovat kapacitu dopravní infrastruktury a
využití energií a rovněž zpřístupnit logistické služby malým a středním
podnikatelským subjektům v sektoru průmyslu, obchodu a zemědělství.



Vytvořit podnikům přístup ke konkurenceschopným multimodálním přepravním
řetězcům s využitím železniční a případně vodní dopravy.



Vytvářet vhodné podmínky pro využívání vodní dopravy. Vytvářet trvale podmínky
pro možnost aplikování podpory vodní dopravy (modernizace plavidel vnitrozemské
vodní nákladní a osobní dopravy) v rámci programů NAIADES (Navigation and
Inland Waterway Action and Development in Europe) a NAIADES II a návazných
programů tohoto typu.

Dopravní politika ČR byla podroben procesu SEA. Ze závěrečného stanoviska SEA pro
záměr vyplývá, že s koncepcí není v rozporu, pokud budou realizována všechna
environmentální opatření navržená v rámci varianty 1b, záměr bude ekonomicky smysluplný
a budou naplněny všechny legislativní požadavky vyplývající z reálných vlivů záměru (HBH
Projekt, 2015e).
Dopravní sektorové strategie 2. fáze; Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s
dlouhodobým výhledem
Jedná se o koncepční dokument, který navazuje na Dopravní politiku České republiky na léta
2005 – 2013. Zároveň to je podpůrný nástroj pro realizaci Dopravní politiky pro léta 2014 2020 s výhledem do roku 2050. Materiál rozpracovává konkrétní cíle a opatření, vedoucí k
jejich naplňování. Součástí tohoto materiálu je jmenný seznam infrastrukturních opatření
včetně posouzení priorit ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu. Strategie je
zaměřena na železniční, silniční, vodní a leteckou dopravu, a to jak osobní, tak nákladní. Na
základě předpokladů (prognózy) rozvoje dopravy jsou formulována doporučení pro rozvoj
dopravní infrastruktury. Řešeny jsou i vzájemné vazby mezi jednotlivými dopravními módy.
Pro splnění hlavních úkolů v provozování, údržbě a rozvoji dopravní infrastruktury jsou
z hlediska vodní dopravy zásadní zejména následující potřeby:






Za účelem možnosti dosažení cílů a uspokojení potřeb uživatelů je zcela zásadní, aby
nadále pokračovala investorská příprava primárně u úseků sítě TEN-T (silniční,
železniční i vodní) a důležitých úseků silnic I. třídy se zaměřením na prioritní projekty
dle výsledků Dopravních sektorových strategií.
Pro vodní dopravu je klíčové zlepšení a stabilizace plavebních podmínek v
příhraničním úseku Labe s respektováním nutnosti zajištění dostatečných parametrů
splavnosti na německé straně. Následuje potřebnost zajištění splavnosti Vltavy za
Prahu (podjezdné výšky) a splavnění do Pardubic.
Zajistit podporu pro výstavbu a vybavení multimodálních veřejných logistických
center pro umožnění posílení role multimodální, resp. kombinované dopravy.
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Dopravní sektorové strategie jsou strategií založenou na multimodálním přístupu. Bez
realizace zařízení, která jsou nezbytná pro využívání železniční a vodní dopravy,
nebude možné zajistit efektivní využívání investic do těchto druhů dopravy.
Multimodální terminály s vazbou na logistické procesy je proto nezbytné definovat
jako nedílnou součást dopravní infrastruktury s veřejným přístupem (nemusí být přímo
ve vlastnictví státu). I pro tato zařízení je definována hlavní a globální síť TEN-T a
doporučené zdrojové krytí v období 2014 - 2020.
Přímo ve vztahu k záměru PSD je dále uvedeno, že zcela klíčové pro fungující systém vodní
dopravy v ČR a pro plnění dopravních potřeb státu je zlepšení plavebních podmínek na
Dolním Labi v úseku Střekov – státní hranice CZ/DE, navazující na kontinuální splavnost
Labe na území Německa (PSD se ukázal jako nejvíce potřebný projekt v rámci infrastruktury
vodních cest). Zároveň je však ve Strategii mj. uvedena nutnost posouzení vlivu záměru na
životní prostředí vzhledem k cennému ekosystému toku Labe, který bude tímto záměrem
ovlivněn po proudu a proti proudu Labe.
Je uvedeno, že v této věci existuje „Společné prohlášení úmyslu o spolupráci a dopravních
cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do plavebního stupně Geesthacht u Hamburku
mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, výstavby a bydlení Spolkové republiky Německo a
Ministerstvem dopravy České republiky“, uzavřené v roce 2006 na vládní úrovni (Spolkové
ministerstvo dopravy, výstavby a bydlení SRN a Ministerstvo dopravy ČR, 2006). I když
tento dokument má doporučující charakter, německá strana naplňuje opatření vedoucí k
zajištění dohodnutých parametrů labské vodní cesty. Dopravní politika ČR 2014 – 2020
předpokládá v návaznosti na toto společné prohlášení uzavření závazné mezinárodní dohody
o řece Labi mezi ČR a SRN založenou na principech hospodářského partnerství. Alternativa
nezlepšování parametrů dopravně významných vodních cest není pro Ministerstvo dopravy
akceptovatelná. Potřeba zlepšení plavebních podmínek na Dolním Labi v úseku Střekov –
státní hranice je však velmi významná z pohledu dopravních potřeb státu, a to zejména s
ohledem na kapacitní možnosti infrastruktury jiných dopravních modů ve směrech z ČR do
významných evropských námořních přístavů. Zde může hrát vodní doprava významnou roli.
Koncepce SeStra 2 byla podrobena procesu SEA. Ze závěrečného stanoviska SEA pro záměr
vyplývá, že s koncepcí není v rozporu, pokud budou realizována všechna environmentální
opatření navržená v rámci varianty 1b, záměr bude ekonomicky smysluplný a zajistí přesun
části nákladů ze silniční na vodní cestu a pokud budou naplněny všechny legislativní
požadavky vyplývající z reálných vlivů záměru (HBH Projekt, 2015e).
Operační program Doprava pro programové období 2014 – 2020
Operační program Doprava pro programové období 2014 – 2020 kontinuálně navazuje na
dokument Operační program Doprava pro programové období 2007 – 2013 a vychází z
konceptu Dopravní politiky pro období 2014 – 2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2050
a koncepce Dopravní sektorové strategie, 2. fáze.
OPD 2014 – 2020 zahrnuje rozvojové priority v sektoru dopravy České republiky, které
mohou být kofinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie, a je tvořen jako nástroj pro
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naplňování strategických investičních potřeb a řešení klíčových problémů v sektoru dopravy v
rámci realizace investiční priority politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti
Evropské unie pro období 2014 – 2020. Pro Dohodu o partnerství tak OPD 2014 – 2020
představuje především prostředek pro plnění strategického cíle „Rozvoj dopravní a technické
infrastruktury a ochrana životního prostředí“ v rámci priority pro financování „Udržitelná
infrastruktura umožňující konkurenceschopnost a ekonomicky odpovídající obslužnost
území“.
Jedním ze základů pro řešení dopravní problematiky je kvalitní dopravní infrastruktura jako
základní předpoklad pro dopravní provoz. Dá se konstatovat, že dopravní dostupnost je pro
všechny regiony ČR zajištěna, avšak ne vždy v dostatečné kvalitě. Navrhovaná koncepce se
zaměřuje na odstranění tohoto nedostatku, což je v souladu s Nařízením o hlavních směrech
pro rozvoj TEN-T, které stanoví pro Českou republiku závazek do roku 2030 dobudovat
dopravní infrastrukturu tzv. hlavní sítě TEN-T, a to multimodálně v oblasti železniční,
silniční, vodní, multimodální a letecké dopravy resp. jejího napojení na železniční síť, a
zároveň zajistit provázanost těchto sítí v multimodálních uzlech. Do roku 2050 by pak měla
Česká republika splnit závazek dobudovat zbývající část sítě TEN-T (tzv. globální síť). Obě
úrovně sítě TEN-T jsou rozsáhlé a splnit závazky nebude možné bez masivního využití
evropského spolufinancování, a to zejména nástrojů CEF a Fondu soudržnosti.
Vodní doprava je velmi důležitá zejména s ohledem na její nízkou energetickou náročnost, a
proto je ze strany EU výrazně podporována. Vodní doprava hraje důležitou roli zejména u
silných přepravních proudů u substrátů, které nejsou náročné na čas přepravy, a je důležitá při
přepravě nadrozměrných nákladů. Vodní doprava je reprezentována především nákladní
dopravou a osobní dopravou pro rekreační účely a provozováním přívozů. Podíl na
přepravním trhu tvoří pouze necelé jedno procento z celkového objemu nákladní přepravy.
Přírodní podmínky v České republice a současný rozsah a technický stav vodních cest
umožňují plavbu pouze na dvou vodních cestách – Labsko-vltavské vodní cestě a Baťově
kanálu na Moravě, který však slouží pouze pro rekreační dopravu.
Z hlediska vodní dopravy a záměru PSD je žádoucí zmínit:
INVESTIČNÍ PRIORITA 2 prioritní osy 1: Podpora multimodálního jednotného evropského
dopravního prostoru prostřednictvím investic do TEN-T


SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší
využití vnitrozemské vodní dopravy
Jmenovitě uvedeny problémy se splavností Labe v úseku Ústí nad Labem - státní
hranice.

INVESTIČNÍ PRIORITA 2 prioritní osy 1: Podpora multimodálního jednotného evropského
dopravního prostoru prostřednictvím investic do TEN-T


2.1.2.1 SPECIFICKÝ CÍL 1.2: Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost
a větší využití vnitrozemské vodní dopravy.

Operační program Doprava pro programové období 2014 – 2020 byl podroben procesu SEA.
Ze závěrečného stanoviska SEA pro záměr vyplývá, že s koncepcí není v rozporu, pokud
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budou realizována všechna environmentální opatření navržená v rámci varianty 1b, pokud
záměr nebude mít významný negativní vliv na soustavu lokalit Natura 2000 a pokud budou
naplněny všechny legislativní požadavky vyplývající z reálných vlivů záměru (HBH Projekt,
2015e).
Politika územního rozvoje České republiky, ve znění aktualizace č. 1 (2015)
Politika územního rozvoje ČR je nástrojem územního plánování, který určuje požadavky a
rámce pro konkretizaci ve stavebním zákoně obecně uváděných úkolů územního plánování
v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech.
V tomto koncepčním dokumentu byl vymezen koridor VD1 Labe: Pardubice – hranice SRN.
Důvedem vymezení bylo vytvoření územních podmínek pro zabezpečení splavnosti Labe jako
vodní cesty mezinárodního významu, která je součástí TEN-T.
Úkoly pro ministerstva a jiné ústřední správní úřady:
a) Prověřit reálnost a účelnost splavnění a potřeb zlepšování parametrů vodních cest
využívaných včetně případného stanovení podmínek pro vytvoření územních rezerv.
b) Prověřit možnosti minimalizace dopadů splavnění na životní prostředí.
Zodpovídá: Ministerstvo dopravy v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí
Termín: do roku 2018
Úkoly pro územní plánování:
Zohlednit závěry vyplývající ze splněného úkolu pro ministerstva a jiné ústřední správní
úřady.
Zodpovídá: Pardubický kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj
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Obrázek 12 Doprava vodní, letecká a veřejné terminály s vazbou na logistická centra

PÚR ČR byla podrobena procesu SEA. Ze stanoviska SEA pro záměr vyplývá, že s koncepcí
není v rozporu, pokud budou realizována všechna environmentální opatření navržená v rámci
varianty 1b a pokud budou naplněny všechny legislativní požadavky vyplývající z reálných
vlivů záměru (HBH Projekt, 2015e).
Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
Tento dokument je národní adaptační strategií. Kromě zhodnocení pravděpodobných dopadů
změny klimatu na ČR obsahuje i návrhy konkrétních adaptačních opatření, legislativní a
částečnou ekonomickou analýzu apod. Mimo jiné se zabývá problematikou adaptačních
opatření na vodních tocích nebo vlivem změny klimatu na dopravu. Cílem adaptačních
opatření na vodních tocích a v nivách je mimo jiné také zajistit zpomalení odtoku vody
z povodí. Strategie jako adaptační opatření v oblasti dopravy uvádí „Zajistit flexibilitu a
spolehlivost dopravního sektoru, zajištění provozu po extrémních projevech počasí“. Je
potřeba podpořit výzkum a využít vhodných nástrojů hodnocení dopadů změny klimatu, jako
je hodnocení rizik, zranitelnosti a cost-benefit analýza.
Státní energetická koncepce, aktualizace z prosince 2014 (SEK)
Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České
republiky. ČR by v souladu s tímto dokumentem měla do roku 2020 zvýšit svou spotřebu
energie z obnovitelných zdrojů. V kapitole věnované dopravě jsou mezi hlavní cíle zařazeny
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mimo jiné podpora konkurenceschopnosti ČR a snižování emisí skleníkových plynů a rovněž
rozvoj infrastruktury pro ekologičtější dopravní prostředky. Jako dílčí cíl je uvedena podpora
rozvoje dopravy s ohledem na nejnižší energetickou náročnost na přepravenou tunu nákladu a
rovněž převedení části silniční nákladní dopravy nad 300 km na jiné druhy dopravy,
např. vnitrozemskou vodní dopravu (do roku 2030).
Národní plán povodí Labe
Národní plán povodí Labe pro období 2015 - 2021 zpracovaný podle požadavků Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byl schválen vládou České republiky
dne 21. 12. 2015 a vydán Ministerstvem zemědělství jako opatření obecné povahy čj.
148/2016-MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.
Plavební stupeň Děčín je uveden v kapitole II. užívání vod a dopady lidské činnosti na stav
vod, kap. II.1.6. Trendy v užívání vod do roku 2021 jako stěžejní záměr v oblasti plavby,
který je připravován na Labské vodní cestě a jehož hlavní účel je strategický, kdy po jeho
realizaci dojde ke stabilnímu napojení České republiky na rozvinutou síť evropských
vnitrozemských vodních cest a námořní přístavy prostřednictvím vodní dopravy. V aktuálně
platném Národním plánu povodí Labe není uplatněna výjimka podle čl. 4.7 Rámcové
směrnice o vodách pro dotčené vodní útvary, přičemž je uvedeno, že rozsah vlivu záměru na
jejich stav se prověřuje a záměr je také předmětem posouzení vlivů na životní prostředí podle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů.
Regionální dokumenty
Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe, Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních
přítoků Labe
Plánování v oblasti vod v ČR je prováděno podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti
vodní politiky, resp. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Plánování probíhá v šestiletých cyklech od roku 2009, kdy vstoupily v
platnost první plány povodí.
Pro první plánovací období (2009 - 2015) byly pořízeny plány oblastí povodí (POP), které
jsou aktuálně stále platnými dokumenty. Úsek dolního českého Labe je řešen v POP Ohře a
dolního Labe. Plavební stupeň Děčín je v POP uveden v části B jako opatření k uspokojení
požadavků na užívání vod pro plavbu a zároveň v části D jako protipovodňové opatření - list
opatření OH 200048 Plavební stupeň Děčín – protipovodňová ochrana města Děčín, který je
přiřazen k útvaru povrchových vod 14625000 Labe po soutok s tokem Kamenice.
V současnosti je vytvářena nová podoba tohoto dokumentu pro další plánovací období.
Plány oblastí povodí, které byly využívány v prvním plánovacím období, jsou v souvislosti s
nově stanovenou strukturou zpracování plánů povodí pro druhé plánovací období (2015 –
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2021) nahrazovány plány dílčích povodí (PDP). Plány dílčích povodí doplňují národní plán
povodí o podrobné údaje a návrhy opatření, které jsou nutné k dosažení cílů pro dané dílčí
povodí. V současné době je k dispozici návrh PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků
Labe, do kterého byly zapracovány připomínky veřejnosti a uživatelů vody, který však není
dosud schválen (plány dílčích povodí budou schvalovat dle své územní působnosti kraje, a to
v termínu do 30. 6. 2016). Plavební stupeň Děčín je uveden v části II. Užívání vod a dopady
lidské činnosti na stav vod, v kap. II.1.4. Trendy v užívání vod do roku 2021 jako stěžejní
záměr v oblasti plavby. Textová část PDP obsahuje stručný popis záměru, který odpovídá
variantě 1b, a stručné vyhodnocení vlivů záměru na stav dotčených vodních útvarů. Opatření,
která mají za cíl zmírnění či kompenzaci negativních vlivů záměru, jsou zařazena v PDP jako
opatření pro hospodaření s vodami a udržitelné užívání vody a pro zajištění
vodohospodářských služeb (kap. VI.1.16) a specifikována v příslušných listech opatření
(jedná se o environ-mentální opatření, která jsou integrální součástí záměru ve variantě 1b).
POP Ohře a dolního Labe byl podroben procesu SEA. Ze stanoviska SEA pro záměr vyplývá,
že s koncepcí není v rozporu, pokud budou realizována všechna environmentální opatření
navržená v rámci varianty 1b a pokud budou naplněny všechny legislativní požadavky
vyplývající z reálných vlivů záměru – zejména naplněna výjimka dle čl 4.7 Rámcové
směrnice o vodách (HBH Projekt, 2015e). Rovněž návrh PDP Ohře, dolního Labe a ostatních
přítoků Labe prošel procesem SEA, a to s obdobným výsledkem.
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006–2020
Kraje dlouhodobě požadují uplatňování principů udržitelného rozvoje v rámci svých
kompetencí. Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006–2020 vychází ze stávající
situace regionu a jako jeden z cílů si stanovuje snížení podílu silniční nákladní dopravy
na celkových přepravních výkonech. K naplnění tohoto cíle přispívá a realizace záměru.
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje byla podrobena procesu SEA. Ze stanoviska
SEA pro záměr vyplývá, že s koncepcí není v rozporu, pokud budou realizována všechna
environmentální opatření navržená v rámci varianty 1b a pokud budou naplněny všechny
legislativní požadavky vyplývající z reálných vlivů záměru (HBH Projekt, 2015e).
Program rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014 – 2020
Program rozvoje kraje je stimulační a intervenční nástroj, jímž se krajská samospráva snaží
ovlivnit ostatní organizace a instituce regionálního rozvoje, aby připravovaly a realizovaly
takové projekty, které jsou v zájmu kraje jakožto celku. Tento zájem je vyjádřen v programu
společnými, byť relativně široce definovanými cíli. Má se za to, že jednotlivé projekty ve
svém souhrnu způsobí žádoucí změny v kraji – rozvoj kraje. V první kapitole dokumentu je
obsažen předpoklad zlepšení podmínek vodní dopravy na Labi a následného přesunu části
automobilové dopravy na vodní cestu. Dále dokument uvádí využití vodní energie (stavby
vodní elektrárny)výstavbu vodní elektrárny při jezu. Priorita 3: Infrastruktura a životní
prostředí, Opatření 3.1: Páteřní infrastruktura kraje, Cíl: Dobudovat hlavní páteřní trasy
silniční, železniční, vodní a cyklistické dopravy, Okruhy aktivit jiných subjektů vč. nepřímé
podpory ze strany ÚK: Zlepšení plavebních podmínek Labské vodní cesty v úseku Ústí nad
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Labem – státní hranice pro nákladní, osobní i rekreační plavbu včetně související
infrastruktury. K dosažení uvedených cílů přispívá i realizace záměru jakožto opatření
přispívajícího ke zlepšení plavebních podmínek na Labi, jehož součástí je i malá vodní
elektrárna využívající hydroenergetický potenciál řeky Labe.
Program rozvoje Ústeckého kraje byl podroben procesu SEA. Ze stanoviska SEA pro záměr
vyplývá, že s koncepcí není v rozporu, pokud budou realizována všechna environmentální
opatření navržená v rámci varianty 1b a pokud budou naplněny všechny legislativní
požadavky vyplývající z reálných vlivů záměru (HBH Projekt, 2015e).
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje ze dne 5.10.2011
Zásady územního rozvoje pro zajištění udržitelného rozvoje, dosažení cílů a úkolů územního
plánování a zvýšení atraktivity kraje stanovují dále krajské priority územího plánování.
Krajskými prioritami se doplňují a konkretizují republikové priority uvedené v PÚR.
ZÚR v řešeném území zpřesňují koridor VD1 Labe: Pardubice – hranice SRN podchycený
v PÚR 2008. ZÚR Ústeckého kraje vymezují koridor Labské vodní cesty mezinárodního
významu v úseku hranice okredu Děčín – státní hrajice ČR/SRN. Koridor je vymezen jako
návrh VD1. Šířka koridoru je vymezena šíří vodního toku.
Dále ZÚR zpřesňují koridor vodní dopravy VD1 Labe: Pardubice – hranice SRN podchycený
v PÚR 2008. ZÚR Ústeckého kraje vymezují koridor pro Zlepšení plavebních podmínek Labe
v úseku Střekov – státní hranice ČR/SRN (převzato bez věcné změny z 2. Změn a doplňku
ÚP VÚC SHP) v úseku Ústí nad Labem, Střekov - hranice okresu Ústí nad Labem. Koridor je
vymezen jako návrh VD1/SHP. Šířka koridoru je vymezena šíří vodního toku.
ZÚR Ústeckého kraje byly podrobeny procesu SEA. Ze stanoviska SEA pro záměr vyplývá,
že s koncepcí není v rozporu, pokud budou realizována všechna environmentální opatření
navržená v rámci varianty 1b a pokud budou naplněny všechny legislativní požadavky
vyplývající z reálných vlivů záměru (HBH Projekt, 2015e).
Územní energetická koncepce Ústeckého kraje
Územní energetická koncepce Ústeckého kraje mezi reálnými způsoby využití vodní energie
uvádí výstavbu nové vodní elektrárny spolu s novým jezem, mezi vhodnými řekami uvádí i
Labe.
Územní energetická koncepce Ústeckého kraje byla podrobena procesu SEA. Ze stanoviska
SEA pro záměr vyplývá, že s koncepcí není v rozporu, pokud budou naplněny všechny
legislativní požadavky vyplývající z reálných vlivů záměru (HBH Projekt, 2015e).
Strategický plán rozvoje města Děčín II (aktualizace 2013)
Strategický plán rozvoje města Děčína v rámci Záměru B.II. Zlepšit vzájemné propojení
různých druhů dopravy, usnadnit přístup k dopravním a průmyslovým areálům a zlepšit
splavnost Labe v dolním toku; Cíle B.II.3 Plavební podmínky na Labi uvádí, že se město
Děčín bude podílet na propagaci a prosazování realizace Plavebního stupně Děčín. Je
uváděno, že svým charakterem a rozsahem stojí Plavební stupeň Děčín mimo přímý vliv
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města, přesto město jako významný místní subjekt má možnost vyvíjet tlak na realizaci díla.
Zprovoznění osobní vodní dopravy v Děčíně je ve strategickém plánu zmiňováno v rámci
Cíle A.III.3.
Strategický plán rozvoje města Děčín II byl podroben procesu SEA. Ze stanoviska SEA pro
záměr vyplývá, že s koncepcí není v rozporu, pokud budou naplněny všechny legislativní
požadavky vyplývající z reálných vlivů záměru (HBH Projekt, 2015e).
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 – 2020
Strategický plán realizaci záměru PSD předpokládá v kapitole 3.3.1. Cílem města je ve
spolupráci s dotčenými subjekty - sportovními kluby, Státní plavební správou, Povodím Labe,
s. p. a Ředitelstvím vodních cest - postupně vybudovat infrastrukturu umožňující další rozvoj
ekonomického potenciálu řeky. V případě výstavby plavebního stupně chce město využít
investice i k úpravě vzhledu nábřeží (kanalizační vpusti, osvětlení, břehové úpravy atp.) Tyto
úpravy jsou v rámci variant 1b záměru navrženy.
Shrnutí
Potřeba realizace záměru a s tím související veřejný zájem na jeho realizaci v prvé řadě
vyplývá z přímo aplikovatelného nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1315/2013
týkajícího se transevropských dopravních sítí (nařízení TEN-T). Toto nařízení je závazné
nejen pro členské státy, nýbrž i pro jednotlivce a za účelem jeho provedení již nemusí být
přijímána žádná prováděcí opatření. Řeka Labe (v úseku do Pardubic) je zařazena do tzv.
globální sítě i hlavní sítě dle nařízení TEN-T, tj. mezi vodní toky s největším strategickým
významem pro dosažení cílů politiky transevropské dopravní sítě (viz čl. 9 a 38 nařízení
TEN-T). Při rozvoji globální sítě přitom mají obecnou prioritu opatření nezbytná k odstranění
míst s nedostatečnou propustností, zejména v přeshraničních úsecích (viz čl. 10 odst. 1 písm.
c) nařízení TEN-T). Plavební stupeň Děčín je přesně takovým žádoucím opatřením ve smyslu
nařízení TEN-T, neboť bez jeho realizace nedojde k odstranění problematického úseku řeky
Labe s nedostatečnou propustností.
S nařízením TEN-T úzce souvisí rovněž nařízení Evropského parlamentu a Rady č.
1316/2013, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy. Účelem tohoto nařízení je mimo
jiné podpora a urychlení investic do projektů v oblasti dopravy (viz bod 1 preambule a čl. 3).
Na seznamu předem určených projektů týkajících se hlavní sítě jsou zařazeny i Labská vodní
cesta (studie Labe a Vltavy, práce na lepší splavnosti a modernizaci) a zdymadla v Děčíně
(viz příloha 1, část 1). Záměr tedy patří mezi klíčové projekty evropského významu, které by
měly být podle tohoto nařízení v brzké době realizovány.
Kromě toho je realizace záměru i ve veřejném zájmu na rozvoji infrastruktury vodních cest,
zvýšení konkurenceschopnosti českého hospodářství, využívání ekologických způsobů
nákladní dopravy, příznivé životní prostředí, zvýšení bezpečnosti vodního toku
a protipovodňové ochraně území a na rozvoji cestovního ruchu a zaměstnanosti v regionu.
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Veřejný zájem na rozvoji infrastruktury vodních cest
Veřejný zájem na zesplavnění Labe jakožto páteřní vodní cesty vyplývá nejen z přímo
aplikovatelného nařízení TEN-T navazujícího na tzv. Bílou knihu, nýbrž i z řady dalších
strategických a koncepčních dokumentů.
Na mezinárodní úrovni se jedná např. o Evropskou dohodu o hlavních vnitrozemských
vodních cestách mezinárodního významu přijatou sdělením Ministerstva zahraničních věcí
č. 163/1999 Sb., která mezi vnitrozemské cesty mezinárodního významu zařazuje Labe
v úseku po Pardubice a Vltavu v úseku po Slapy (viz příloha č. 1 této dohody), či
Mezinárodní plán oblasti povodí Labe, který počítá se zlepšením plavebních podmínek na
Labi mezi Střekovem a státní hranicí se SRN (viz část A, kapitola 6.2). Zlepšení
infrastruktury a modernizace vnitrozemské vodní dopravy je rovněž jedním z cílů programu
Evropské komise NAIADES II (viz body 2 a 3 sdělení Evropské komise směrem ke kvalitní
vnitrozemské vodní dopravě – NAIADES II) .
Na vnitrostátní úrovni veřejný zájem na rozvoji Labské vodní cesty vyplývá např. z dopravní
politiky České republiky pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050, která klade důraz
na posílení role konkurenceschopné nákladní vodní dopravy, a to včetně spojení ČR
s německými přístavy (viz navrhované opatření v podobě uzavření dohody mezi ČR a SRN
o řece Labi dle čl. 4.2.2 dopravní politiky). Na tuto dopravní politiku pak navazuje Dopravní
sektorová strategie 2. fáze schválená usnesením vlády č. 850 ze dne 13. 11. 2013 (podle níž je
Plavební stupeň Děčín nejvíce potřebným projektem v rámci infrastruktury vodních cest,
přičemž zlepšení plavebních podmínek na Labi je velmi významné z pohledu dopravních
potřeb celého státu – viz kapitola 61.1.6) a Operační program Doprava pro programové
období 2014 – 2020 (jehož cílem je mimo jiné větší využití vnitrozemské vodní dopravy a
vyřešení problémů se splavností, k čemuž by záměr bezpochyby přispěl – jako překážka je
výslovně uvedena špatná splavnost Labe v úseku mezi Ústí nad Labem a státní hranicí –
viz specifický cíl 1.2, str. 28).
Na regionální úrovni existenci veřejného zájmu na zlepšení plavebních podmínek na Labi
potvrzuje např. Program rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014 – 2020 (jehož cílem je
mimo jiné právě zlepšení plavebních podmínek Labské vodní cesty v úseku Ústí nad Labem –
státní hranice pro nákladní, osobní i rekreační plavbu včetně související infrastruktury – viz
část B, návrhová část, opatření 3.1) či Strategický plán rozvoje města Děčín (aktualizace
2013), který zmiňuje mezi svými cíli i zlepšení splavnosti Labe v dolním toku (viz cíl B.II.3).
K naplnění těchto cílů by významným způsobem přispěla realizace záměru.
Zájem na rozvoji Labské vodní cesty potvrdila i vláda České republiky, která se opakovaně
usnesla na potřebě zlepšit plavební podmínky prostřednictvím výstavby záměru (viz usnesení
vlády č. 337 ze dne 23. 3. 2005 či usnesení vlády č. 155 ze dne 14. 3. 2012). Obdobně je
potřeba realizace záměru, jakožto opatření k zabezpečení napojení Labe, coby významného
a nepostradatelného dopravního spojení ČR se SRN a dalších evropských zemí, zmíněna
i ve Společném prohlášení úmyslu o spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské
vodní cestě až do plavebního stupně Geesthacht u Hamburku uzavřeného mezi ministerstvy
dopravy ČR a SRN v roce 2006.
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Veřejný zájem na udržení a zvýšení konkurenceschopnosti českého hospodářství
Realizace záměru významně přispěje ke zvýšení spolehlivosti dopravy po vodní cestě, čímž
se stane vodní doprava po Labi reálnou konkurencí pro ostatní druhy dopravy a umožní
ekonomický růst rejdařům i jednotlivým přístavům. Právě nespolehlivost současné labské
vodní cesty je jednou z hlavních překážek rozvoje vodní dopravy a jejího využití pro export
českých výrobců. Nákladní vodní doprava přitom ve srovnání s železniční i silniční dopravou
vykazuje výrazně nižší přepravní náklady (VÚT, 2015). Vyšší konkurence mezi jednotlivými
druhy přepravy pak povede k tlaku na snížení cen přepravného, což uspokojí poptávku po
levné přepravě. Tato skutečnost bude mít pozitivní vliv i na flexibilitu dopravy produktů
vyráběných na území ČR. Snížení ceny a rozšíření možností přepravy se v konečném
důsledku promítne i do výsledné ceny produktů. Rozvoj vodní dopravy tak umožní výrobcům
i dopravcům významné snížení nákladů na dopravu, a to zejména těch produktů, u nichž
rychlost jejich přepravy nehraje klíčovou roli. Ve svém důsledku tedy záměr přispěje k vyšší
konkurenceschopnosti českých výrobců.
Zajištění spolehlivého kapacitního vodního spojení se SRN má zcela zásadní význam zejména
pro přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů, pro jejichž přepravu na delší vzdálenosti
často nelze využít jiný způsob dopravy a rovněž pro rozvoj českých loděnic, jejichž veškerá
produkce směřuje na export (VÚT, 2015). Neexistence jiné plnohodnotné alternativy
přepravy nadrozměrných výrobků v současné době značně omezuje české výrobce při
získávání zakázek v zahraničí. To stejné platí pro loděnice na českém území. Záměr tak
přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti českých exportérů zejména v oblasti průmyslu a
zemědělství, a to nejen těch, jejichž výrobní areály se nachází v blízkosti labské vodní cesty.
Po vybudování záměru a dalšího připravovaného projektu Stupně Přelouč II totiž získá dobrý
přístup k vodní dopravě většina výrobců v ČR.
Po dokončení všech plánovaných opatření na Labské vodní cestě by tak měla být zajištěna
spolehlivá vnitrozemská vodní infrastruktura až do Pardubic. Tím současně stoupá potenciál
jejího využití pro široký okruh českých producentů. Zájem o lodní přepravu po Labi potvrdil
i průzkum provedený v rámci studie proveditelnosti vypracované společností Mott
MacDonald v roce 2007. V případě zlepšení plavebních podmínek na Labi lze předpokládat
navýšení objemu lodní přepravy až o 30 % u zboží strojírenského průmyslu a více než 50 % u
přepravy hromadných substrátů. Tyto závěry vyplývají ze zpracovaných odborných studií
(viz např. studie Mott MacDonald, 2006b či VÚT, 2015). Významnou úlohu vodní dopravy
jako regulátora cen nákladní přepravy a prvku přispívajícího k udržení konkurenceschopnosti
těžkého průmyslu v ČR potvrzuje dále Dopravní politika České republiky pro období 2014 –
2020 s výhledem do roku 2050 (viz kapitoly 2 a 4.1.1). Realizací záměru by byla tato role
vodní dopravy v ČR v důsledku významného zvýšení spolehlivosti přepravy po labské vodní
cestě značně posílena.
K poptávce po spolehlivém říčním spojení se SRN přispívá i omezená kapacita železničního
spojení, která již v současné době dosahuje v úseku Bad Schandau – Pirna svých
environmentálních a kapacitních hranic a do budoucna se tedy jeví jako nedostatečná
(SMWA, 2011). To by mohlo znamenat další omezení konkurenceschopnosti českých
exportérů v důsledku komplikací s dopravou jejich zboží a zvýšených nákladů. Na vodní cestě
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existují naopak významné kapacitní rezervy jak na českém, tak i na německém území.
Zvýšení spolehlivosti Labské vodní cesty by tak do budoucna mohlo vést ke zvýšení objemu
nákladů přepravovaných po Labi, které by se stalo vhodnou a trvalou alternativou k přepravě
zboží z/na území ČR silniční či železniční dopravou. Z uvedeného je zřejmé, že existuje
veřejný zájem na realizaci záměru coby opatření podporujícího konkurenceschopnost českého
průmyslu s pozitivním vlivem na ekonomický růst ČR.
Veřejný zájem na příznivém životním prostředí a rozvoji udržitelné nákladní dopravy
Ze zpracovaných odborných studií (viz Mott MacDonald, 2006b; CityPlan, 2010; VÚT, 2015)
vyplývá, že zlepšení plavebních podmínek na Labi v důsledku realizace záměru přispěje
ke zvýšení objemu nákladů přepravovaných po vodní cestě i na úkor silniční dopravy. Tím
dojde k podstatnému snížení emisí škodlivých látek, hluku a vibrací spojených zejména
s kamionovou dopravou. S ohledem na nízkou ekologickou náročnost vodní dopravy je
žádoucí činit veškerá opatření vedoucí k její podpoře a rozvoji namísto silniční dopravy.
Vnitrozemská vodní doprava má, pokud jde o samotný provoz, relativně malé dopady na
životní prostředí a vykazuje vysokou bezpečnost provozu (viz Operační program Doprava pro
programové období 2014 – 2020, str. 6). Realizace záměru rovněž přispěje ke zlepšení
životního prostředí zejména v oblasti přiléhající k hlavnímu silničnímu tahu na SRN a
k podpoře udržitelného způsobu dopravy s minimálními ekologickými dopady.
Požadavek na přesun nákladní přepravy na střední a dlouhé vzdálenosti ze silnice na vodu
je obsažen např. v Bílé knize: Plánu jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření
konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje (viz část 2.5), na níž
navazuje program NIAIDES II (jehož cílem je rozvoj a zkvalitnění vnitrozemské vodní
dopravy – viz kapitola 2, což je předpoklad pro zvýšení objemu zboží přepravovaného
po vodě) a Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do roku
2050 (viz kapitola 2.5). Podpora ekologických způsobů dopravy jakožto opatření
přispívajícímu ke snížení emisí skleníkových plynů odpovídá současně i závazkům
vyplývajícím z Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů a cílům
obsaženým v SPŽP (viz část IV.2.1 a V.2.1). Potřeba snížení podílu silniční dopravy na
nákladní přepravě vyplývá i z koncepčních dokumentů na regionální úrovni, a to např. ze
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006 – 2020 (viz část 4.1).
Výše uvedené skutečnosti dokládají existenci veřejného zájmu na realizaci záměru, jakožto
opatření, které přispěje k většímu využití Labské vodní cesty zejména pro nákladní přepravu.
Tím přispěje k naplnění cílů v podobě omezení silniční dopravy a jejím částečném nahrazení
výrazně ekologičtější vodní dopravou (viz Mott MacDonald, 2006a; Planco Consulting, 2007;
Schreyer, 2007; VÚT, 2015). Převedení části nákladní dopravy na Labe současně povede ke
snížení emisí škodlivých látek, hluku a vibrací pocházejících zejména ze silniční, ale částečně
i z železniční dopravy a výslednému zlepšení životního prostředí v širším okolí záměru.
Realizace záměru je v tomto ohledu v souladu s veřejným zájmem na příznivé životní
prostředí a lidské zdraví.
Současný stav koryta a břehů Labe je nadto v důsledku dřívějších antropogenních zásahů
významně ovlivněn (např. opevnění břehů, prohrábky dna apod). Tok řeky Labe totiž byl
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v minulosti značně regulován a kanalizován. Nelze tedy opomíjet, že součástí záměru jsou
rovněž opatření, která povedou k odstranění či zmírnění některých nepříznivých jevů
způsobených dřívějšími zásahy do koryta řeky Labe, a to zejména k výraznému zvýšení
heterogenity prostředí břehových partií v oblasti vzdutí toku.
Veřejný zájem na povodňové ochraně a zvýšení bezpečnosti vodního toku
Realizace záměru přispěje k možnosti regulace hladiny vody v Labi a bude tak působit rovněž
jako protipovodňové opatření přispívající k ochraně obyvatel a majetku. Z výsledků
matematických simulací (DHI, 2012) je patrné, že vliv výstavby PSD (se zahrnutými
protipovodňovými opatřeními) je pro většinu simulovaných průtoků pozitivní (hladina u
návrhového stavu je níže než u stavu současného). Pro Q5 až Q100 je průběh hladiny níž, pouze
u Qkat je hladina nepatrně výše (o max. 5 cm a to v úseku těsně nad PSD, kde jsou obytné
objekty výše ve svahu). V případě zimních povodní lze manipulací na jezu rozrušit tvorbu
souvislé ledové pokrývky a případných nápěchů v ústí přítoků do vzdutí jezu (coby
významného aspektu přispívajícího k rozvodnění řek). Se záměrem jakožto protipovodňovým
opatřením počítá i Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe (část D, opatření OH 200048).
Ochrana zdraví a majetku obyvatel před povodněmi je důležitým veřejným zájmem, k jehož
naplnění realizace záměru přispěje.
Veřejný zájem na rozvoji cestovního ruchu a snížení nezaměstnanosti v Ústeckém kraji
Zlepšení plavebních podmínek na Labi v důsledku realizace záměru přispěje k rozvoji
cestovního ruchu a posílení ekonomiky regionu, neboť umožní provoz spolehlivější osobní
vodní dopravy po Labi. Význam lodní dopravy jakožto možného doplňujícího prvku dopravní
obslužnosti a atraktivního cíle cestovního ruchu, který je důležitou součástí ekonomiky
regionů potvrzuje Dopravní politika České republiky pro období 2014 – 2020 s výhledem do
roku 2050 (viz část 4.1.6 a 4.2.2). Zlepšení plavebních podmínek mimo jiné i pro rekreační
přepravu předpokládá i Program rozvoje Ústeckého kraje pro období 2014 – 2020 (viz část B,
návrhová část, kapitola 3.3.1 a opatření 3.1).
S rozvojem cestovního ruchu i s posílením konkurenceschopnosti rejdařů i průmyslových
podniků na území ČR souvisí i nárůst počtu pracovních míst v regionu. S ohledem
na dlouhodobé problémy s vysokou nezaměstnaností v Ústeckém kraji tak bude oživení lodní
dopravy na Labi vyvolané realizací záměru důležitým předpokladem ke vzniku nových
pracovních příležitostí. Z toho důvodu je realizace záměru potřebná také s ohledem na veřejný
zájem na snížení nezaměstnanosti v regionu.
Veřejný zájem na rozvoji obnovitelných zdrojů energie
Vybudování malé vodní elektrárny, která je součástí záměru, přispěje k dosažení globálního
cíle v podobě snižování emisí skleníkových plynů a podpory rozvoje výroby elektrické
energie z obnovitelných zdrojů. Požadavek na snížení emisí skleníkových plynů vyplývá
z mnoha mezinárodních strategických dokumentů, mezi něž patří např. Kjótský protokol o
snižování emisí skleníkových plynů či 2030 Framework for Climate and Energy Policies.
Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů (např. z malých vodních elektráren) je
současně jednou z priorit SPŽP (viz kapitola IV.2.3.). S využitím vodní energie na Labi (např.
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ve formě výstavby vodních elektráren) počítá i Program rozvoje Ústeckého kraje pro období
2014 – 2020 (viz kapitola 6.1.1.) a Územní energetická koncepce Ústeckého kraje (viz část:
Analýza, energetické modelování, kapitola 3.3.9).
Vybudování záměru přispěje k lepšímu využití energetického potenciálu Labe a současně
ke zvýšení množství elektrické energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.
Veřejný zájem na hospodárném využití veřejných prostředků
Zlepšení plavebních podmínek na labské vodní cestě je již mnoho desítek let jednou
z hlavních priorit ČR v oblasti rozvoje dopravy. S ohledem na to byly v minulosti investovány
značné prostředky ze státního rozpočtu ČR i z evropských fondů do realizace opatření po celé
délce řeky, jejichž cílem je přispět k rozvoji vodní dopravy po Labi (modernizace přístavů,
úpravy a budování vodních stupňů, zvýšení průjezdních výšek mostů apod.). Na tato opatření
byly jen v posledních 10 letech vynaloženy více než 4 miliardy Kč. Ve vzdálenější minulosti
to bylo více než 160 miliard Kč (dle výpočtů ŘVC ČR). Realizace záměru je klíčovým
předpokladem k tomu, aby tato opatření v budoucnu byla plnohodnotně využita, jelikož
realizace záměru je klíčová pro zajištění přístupu k moři. Nestálé a nespolehlivé podmínky
pro plavbu v úseku ovlivněném záměrem jsou totiž jednou z hlavních překážek rozvoje vodní
dopravy na zbytku toku Labe směrem do vnitrozemí. Bez realizace záměru nelze
předpokládat potřebné zvýšení objemu vodní dopravy na labské vodní cestě, v důsledku
čehož by byly dosavadní rozsáhlé investice do značné míry znehodnoceny. S realizací záměru
je tak spojen naléhavý veřejný zájem na hospodárném využívání investic do rozvoje dopravy
na území ČR, které byly již za účelem lepších plavebních podmínek na Labi z veřejných
prostředků investovány.
B.I.5.2 Zdůvodnění umístění záměru
Umístění záměru souvisí se zvoleným technickým řešením a následujícími požadavky:
 Požadavek zajištění plavebních hloubek srovnatelných s podmínkami v SRN do prvního
přístavu na českém území – do Děčína
 Požadavky na prostor – dostatečný prostor pro vybudování jednotlivých objektů díla a
také pro jejich údržbu a opravy
 Požadavky z hlediska životního prostředí – maximální omezení negativních dopadů na
životní prostředí
 Požadavky geologické, hydrologické a hydraulické – geologie lokality by neměla
vyžadovat speciální technická řešení vzhledem k výstavbě navržených objektů; z
hydrologického a hydraulického hlediska by bylo vhodné, aby stavba co nejméně
ovlivňovala splaveninový a plaveninový režim toku, chod ledů a průběh povodňových
situací (zde je souvislost s požadavky z hlediska životního prostředí).
 Požadavky na dostupnost a dopravní infrastrukturu – napojení PSD přístupovou
komunikací na silniční síť
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 Požadavky na zajištění dodávek vody a energie
 Požadavek na vyvedení výkonu z MVE
Ve variantách 1 a 1b se území navrhované výstavby nachází převážně ve vlastním korytě
vodního toku, pouze v místech výstavby vlastního plavebního stupně zabírá přilehlé
inundační území se zásahem do zemědělské půdy, která není hospodářsky využívána.
Varianta 1b navíc zahrnuje environmentální opatření, která se nacházejí v bezprostřední
blízkosti koryta řeky Labe v úseku Nebočady až Hřensko. Dále od koryta Labe zasahuje
revitalizace oblasti zaústění Ploučnice, zde úpravy dosahují až k silničnímu mostu přes
Ploučnici (silnice II/261 do Ústí nad Labem).
Z hlediska schváleného Územního plánu města Děčín je varianta 1b v souladu s ÚPD, viz
Příloha P11 Dokladová část – Aktualizované vyjádření příslušného stavebního úřadu
k záměru Plavební stupeň Děčín z hlediska ÚP.
Vodní dílo je v platném územním plánu města Děčín, schváleném 21. 3. 2002, označené jako
vodní dílo Prostřední Žleb. Vodní dílo je uvedené v závazné části ÚPD a není zařazeno do
seznamu veřejně prospěšných staveb, viz Příloha P11 Dokladová část – Stanovisko
k Plavebnímu stupni Děčín – veřejně prospěšná stavba. V tomto stanovisku se rovněž uvádí,
že přestože PSD není v ÚP výslovně uveden mezi VPS ve smyslu stavebního zákona, lze jej
dle názoru Magistrátu města Děčín považovat za stavbu realizovanou ve veřejném zájmu ve
smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pojem veřejný zájem nelze
zaměňovat s obsahově užším stavebně právním pojmem veřejně prospěšná stavba. Veřejný
zájem na realizaci PSD spočívá zejména v pozitivním vlivu na mezinárodní vodní dopravu,
zlepšení životního prostředí v důsledku snížení environmentální zátěže pocházející z nákladní
železniční a silniční dopravy, dále v pozitivním dopadu na energetiku, zaměstnanost a
cestovní ruch v regionu a v neposlední řadě rovněž ve významném posílení protipovodňových
opatření. Další pozitivní vliv lze spatřovat ve vlivu na prostředí města - krajinářské a
urbanistické úpravy nábřeží, parková úprava soutoku Labe a Ploučnice, dotvoření soustavy
pěších a cyklistických komunikací, posílení rekreačních funkcí řeky. V současně
rozpracované verzi ÚP je PSD včetně souvisejících staveb a objektů zařazen k vymezení jako
VPS.
Lokalizace vodního díla a jeho technické parametry uváděné v ÚPD byly převzaty z
projektových podkladů v období 1996–2000. Vodní dílo Prostřední Žleb je v ÚPD
lokalizováno v ř. km 737,12, tedy shodně se záměrem Plavební stupeň Děčín.
B.I.5.3 Zvažované varianty záměru
Do současné doby bylo navrhováno, ověřováno a rozpracováno několik desítek variant
(WELL Consulting, 2012j). Proto není možné, aby se tato dokumentace zabývala každou
z nich v plném rozsahu. Jako referenční varianta byla zvolena varianta 1b, která je výsledkem
dlouhodobé interdisciplinární spolupráce odborníků v oblasti ochrany přírody, vodního
hospodářství a dopravy. V této kapitole jsou proto jednotlivé varianty zváženy a vyhodnoceny
vždy do takové podrobnosti, aby bylo zřejmé, že konkrétní zvažovaná varianta splňuje
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alespoň jednu z níže uvedených podmínek, což zakládá důvod k tomu, aby nebyla
v dokumentaci EIA hodnocena v plném rozsahu. Podmínky, které vedou k zamítnutí
varianty již ve fázi předběžného hodnocení v této kapitole, jsou tyto:
a) má nepochybně významně větší negativní vlivy na životní prostředí než varianta 1b,
b) neumožňuje dosáhnout zlepšení plavebních podmínek tak, aby byly v souladu s cíli
stanovenými Ministerstvem dopravy ČR (viz např. první strana kapitoly B.I.4),
c) její provedení není prokazatelně účelné či z technických hledisek možné.
Varianta nulová
Nulová varianta představuje zachování současného stavu, který je pro vodní dopravu značně
problematický. Aby bylo možné zodpovědně kvantifikovat a posoudit výhody a nevýhody
současného stavu, je nulová varianta v rámci této dokumentace hodnocena v plném
rozsahu, přestože splňuje podmínku b).
V minulosti zvažované a projednávané varianty
Po druhé světové válce byla pro úsek mezi Ústím nad Labem a státní hranicí ČR/SRN
zpracována řada komplexních plavebně-energetických studií, které mimo jiné prokázaly,
že zlepšení plavebních poměrů v tomto úseku Labe nelze zabezpečit jiným způsobem než
výstavbou plavebních stupňů. Byla vypracována řada variant a jejich variací, které řešily
splavnost regulačně upraveného úseku Labe od VD Střekov po státní hranici. V následujícím
textu bude věnována pozornost všem řešením vztahujícím se k úseku Boletice – státní hranice
ČR/SRN. Důležitá studie zkoumající podrobně širokou škálu variant vznikla v roce 1994.
Vypracovalo ji Dopravní rozvojové středisko ve spolupráci s Českým vysokým učením
technickým (ČVUT, 1994). Tato studie podrobně zkoumala varianty zlepšení splavnosti
úseku VD Střekov – hranice ČR/SRN. Zadání bylo obdobné cílům záměru Plavebního stupně
Děčín, tedy zabezpečit minimální ponor 1,40 m po 95 % dní v roce. Zvláštní důraz byl
v zadání kladen na to, že navrhované úpravy musí být maximálně šetrné k okolnímu
životnímu prostředí. Hlavním cílem řešení bylo proto dosáhnout na českém regulačně
splavněném dolním Labi plavebních podmínek ekvivalentních s německým Labem pomocí
dalších regulačních úprav. Tato studie, která již využila možnosti matematického 1D
modelování ustáleného a neustáleného proudění a morfologického vývoje podélného profilu
koryta Labe, byla následně posouzena zhodnocením jednotlivých variant řešení z hlediska
vlivu na podzemní vody, ekosystémy, odtokové poměry a kvalitu vody v toku
(EKOHYDROGEO Žitný, 1995). Na základě těchto studií lze zhodnotit i možnosti zlepšení
splavnosti v úseku Boletice – hranice ČR/SRN.
Nadlepšování průtoků
Studie (ČVUT, 1994) zkoumala možnost dosažení požadovaných plavebních hloubek pomocí
nadlepšování průtoků v době nedostatečných vodních stavů z nádrží vltavské kaskády i
z vodní nádrže Nechranice. Výpočtem bylo prokázáno, že objemy vody potřebné pro
déletrvající nadlepšování průtoků na návrhové parametry by k dispozici nebyly a toto řešení
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tedy není možné. Reálně je možné počítat pouze s krátkodobým nadlepšováním o 50-100 m3/s
po 5 až 10 dní, což však může být v konfliktu s jinými vodohospodářskými požadavky.
Naposledy byla situace analyzována s ohledem na hydrologickou bilanci celého povodí Labe
(WELL Consulting, 2010b). Bylo vypočteno, že i za pominutí některých významných účelů
vodních děl by nebylo v povodí dostatek vody pro stálé nadlepšování průtoků na
požadovanou úroveň. Proto je možné toto řešení vyloučit – splňuje podmínku b) i c).
Prohrábka dna ve sklonu 0,451 ‰
Studie (ČVUT, 1994) se zabývala prohrábkou dna v úseku Střekov – státní hranice ČR/SRN
v různých sklonech. V tomto případě je reálné zvažovat pouze prohrábku v jednotném sklonu
0,451 ‰, protože sklon dna v úseku Boletice – Dolní Žleb je 0,448 ‰, tudíž lze vypočítané
hodnoty vztáhnout i na tento úsek.
Tato varianta umožňuje při Q345d v úseku Boletice-státní hranice ČR/SRN dosažení
minimálního ponoru 1,02 m i při zúžení šířky plavební dráhy na 25 m a tudíž splňuje
podmínku b).
Úprava koryta pomocí koncentračních staveb
Toto řešení předpokládá dílčí prohrábku dna v kritických úsecích a výstavbu podélných a
břehových výhonů při zachování stávajícího stabilizovaného dna – přirozená dnová dlažba.
Tato varianta umožňuje při Q345d v úseku Boletice-státní hranice ČR/SRN dosažení
minimálního ponoru 1,08 m i při zúžení šířky plavební dráhy na 25 m (ČVUT, 1994).
Tato varianta tudíž splňuje podmínku b).
Kombinovaná úprava koryta pomocí koncentračních staveb doplněná částečnou
prohrábkou dna
Toto řešení je kombinací obou výše uvedených variant, jde tedy o výstavbu podélných a
příčných břehových výhonů doplněnou v určitých kritických úsecích prohrábkou dna. Tato
varianta umožňuje při Q345d v úseku Boletice-státní hranice ČR/SRN dosažení
minimálního ponoru 0,97 m. Tato varianta tudíž splňuje podmínku b).
Zajištění potřebných plavebních hloubek by bylo možné teoreticky dosáhnout soustředěním
průtoků do úzké jednosměrné plavební dráhy pomocí příčných koncentračních staveb a
prohloubením kynety plavební dráhy na celém dotčeném úseku řeky. To by ovšem způsobilo:
-

zvýšení rychlostí proudění v plavební dráze a tím zhoršení plavebních podmínek pro
všechny druhy plavidel,

-

destabilizaci dna v zúženém korytě a jeho zahlubování,

-

zhoršení podmínek pro převádění povodní v celém úseku řeky včetně úseku v
intravilánu města Děčín.

Z uvedeného je zřejmé, že varianta řešení pomocí jednosměrné plavební dráhy v celém úseku
by znamenala nikoliv zlepšení, ale další zhoršení současně nevyhovujících plavebních
HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

71

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

podmínek na regulačně splavněném dolním Labi v úseku Střekov - státní hranice ČR/SRN. Z
toho důvodu je třeba ji označit za nepřijatelnou – splňuje podmínku a) a c).
Tato varianta řešení je níže dále komentována v kombinaci s laterálním plavebním kanálem
(tzv. by-passem) jako varianty 2, 2a, 2b a 2c. Varianta 2d „by-pass“ neobsahuje a byla
modelována v úseku Dolní Žleb – Rozbělesy na 2D matematickém modelu, který potvrzuji
výše uvedené závěry.
Studie (ČVUT, 1994) doporučuje řešit tento úsek pomocí výstavby plavebního stupně
Prostřední Žleb v kombinaci s částečnou prohrábkou dna. Toto doporučení následně vyplývá i
ze studie hodnotící vypracované varianty z hlediska vlivu na podzemní vody, ekosystémy,
odtokové poměry a kvalitu vody v toku (EKOHYDROGEO Žitný, 1995). Záměr ve variantě
1 i 1b respektuje tato doporučení.
S cílem využít zkušeností zahraničních odborníků jak v oblasti úprav toků, tak i z
projednávání těchto investičních záměrů z ekologického hlediska, byla v rámci programu
PHARE Ministerstvem dopravy ČR v roce 1995 zadána studie „Assesment of the Possibility
to Improve the Elbe Navigation in the Strech of Ústí n. L. – Střekov – State Border“ (Rogge
MArine Consulting, 1996), která měla posoudit postup a závěry racionalizačního projektu
DRS ČR a ČVUT. V závěrech tohoto hodnocení je mimo jiné uvedeno:
 protože podélný sklon dna českého úseku je významně větší než na německém úseku
řeky Labe, není možné zajistit splavnost s ponorem 1,4 m pouze prostředky regulačních
opatření,
 metodika použitá pro řešení racionalizačního projektu je adekvátní,
 konzultanti se domnívají, že výsledek EIA by podpořil projekt, pokud by se realizovala
doporučená náhradní opatření a pokud by byla EIA zpracována nestrannými experty.
V minulosti zvažované varianty se vzdouvacími prvky
Plavebně-energetické stupně
V roce 1992 vypracoval Hydroprojekt, a.s. pro objednatele HYDROČEZ, a.s. řešení
s plavebně-energetickým stupněm v Dolním Žlebu (ř. km 732,85) se vzdutím na kótě 126,70
m n. m. Tuto variantu lze vyloučit vzhledem k významně vyšším negativním vlivům na
životní prostředí, znamenala by totiž oproti variantě 1b významné ovlivnění přírodní památky
Nebočadský luh, cenné lokality v Podskalí a veškerých lužních porostů v Prostředním Žlebu a
vzhledem ke kótě vzdutí pravděpodobně i výrazné úpravy břehů v Děčíně. Splňuje tedy
podmínku a).
V roce 1993 vypracoval Hydroprojekt pro téhož objednatele ještě varianty se třemi,
respektive pěti stupni v celém úseku Střekov – státní hranice ČR/SRN. V třístupňové variantě
by v úseku Boletice – hranice ČR/SRN vznikly plavební stupeň Křešice (ř. km 745,12)
s nominálním vzdutím na kótě 127,60 m n. m. a Dolní Žleb (ř. km 732,85) s nominálním
vzdutím na kótě 124,10 m n. m. Pětistupňová varianta navrhovala v daném úseku plavební
stupeň Křešice (ř. km 745,12) s nominálním vzdutím na kótě 127,60 m n. m., Prostřední Žleb
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(ř. km 736,95) s nominálním vzdutím na kótě 124,20 a Dolní Žleb (ř. km 732,85)
s nominálním vzdutím na kótě 121,10 m n. m. Ve výčtu chybějící stupně se nacházejí
v záměrem nedotčeném úseku nad Boleticemi. Obě tyto varianty lze vyloučit vzhledem
k významně vyšším negativním vlivům na životní prostředí, znamenaly by totiž oproti
variantě 1b významné ovlivnění přírodní památky Nebočadský luh, cenné lokality v Podskalí
a veškerých lužních porostů v Prostředním Žlebu. Splňují tedy podmínku a). Navíc jsou
s nejvyšší pravděpodobností významně nákladnější než varianta 1b a zvýšený počet
plavebních stupňů není žádoucí ani z hlediska plavby a její zabezpečenosti. Tyto varianty
tedy s nejvyšší pravděpodobností splňují i podmínku c).
Varianty řešení zahrnující tzv. prahoregulační metodu
V březnu 1998 byla na základě výběrového řízení vypsaného Ministerstvem dopravy a spojů
ČR dokončena studie „Návrh variant a komplexní posouzení možností zlepšení plavebních
podmínek řeky Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN“ zpracovaná a.s. Hydroprojekt ve
spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM a Vodohospodářským rozvojem
a výstavbou (Hydroprojekt CZ, 1998). Zadání objednatele kladlo studii za cíl navrhnout
taková technická řešení plavebních úprav v říčním úseku od Střekova po státní hranici, která
budou eliminovat plavební omezení v tomto úeku. Jako minimální efekt se požadovalo
dosažení stejných plavebních podmínek jako na navazujícím německém úseku řeky Labe od
státních hranic ČR/SRN do Magdeburku, tj. zaručit plavební ponor 1,4 m při Q345d. Jako
cílový stav plavebních úprav v tomto úseku bylo požadováno dosažení plavební cesty v
parametrech třídy Vb, respektive VIb dle mezinárodní klasifikace vodních cest v souladu se
zákonem ČR č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě, jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva
dopravy a spojů ČR č. 222/95 Sb., tj. zajištění plavební hloubky 3,30 m celoročně (tj.
plavební ponor 2,80 m a marže 0,50 m). Varianta umožňující plavební hloubky „cílového
stavu“ bez jakýchkoliv pochybností splňuje podmínku a) i c). Proto se dále budeme
zabývat jen variantami dosahujícími „minimálního efektu“, tedy parametrů analogických
k plavebním podmínkám na navazujícím německém úseku Labe.
Pro úsek Boletice – státní hranice ČR/SRN z této studie vyplývají dvě varianty řešení:
výstavba pevného vzdouvacího prahu bez pohyblivé hradící konstrukce v ř. km 736,95 a
plavební stupeň Prostřední Žleb v ř. km 736,95s nominálním vzdutím na kótě 124,50 m n. m.
Vzhledem k tomu, že druhá varianta se svými parametry v podstatě shoduje s variantou 1,
která je v dokumentaci EIA hodnocena v plném rozsahu, je třeba se dále věnovat pouze řešení
pomocí tzv. prahoregulační metody.
Varianta řešení pomocí nepohyblivých příčných prahů byla ve studii vyhodnocena jako
nepříliš vhodná, protože by sice zajistila požadované plavební hloubky, ale ostatní plavebněprovozní podmínky by se i přes vynaložené prostředky spíše zhoršily. Lze očekávat, že
vytvořená plavební kyneta by byla nestabilní jak v podélném tak i v příčném profilu, zejména
po průchodu velkých vod, což by mělo za následek zvýšení provozních nákladů. Proplavování
plavební komorou u pevného vzdouvacího prahu by bylo zejména při vyšších vodních stavech
a poproudní plavbě velmi obtížné s nebezpečím strhávání plavidel přes tento práh. Přes tuto
skutečnost bylo na Ministerstvu dopravy ČR rozhodnuto o přípravě realizace varianty
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vykazující okamžité nejnižší investiční náklady, kterou představovala tato tzv. prahoregulační
metoda.
V srpnu 1998 vypsalo Ředitelství vodních cest veřejnou soutěž na vypracování dokumentace
k územnímu řízení záměru „Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe od Střekova po státní
hranici ČR/SRN“ včetně dokumentace posouzení vlivů na životní prostředí. V rozporu se
závěry a doporučeními výše uvedené studie z března 1998 a navzdory kritickému postoji
správce toku, plavebních odborníků i odborné veřejnosti, zadání pro vypracování
dokumentace prosazovalo problematické řešení snížení spádu a zvýšení plavebních hloubek
pomocí tzv. prahoregulační metody v zásadě odpovídající nedoporučované variantě ve studii
z března 1998. Dokumentace k územnímu řízení dle zadání ŘVC ze srpna 1998 byla
nepříznivě přijata ze strany správce toku, provozovatelů plavby i širší odbornou veřejností
(negativní stanoviska Povodí Labe a.s., Státní plavební správy, Českého plavebního a
vodocestného sdružení a další). Zejména jí byla vytýkána plavební i vodohospodářská
nespolehlivost, provozní nebezpečnost, a to jak plavební, tak pro stabilitu říčního koryta, a ve
svých důsledcích negativní vliv na přírodní prostředí vlastního říčního koryta v celé délce.
Vzhledem k této skutečnosti lze konstatovat, že varianta řešení pomocí tzv.
prahoregulační metody splňuje podmínku c) a není tedy účelné se jí v dokumentaci EIA
dále zabývat.
Varianty zpracovávané po zjišťovacím řízení
Oznamovatel se rozhodl rozpracovat několik variant technického řešení záměru. Jde o tyto
varianty:











Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín (varianta z oznámení záměru)
Varianta 1a – Plavební stupeň Děčín s minimalizačními opatřeními
Varianta 1b – Plavební stupeň Děčín s environmentálními opatřeními
Varianta 2 – Plavební kanál Rozbělesy
Varianta 2a – Plavební kanál Rozbělesy – redukované řešení
Varianta 2b – Plavební kanál Rozbělesy bez vzdouvacího prahu
Varianta 2c – Plavební kanál Rozbělesy bez vzdouvacího prahu – redukované řešení
Varianta 2d – Prohrábka v kombinaci s výhony bez plavebního kanálu
Varianta 3 – Plavební stupeň Dolní Žleb
Varianta 4 – Dva plavební stupně

Varianty 1, 1a, 2, 2a, 3 a 4 byly podrobeny analýze vlivů záměru na lokality soustavy Natura
2000 (Chvojková a Volf, 2007). U všech variant byl prokázán negativní vliv (alespoň) na
celistvost EVL Labské údolí. Nejlépe z hodnocení vyšla varianta 1a, která obsahovala řadu
minimalizačních (zmírňujících) opatření zaměřených na hydromorfologii Labe. Následně byla
varianta 1a podrobena kritické analýze, na základě které byla zpracována varianta 1b, která se
kromě hydromorfologie zaměřuje především na chráněné druhy živočichů a rostlin i chráněné
biotopy.
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Především z důvodu negativních vlivů na lokality soustavy Natura 2000 bylo upuštěno od
toho, hodnotit varianty 1a, 2, 2a, 3 a 4 v celém rozsahu dokumentace EIA. Tyto varianty jsou
vyhodnoceny v následující kapitole, kde je prokázáno, že jejich vlivy na životní prostředí
(nejen na lokality soustavy Natura 2000) jsou horší než vlivy varianty 1b.
Varianta 1a
Vzhledem k tomu, že varianta 1a a 1b se liší pouze opatřeními vztahujícími se k ochraně
přírody a z dopravního a čistě technického hlediska jsou stejné, je třeba porovnávat pouze tato
opatření.
Jak již bylo řečeno výše, tzv. minimalizační opatření v oblasti vzdutí plavebního stupně Děčín
navrhované ve variantě 1a byly zaměřeny téměř výhradně na hydromorfologii koryta Labe,
případně Ploučnice. Nerozšiřovaly tedy ve svém důsledku významně plochu biotopů
vhodných pro chráněné druhy rostlin a živočichů, které budou záměrem ovlivněny. Navíc by
v některých případech navržená opatření obnášela řadu nežádoucích vlivů, například:
-

zvětšovala by plochu území zaplavenou vlivem vzdutí plavebního stupně,

-

vytvářela by zbytečně fragmentované a nestabilní biotopy,

-

vytvoření ostrova nad horní rejdou (nehledě na to, že vytvoření ovsíkové louky na
tomto ostrově je z ekologického hlediska nereálné) by při nutném zachování železniční
dráhy ve stávající nadmořské výšce znamenalo vytvoření značně nestabilního svahu,
který by zřejmě musel být masivně opevněn, podobný problém by přinášelo i vytvoření
ostrova nad ústím Jílovského potoka,

-

nově vytvořené ostrovy by v korytě (nacházejícím se ve stísněných podmínkách
v centru Děčína či úzkém labském údolí, které neumožňují rozlití a zpomalení toku)
musely být stabilizovány lomovým kamenem, což by neumožňovalo rozvoj žádoucích
biotopů v návaznosti na vodní tok a jeho dynamiku.

Vzhledem k tomu, že varianta 1b obsahuje více opatření podporujících zájmy ochrany
přírody, která lépe vystihují potřeby ochrany přírody, a nahrazuje nejdůležitější minimalizační
opatření varianty 1a jinými, účinnějšími, lze tedy s jistotou říci, že varianta 1b je z hlediska
životního prostředí vhodnější, než varianta 1a.
Varianty 2 a 2a
Vzhledem ke svému obdobnému charakteru je možné tyto varianty zhodnotit společně.
Tyto varianty spočívají v řešení pomocí plavebního kanálu vedeného současným ochranným
přístavem Rozbělesy. V ř. km 743,38 by byl vystavěn stabilizační práh s korunou na kótě
123,77 m n. m. Pod tímto nepohyblivým vzdouvacím prvkem by došlo na úseku o délce 1600
m ke snížení dna z úrovně kóty 123,77 m n. m. na úroveň kóty 118,75 m n. m., tj. o více jak
5 m, což představuje sklon dna 3,14 ‰ (resp. 2,89 ‰ ve variantě 2a). Návrh předpokládá
souvislé opevnění dna i břehů takto exponovaného koryta pohozem z lomového kamene na
březích upraveného do rovnaniny s lícem srovnaným do dlažby. Dále po proudu je
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navrhována prohrábka nejprve ve sklonu 0,18 ‰ (resp. 0,33-0,29 ‰ ve variantě 2a), v dolním
úseku (ř. km 736,9 – 733,61) by sklon dna po prohrábce měl být 0,48 ‰. Rozdíl mezi těmito
dvěma variantami spočívá v tom, že ve variantě 2a je od výjezdu z přístavu Rozbělesy níže
vytvořena plavební dráha pouze pro jednosměrný provoz, což dovoluje zvýšit sklon
prohrábek a tím i snížit rozdíl hladin na vzdouvacím prahu.
V případě realizace těchto variant dojde celkově k výraznému poklesu hladin. V centrální
části Děčína (mezi přístavem Rozbělesy a Tyršovým mostem) dochází vlivem rozsáhlých
prohrábek k významnému snížení hladin, které bylo kvantifikováno pro průtoky Q345d a Q180d.
V případě varianty 2 pokles hladiny činí 0,7 m až 1,5 m. V případě varianty 2a jde o pokles o
0,5 m až 0,9 m. Vzhledem k vysokým hodnotám součinitele propustnosti v labské zvodni lze
očekávat, že pokles hladiny v Labi se bude významně propagovat v horizontech podzemní
vody do poměrně velké vzdálenosti na obě strany od osy toku. Snížení hladiny podzemní
vody představuje také potenciální riziko ohrožení statiky okolních budov.
Vodohospodářskými dopady těchto variant se zabýval doc. Fošumpaur (ČVUT, 2014b, viz
SP11). Důsledkem by mohlo být vážné ohrožení stability stavebních objektů ležících v
dosahu výrazného snížení hladiny podzemní vody. Vzdouvací objekt Rozbělesy by
pravděpodobně zhoršil průchod povodní a ohrozil tak Děčín – Boletice. Z hlediska
bezpečnosti plavebního provozu je možné označit za rizikovou zejména variantu 2a, která
uvažuje v úseku mezi železničním mostem a výjezdem z přístavu Rozbělesy s jednosměrným
provozem a šířkou plavební dráhy v oblouku 34 m.
Jako potenciálně obtížnou oblast lze považovat v obou variantách zaústění plavebního kanálu
do koryta Labe pod skluzovým úsekem v ř. km 741,85. V této oblasti lze očekávat zvýšené
rychlosti proudění s ohledem na vysoký sklon koryta Labe od vzdouvacího objektu
Rozbělesy.
Zásah do dna koryta Labe v podobě významných prohrábek společně s realizací skluzového
úseku o sklonu 3,14 ‰ (varianta 2), resp. 2,89 ‰ (varianta 2a) považuje doc. Fošumpaur za
nebezpečný z důvodu rizika narušení stabilního podélného profilu a splaveninového režimu
toku. V minulosti a v současnosti byly údržbové práce zaměřené na zajišťování plavební
hloubky realizovány vždy velmi citlivě v pouze nezbytném rozsahu (zpravidla max. do 30
cm) s ohledem na ponechání stávajících přirozených dnových prahů a úžin.
Realizace záměru má u obou variant nepříznivý vliv na stávající dopravní infrastrukturu, která
musí být odstraněna (závodový přístav Kovošrot group CZ) nebo bude znemožněno její
užívání.
Realizace obou bezjezových variant si klade zvýšené nároky na údržbu vodní cesty ve
srovnání se současným stavem. Důvodem je značné riziko porušení stávajícího stabilního
splaveninového režimu a péče o plovoucí plavební znaky na soustřeďovacích výhonech u
varianty 2a.
Z výše uvedených důvodů doc. Fošumpaur realizaci variant 2 a 2a nedoporučuje.
Pokles hladiny podzemní vody v tomto území je dále spojen s velmi vysokým rizikem
kontaminace podzemní a následně také s ní komunikující povrchové vody, protože se zde
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nacházejí areály závodů kontaminované starými ekologickými zátěžemi. Proces vyplavování
kontaminantů ze starých ekologických zátěží do koryta Labe by zintenzivnilo také
konvergenční proudění podzemní vody v důsledku odstranění stávající dnové dlažby při
realizaci variant 2 a 2a.
S ohledem na tyto závěry lze konstatovat, že varianty 2 a 2a naplňují podmínku b) a c).
Ze všech těchto důvodů a na základě zpracovaných analýz vlivu záměru na lokality soustavy
Natura 2000 je od hodnocení těchto variant v plném rozsahu upuštěno. Vzhledem k tomu, že
byla Ing. Jaroslavem Kubcem, Ing. Václavem Budínským a Ing. Marianem Páleníkem
předložena MŽP ČR upravená varianta tohoto řešení pomocí „by-passů“, byla prověřena i
tato upravená varianta (varianty 2b a 2c) doplněná a variantu řešení pouze pomocí regulačních
opatření (varianta 2d); (Pöyry Environment, 2014a).
Varianty 2b a 2c
Z technického hlediska představují tyto varianty využití kombinace plavební komory v jižní
(horní) části ochranného přístavu Rozbělesy a regulačních úprav, které jsou podél přístavu
Rozbělesy (z nějž vznikne zároveň laterální plavební kanál) doplněny prohrábkou z důvodu
zmírnění podélného sklonu toku níže po toku. U obou variant jsou v rozsahu od ř. km 733,0
do ř. km 733,65 navrženy pouze drobné prohrábky, které zajistí plavební hloubku v celém
rozsahu plavební dráhy. Od ř. km 733,65 do ř. km 736,25 jsou navrženy podélné
soustřeďovací stavby (výhony) v kombinaci s prohrábkou ve stejném rozsahu jako u varianty
s výstavbou plavebního stupně Děčín (varianta 1b). Nad ř. km 736,25 jsou u jednotlivých
bezjezových variant navrženy výhony v kombinaci s prohrábkou. V ř. km 741,65 se osa
plavební dráhy odpojuje od toku Labe a směřuje do přístavu Děčín – Rozbělesy. V horní části
přístavu v prostoru dnešního závodového přístavu Kovošrot group CZ a.s. je u těchto variant
navržena plavební komora pro překonání výškového rozdílu způsobeného navrženými
úpravami mezi profilem vjezdu do přístavu v ř. km 741,9 a neovlivněnou hladinou v
ř. km 743,8.
Varianty 2b a 2c byly navrženy tak, aby při průtoku blížícímu se Q345d byla v řešeném úseku
zajištěna minimální plavební hloubka 1,9 m (povolený ponor 1,4 m a bezpečnostní marže
0,5 m) a při průtoku blížícímu se Q180d byla v řešeném úseku zajištěna minimální plavební
hloubka 2,7 m (povolený ponor 2,2 m a bezpečnostní marže 0,5 m); (Pöyry Environment,
2014a).
Variantám 2b a 2c se podrobně věnoval doc. Fošumpaur (ČVUT, 2014a, viz SP11), který tyto
varianty hodnotil z hlediska jejich účelnosti a technické realizovatelnosti. Došel k závěru, že:
-

obě varianty zhoršují povodňovou situaci v centru Děčína a jsou v rozporu s principy
povodňové ochrany,

-

realizací navržených opatření dojde ke zvýšení rychlostí proudění v celém spektru
plavebních průtoků, což při současném zúžení plavební dráhy zejména v
jednosměrném úseku více ohrožuje bezpečnost plavebního provozu ve srovnání se
současným stavem. Přitom platí, že již za současných podmínek je regulovaný úsek
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Labe z pohledu bezpečnosti nejrizikovější částí celé labsko-vltavské vodní cesty s
poměrně častým výskytem plavebních nehod.
-

zásah do dna koryta Labe v podobě významných prohrábek (dle jednotlivých variant
jde o 1,0 až 1,5 m) společně s realizací skluzového úseku o přibližně dvojnásobném
sklonu než za stávajících podmínek považuji za nebezpečný z důvodu rizika narušení
stabilního podélného profilu a splaveninového režimu toku. V minulosti a v
současnosti byly údržbové práce zaměřené na zajišťování plavební hloubky
realizovány vždy velmi citlivě v pouze nezbytném rozsahu (zpravidla max. do 30 cm) s
ohledem na ponechání stávajících přirozených dnových prahů a úžin.

-

realizací záměru v obou posuzovaných variantách se zvyšuje kolísání hladin při
běžných průtocích v závislosti na aktuální hydrologické situaci. Toto zvýšené kolísání
hladiny vody v Labi společně s realizací balvanitých výhonů v centrální části města
Děčín bude působit estetické a hygienické komplikace. Snížení hladiny podzemní vody
představuje také potenciální riziko ohrožení statiky okolních budov.

-

realizace záměru má ve všech variantách značný vliv na stávající dopravní
infrastrukturu, která musí být odstraněna (závodový přístav Kovošrot group CZ) nebo
bude znemožněno její užívání. Situaci komplikuje skutečnost, že s výjimkou čekacích
stání na levém břehu Labe v obou přístavech Loubí (majetek České republiky) se ve
všech zbylých případech jedná o majetek soukromoprávních subjektů.

-

realizace všech bezjezových variant si klade zvýšené nároky na údržbu vodní cesty ve
srovnání se současným stavem. Důvodem je značné riziko porušení stávajícího
stabilního splaveninového režimu a péče o plovoucí plavební znaky na
soustřeďovacích výhonech.

Realizaci variant 2b a 2c tato studie z výše uvedených důvodů nedoporučila.
S ohledem na tyto závěry lze konstatovat, že varianty 2b a 2c naplňují podmínku b) a c).
Varianta 2d
U varianty 2d je dno řeky upraveno prohrábkou v odlišném režimu než u variant 2b a 2c.
Prohrábka je zde realizována v kombinaci s podélnými koncentračními stavbami (výhony) s
úpravou dna do konstantního podélného sklonu 0,426 ‰ od ř. km 736,0 až nad přístav
Rozbělesy, aniž by byl tento přístav využit jako laterální plavební kanál. Tato úprava
zohledňuje zejména zajištění potřebných plavebních hloubek bez potřeby realizace plavební
komory v přístavu Rozbělesy.
Varianta 2d byla navržena tak (Pöyry Environment, 2014a), aby zajistila stejné plavební
podmínky jako varianty 2b a 2c – tedy zadání záměru ze strany MD ČR.
Variantě 2d se ve výše zmiňované studii (ČVUT, 2014a, viz SP11) též věnoval doc.
Fošumpaur, který i tuto variantu vyhodnotil z hlediska její účelnosti a technické
realizovatelnosti. Došel k závěru, že varianta 2d:
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-

zhoršuje povodňovou situaci v centru Děčína a jsou v rozporu s principy povodňové
ochrany.

-

způsobí zvýšení rychlostí proudění v celém spektru plavebních průtoků, což při
současném zúžení plavební dráhy zejména v jednosměrném úseku více ohrožuje
bezpečnost plavebního provozu ve srovnání se současným stavem. Přitom platí, že již
za současných podmínek je regulovaný úsek Labe z pohledu bezpečnosti nejrizikovější
částí celé labsko-vltavské vodní cesty s poměrně častým výskytem plavebních nehod.

-

zasáhne do dna koryta Labe v podobě významných prohrábek (až 1 m). V minulosti a v
současnosti byly údržbové práce zaměřené na zajišťování plavební hloubky
realizovány vždy velmi citlivě v pouze nezbytném rozsahu (zpravidla max. do 30 cm)
s ohledem na ponechání stávajících přirozených dnových prahů a úžin.

-

zvyšuje kolísání hladin při běžných průtocích v závislosti na aktuální hydrologické
situaci. Toto zvýšené kolísání hladiny vody v Labi společně s realizací balvanitých
výhonů v centrální části města Děčín bude působit estetické a hygienické komplikace.
Snížení hladiny podzemní vody představuje také potenciální riziko ohrožení statiky
okolních budov.

-

má značný vliv na stávající dopravní infrastrukturu - bude znemožněno její užívání.
Situaci komplikuje skutečnost, že s výjimkou čekacích stání na levém břehu Labe v
obou přístavech Loubí (majetek České republiky) se ve všech zbylých případech jedná
o majetek soukromoprávních subjektů.

-

si klade zvýšené nároky na údržbu vodní cesty ve srovnání se současným stavem.
Důvodem je značné riziko porušení stávajícího stabilního splaveninového režimu a
péče o plovoucí plavební znaky na soustřeďovacích výhonech.

Realizaci varianty 2d tato studie z výše uvedených důvodů nedoporučila.
S ohledem na tyto závěry lze konstatovat, že varianta 2d naplňuje podmínku b) a c).
Varianta 3
Tato varianta navrhuje výstavbu plavebního stupně Dolní Žleb v ř. km 732,56 s kótou
nominálního vzdutí totožnou s PSD – 124,50 m n. m. Protože území zaplavené při realizaci
této varianty by bylo podstatně rozsáhlejší, zahrnovalo by především i cennou lokalitu
v Podskalí a zvýšil by se rozdíl hladin v profilu stupně lze bez dalšího konstatovat, že
negativní vlivy varianty 3 jsou z hlediska ochrany přírody významně větší než v případě
varianty 1b. Tento závěr potvrdila i analýza vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000.
Varianta 3 tedy naplňuje podmínku a).
Varianta 4
Varianta 4 navrhuje výstavbu dvou plavebních stupňů Děčín a Dolní Žleb. Plavební stupeň
Děčín se svými parametry shoduje s plavebním stupněm ve variantě 1. Plavební stupeň Dolní
Žleb je navrhován v ř. km 732,56 s kótou nominálního vzdutí 121,10 m n. m. Vzhledem
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WELL Consulting, s. r. o.

79

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

k tomu, že území zaplavené při realizaci této varianty by bylo rozsáhlejší, ovlivnilo by i
cennou lokalitu v Podskalí a došlo by k přehrazení Labe další příčnou stavbou lze bez dalšího
konstatovat, že negativní vlivy varianty 4 jsou z hlediska ochrany přírody významně větší než
v případě varianty 1b. Tento závěr potvrdila i analýza vlivů záměru na lokality soustavy
Natura 2000.
Varianta 4 tedy též naplňuje podmínku a).
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že neexistuje varianta, která by byla prokazatelně účelná a
z technických hledisek realizovatelná a přitom by měla nižší vlivy na životní prostředí, než
varianta 1b. Z tohoto důvodu nebyla žádná z výše uváděných alternativních variant zahrnuta
do dalšího posuzování vlivů na životní prostředí.
B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
B.I.6.1 Popis technického řešení záměru
Cílem navrhovaných úprav je zabezpečení plavebních podmínek v úseku Labe od státní
hranice ČR/SRN v ř. km 727,00 po ř. km 746,20 u Boletic v souladu s plánovanými
podmínkami na navazujícím německém úseku Labe až do Hamburku. Jedná se o tyto základní
parametry plavební dráhy:
 minimální ponor 140 cm při průtoku Q345d, tj. při 110 m3/s ve vodočetném profilu Ústí
nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 190 cm),
 dosažení ponoru 220 cm při průtoku Q180d, tj. při 236 m3/s ve vodočetném profilu
Ústí nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 270 cm),
 minimální šířka plavební dráhy v přímé trati v úrovni maximálního ponoru lodí 50 m,
 minimální podjezdná výška mostů nad hladinou maximálního plavebního průtoku 7 m,
 návrhové plavidlo délky 137 m, šířky 11,50 m odpovídající současným parametrům dle
vyhlášky č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu).
V místech stávajících přístavů, překladišť a kotvišť je třeba navrhnout rozšíření plavební
dráhy minimálně o 12,0 m - šířka návrhového plavidla + rezerva v odpovídající délce (pokud
není dále uvedeno odlišně). Jedná se o následující lokality:









ř. km 745,72 – 745,92 levý břeh – stání plavidel Děčín – Vilsnice,
ř. km 743,8 – 744,1 pravý břeh – výjezd z bazénu loděnice Křešice,
ř. km 743,30 – 743,77 levý břeh – překladiště Kovošrot Děčín - Rozbělesy šířky 20,0 m,
ř. km 741,90 pravý břeh – překladiště Děčín – Staré město,
ř. km 737,70 - 740,50 – přístavy v Děčíně,
ř. km 734,60 – 734,85 levý břeh – stání plavidel Dolní Žleb,
ř. km 731,87 – 731,47 pravý břeh – kotviště Dolní Žleb,
ř. km 731,65 – 731,47 levý břeh – přístaviště osobních lodí Dolní Žleb.
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Návrh plavební dráhy dále musí respektovat stávající loděnici Křešice na pravém břehu
(ř. km 743,50 – 744,00).
Dokumentace EIA se dále zabývá následujícími variantami řešení:
 Varianta 0
 Varianta 1
 Varianta 1b
Varianta 0 je zahrnuta proto, aby byly lépe popsány změny vůči současnému stavu a jeho
pravděpodobnému vývoji.
Varianta 1 byla do hodnocení zahrnuta vzhledem k tomu, že byla uvedena v oznámení a je
vhodné zachovat kontinuitu mezi oznámením a dokumentací EIA. Je také uvedena jako
srovnávací varianta ilustrující vývoj technického řešení.
Varianta 1b je hodnocena coby varianta s nejnižšími dopady na životní prostředí, která
zároveň splňuje cíle záměru. Tento postup si vynutila především implementace směrnice o
stanovištích do českého právního řádu, v jejímž důsledku je nutné, aby do hodnocení
vstupovala varianta bez významného negativního vlivu na soustavu Natura 2000.
Varianta 1 (Pöyry Environment, 2015)
Ve shodě se zadáním je dosažení těchto parametrů řešeno vybudováním plavebního stupně
Děčín v ř. km 737,02 s plavební komorou a vzdouvacím objektem – pohyblivým jezem –
umožňujícím nominální vzdutí hladiny nad stupněm na kótu 124,50 m n. m. (cca 0,5 m nad
úrovní hladiny jednoleté vody) v profilu stupně. Ovlivnění hladiny jezem při Q345d dosahuje
cca do ř. km 746,20 – tedy 2 km nad objekty loděnice Křešice – a z hlediska dosažení
potřebné plavební hloubky umožní neprovádět žádné zásahy do stávajícího dna řeky od
plavebního stupně po tento profil. Navrhované úpravy se v tomto úseku, tj. mezi ř. km 737,20
a 746,20, omezují pouze na úpravy při březích v souvislosti s uvažovaným vzdutím.
Nevyhovující plavební poměry pod tímto plavebním stupněm směrem ke státní hranici,
tj. mezi ř. km 730,40 – 737,00 u Dolního Žlebu, budou pro zadané parametry odstraněny
prohrábkou říčního dna pro vytvoření plavební kynety dle výše uvedených zásad. Dále po
proudu ke státní hranici v ř. km 726,85 jsou požadované plavební parametry zajištěny i
v současnosti.
S ohledem na požadavek řešit navrhované úpravy s minimalizací negativního ovlivnění
příbřežních pozemků v místě prohrábek ve stávajícím korytě řeky se předpokládá, že veškeré
práce spojené s prohrábkou dna plavební kynety a s případným zřizováním jejího opevnění se
budou provádět pouze „z vody“, tj. bez přístupu z okolních pozemků, při kterém by mohlo
dojít k narušení stávající vegetace na jejich povrchu. Doprava výkopků z prohrábky a
opevňovacího lomového kamene pro pohozy svahů kynety, včetně jeho ukládání, bude
prováděna loďmi. Překládka bude prováděna na stávajících překladištích na břehu Labe.
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Území navrhované výstavby se nachází převážně ve vlastním korytě vodního toku, pouze v
místech výstavby vlastního plavebního stupně zabírá přilehlé inundační území.
V zájmovém úseku podél vodního toku po obou jeho březích a převážně v bezprostředním
kontaktu probíhají významné silniční a železniční tahy (levý břeh železnice Praha –
Drážďany, pravý břeh silnice č. 62 Děčín – Bad Schandau). Vysokou urbanizaci území
podtrhuje skutečnost, že v převážné míře jsou v prostoru Děčína oba břehy téměř souvisle
zastavěny průmyslovými nebo obytnými objekty. Výpočtem průběhu hladin bylo prokázáno,
že navržená budoucí hladina vzdutá plavebním stupněm i v místech největší hloubky,
bezprostředně nad vzdouvacím objektem, dosahuje pouze úrovně hladiny vyskytující se
každoročně při Q1. Změny hladiny ve vybraných profilech řešeného úseku jsou uvedeny
v souhrnné tabulce (Tabulka 6).
S ohledem na charakter navrhovaných úprav a situační umístění po délce úseku je stavebněmontážní program výstavby rozdělen do sedmi skupin inženýrských objektů a příslušných
provozních souborů následovně:









Skupina IO a PS 01
Skupina IO a PS 02
Skupina IO 03
Skupina IO 04
Skupina IO 05
Skupina IO a PS 06
Skupina IO 07
Skupina IO a PS 08

– Plavební stupeň Děčín
– Úprava plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín
– Úpravy ve zdrži plavebního stupně Děčín
– Provozní objekt 1
– Provozní objekt 2
– Řídící limnigraf
– neobsazeno
– Malá vodní elektrárna Děčín

Skupina IO a PS 01 – Plavební stupeň Děčín
Tato skupina bude zabezpečovat plavební provoz na stupni vzniklém výstavbou vzdouvacího
objektu - pohyblivého jezu - v ř. km 737,02 s nominálním vzdutím na kótě 124,50 m n. m.
Obsahuje výstavbu plavební komory, horní a dolní rejdy s čekacími stáními, jezové části s
rybími přechody, velínu pro řízení provozu a napojení na inženýrské sítě a jejich přeložky v
prostoru výstavby. Stavba je navržena na poměrně úzkém pruhu údolní levobřežní říční nivy
mezi ř. km 736,60 – 737,60 pod svahem tělesa železniční trati ČD z Děčína do Drážďan a v
přilehlé části říčního koryta. Území se příčně svažuje od paty železničního tělesa – kóta cca
129,0 m n. m. ke břehu řeky – kóta cca 122,0 m n. m. Hladina Q100 v tomto místě je na kótě
cca 129,3 m n. m. Území je tvořeno převážně neplodnou, místy přirozenými nálety
ozeleněnou půdou, z části loukou. Plocha je v současnosti přístupná pouze po nezpevněné
místní komunikaci ze silnice z Děčína-Horního Žlebu do Děčína-Prostředního Žlebu od jejího
podjezdu pod mostem přes Labe železniční tratí ČD z Děčína-východního nádraží. Pravý břeh
strmě stoupá k silnici č. I/62 Děčín - Hřensko.
Parametry hlavních objektů:
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Plavební komora:
 užitné rozměry 200,0 x 24,0 m (délka x šířka) s provozním rozdělením na horní část
provozní délky 38,0 m a dolní část provozní délky 140,0 m,
 hladinové poměry:
při průtoku Q345d je
horní hladina na kótě
124,50 m n. m.

při průtoku Q180d je



dolní hladina na kótě

119,21 m n. m.

rozdíl hladin

5,29 m

horní hladina na kótě

124,50 m n. m.

dolní hladina na kótě

120,22 m n. m.

rozdíl hladin

4,28 m

při max. plavebním průtoku je horní hladina na kótě

124,50 m n. m.

dolní hladina na kótě

123,67 m n. m.

rozdíl hladin

0,83 m,

vrata vzpěrná, plnění a prázdnění dlouhými obtoky.

Jez:
 tři jezová pole šířky po 43,0 m,
 spodní stavba korunou na kótě 119,30 m n. m. ve tvaru Jamborova prahu výšky 1,30 m
nad úrovní dna řeky v nadjezí s přilehlým prohloubeným vývarem,
 pohyblivá hradicí konstrukce jezu je navržena jako ocelový hydrostatický sektor rozměrů
43,0 x 5,2 m.
Jako opatření proti zvýšení hladiny podzemní vody budou podél plavebního stupně (na obou
březích) vybudovány drény s vyústěním pod plavebním stupněm do řeky Labe.
Rybí přechod – levý břeh:
 štěrbinový mezi pravou boční zdí plavební komory a levým jezovým pilířem levého
jezového pole – šířka 2,0 m, vzdálenost přepážek 3,0 m, rozdíl hladin při Q345d 5,3 m.
Rybí přechod – pravý břeh:
 kanálový, charakteru přírodě blízkého (balvanitého) koryta, kde budou jednotlivé tůně
vytvářeny nepravidelnými liniemi balvanů – šířka cca 6 m – mezi objektem vodní
elektrárny a svahem pravého boku údolí.
Skupina IO a PS 02 – Úprava plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín
Úprava plavební dráhy pro dosažení zadaných plavebních parametrů se týká úseku od výjezdu
z dolní rejdy plavebního stupně Děčín v ř. km 730,40 po ř. km 736,60 u Dolního Žlebu.
Návrh předpokládá, že zajištění těchto požadavků bude provedeno prohrábkou stávajícího dna
pro vytvoření plavební kynety potřebné šířky se dnem na ideální úrovni v hloubce minimálně
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1,90 m pod hladinou průtoku Q345d, což současně splňuje i kriterium pro hladinu průtoku
Q180d, tj. plavební hloubka min. 2,70 m.
Minimální šířka plavební dráhy v úrovni maximálního ponoru lodí (v přímé 50 m) se
v obloucích rozšiřuje do vnitřní strany. Další místní úpravy šířky plavební kynety se navrhuje
v těchto lokalitách:
 ř. km 734,60 – 734,85 – levý břeh – stání plavidel Dolní Žleb,
 ř. km 731,87 – 731,47 – pravý břeh – kotviště Dolní Žleb,
 ř. km 731,65 – 731,47 – levý břeh – přístaviště osobních lodí Dolní Žleb.
Výraznější rozsah prohrábky, kdy prohloubení kynety je v celém šířkovém rozsahu dna, je
pouze bezprostředně pod dolní rejdou plavebního stupně mezi ř. km 735,52 po ř. km 736,60,
v menším rozsahu pak mezi ř. km 733,15 – 734,75 a mezi ř. km 733,48 - 733,85, tj. celkem
v délce 3,15 km. Ve zbývajících úsecích, tj. ve zbývající délce 2,95 km bude prohrábka
provedena pouze v krajích příčného profilu kynety a bude mít tak v podstatě charakter
provozních údržbových prací správce vodního toku.
Skupina IO 03 – Úpravy ve zdrži plavebního stupně Děčín
Zadané plavební parametry jsou v celé délce jezové zdrže, tj. od výjezdu z horní rejdy
plavebního stupně Děčín v ř. km 740,53 až po ř. km 746,20 v prostoru Boletic dosaženy bez
potřeby zásahů do stávajícího říčního dna. Navrhované úpravy v tomto úseku se omezují
pouze na úpravy na březích řeky a dotčených stávajících inženýrských sítí s ohledem na
zvýšení hladiny navrhovaným vzdutím na plavebním stupni. Ve zdrži dojde ke změně
kolísání hladiny vlivem změny průtoků takto:
Tabulka 6: Kolísání hladiny ve zdrži PSD (varianta 1)
kolísání Q345d proti Q1r

ř. km

kolísání Q345d proti Q30d

popis
dnes

návrh

dnes

návrh

737,58

horní hladina nad PSD

4,08

0,25

2,34

0,04

740,53

Tyršův most v Děčíně

4,46

1,32

2,35

0,31

743,58

Kovošrot (nad přístavem Rozbělesy)

4,46

2,86

2,43

1,08

Skupina IO 04 – Provozní objekt 1
Výstavbou tohoto objektu budou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečného provozu jak
vodohospodářské – jezu, tak plavební části – plavební komory navrhované stavby. Jsou v něm
umístěny kanceláře, dílny, sociální zařízení pro obsluhu, sklady a garáže v rozsahu potřebném
pro zajištění provozu. Provozní objekt je navržen jako dvoupodlažní se zastavěnou plochou
9,60 x 36,60 m. Je umístěn na poměrně úzkém pruhu území nad dolní rejdou plavebního
stupně pod náspem železniční trati Děčín – Drážďany u konce příjezdové komunikace
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k plavebnímu stupni dle IO 01. Pozemek objektu je v dosahu velkých vod – cca Q15 , tomu je
přizpůsobeno rozvržení místností do přízemí a 1. patra.
Skupina IO 05 – Provozní objekt 2
Tato část výstavby doplňuje provozní zázemí správce vodní cesty a řeky umístěné přímo u
navrhovaného plavební stupně a navíc obsahuje možnost ubytování pro jeho zaměstnance. Je
navržen na parcele č. 98/1 k.ú. Prostřední Žleb, cca 250 m proti proudu od železničního mostu
trati ČD Děčín-východní nádraží – Prostřední Žleb v ulici Labské nábřeží. Parcela je uzavřená
ze severní strany dráhou ČD Děčín - Drážďany, z jihu ulicí Labské nábřeží. Z východu a
západu sousedí s pozemky s rodinnými domy. Pozemek je prudce svažitý od severu k jihu, od
drážního tělesa ČD je oddělen kamennou opěrnou zdí o výšce cca 3,0 m. Obdobná kamenná
zeď je i podél komunikace na nábřeží.
Objekt je třípodlažní – suterén, přízemí a podkroví. Užitná plocha provozních prostor je
215 m2, obytné části 135 m2. Zastavěná plocha objektu je 10,90 x 18,30 m.
Skupina IO a PS 06 – Řídící limnigraf
Výstavbou plavebního stupně Děčín se současný význam limnigrafu v Ústí nad Labem
v podstatě omezí na úsek řeky Labe mezi Střekovem a koncem vzdutí plavebního stupně
Děčín, tj. po cca ř. km 746,20. Proto pro předpovědi průtoků, resp. vodních stavů, pro
regulačně upravený úsek Labe pod plavebním stupněm Děčín směrem ke státní hranici a na
německé Labe je součástí navrhované výstavby též výstavba nového limnigrafu situovaného
na levém břehu do ř. km 735,27, tj. cca 900 m od výjezdu z dolní rejdy stupně.
Skupina IO a PS 08 – Malá vodní elektrárna Děčín
Vodní elektrárna je navržena v pravém břehu částečně zapuštěná do boku údolí pod stávající
silnicí č. I/62 Děčín - Hřensko. Z levé strany sousedí s pravým jezovým polem. Po její pravé
straně probíhá kanálový rybí přechod. Na zdrž vodního díla bude napojena vtokovou částí.
Spojení s korytem řeky pod vodním dílem bude provedeno odpadem z VE. V železobetonové
konstrukci objektu budou instalovány dvě Kaplanovy PIT turbíny s obtékanými synchronními
generátory. Součástí objektu jsou dále prostory pro umístění suchých transformátorů
6,3/22 kV, místnosti rozvodny VN a rozvaděčů NN, trafostanice vlastní spotřeby VE, další
pomocné a sociálně provozní prostory VE. Objekt je navržen bez horní stavby s příjezdem na
střechu objektu ze silnice I/62 a s dopravou zařízení do prostoru strojovny montážními otvory
ve střeše pomocí mobilního jeřábu.
Vyvedení výkonu je navrženo kabelem 22 kV procházejícím jezovou chodbou na levý břeh
jezové zdrže, podél ní do centra města a v jeho ulicích do rozvodny energetiky 22/110 kV
„Děčín-Želenice“.

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

85

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Parametry MVE:
2 x 155 = 310 m3/s

Návrhová hltnost turbín Qt
Hladiny

návrhová horní hladina

124,50 m n. m.

návrhová dolní hladina při Qt

120,40 m n. m. – spád 4,10 m

dolní hladina při Q345d

119,21 m n. m. – spád 5,29 m

Celkový instalovaný výkon

9,68 MW

Výroba elektrické energie v průměrně vodném roce

60,0 GWh/rok

Varianta 1b (Pöyry Environment, 2015)
Pro zmírnění dopadů stavby na životní prostředí bylo řešení plavebního stupně Děčín varianta
1 upraveno a doplněno o environmentální opatření. Řešení dosahuje parametrů požadovaných
zadáním vybudováním plavebního stupně Děčín v ř. km 737,12 s plavební komorou a
vzdouvacím objektem - pohyblivým jezem - umožňujícím nominální vzdutí hladiny nad
stupněm na kótu 124,50 m n. m. (cca 0,5 m nad úrovní hladiny jednoleté vody) v profilu
stupně. Ovlivnění hladiny jezem při Q345d dosahuje cca do ř. km 746,13 - tedy cca 2 km nad
objekty loděnice Křešice - a z hlediska dosažení potřebné plavební hloubky umožní
neprovádět žádné zásahy do stávajícího dna řeky od plavebního stupně po tento profil.
Navrhované úpravy v tomto úseku, tj. mezi ř. km 746,13 a 736,97 řeší přiblížení břehů
přírodnímu stavu. V rámci plavebního stupně je dále navržena malá vodní elektrárna,
terestrické migrační pásmo na levém břehu a akvatické a terestrické migrační pásmo na břehu
pravém.
V této variantě řešení je navrženo kolísání hladiny vůči návrhové hladině +0,5 m; - 0,0 m
s tím, že kolísáním hladiny bude podporována existence štěrkových náplavů a lužních
porostů. To znamená, že v různých obdobích roku bude nominální hladina udržována na
předepsané úrovni a tímto opatřením dojde k většímu rozkolísání hladiny a ke zvětšení území
promývaných štěrkových náplavů a přeplavovaných ploch ve zdrži PSD.
Nevyhovující plavební poměry pod plavebním stupněm směrem ke státní hranici, tj. mezi
ř. km 736,18 a 730,45 u Dolního Žlebu, budou pro zadané parametry odstraněny s využitím
výhonů (staveb rozvolňujících břehové linie při koncentraci proudu do hlavní proudnice)
doplněných dílčí prohrábkou říčního dna v plavební kynetě. Dále po proudu ke státní hranici
v ř. km 727,14 jsou požadované plavební parametry zajištěny i v současnosti. Tím bude
zachována stávající úroveň hladiny i při nízkých průtocích.
Území navrhované výstavby se nachází převážně ve vlastním korytě vodního toku, pouze v
místech výstavby vlastního plavebního stupně zabírá přilehlé inundační území.
V zájmovém úseku podél vodního toku po obou jeho březích a převážně v bezprostředním
kontaktu probíhají významné silniční a železniční tahy (levý břeh železnice Praha –
Drážďany, pravý břeh silnice č. 62 Děčín – Bad Schandau). Vysokou urbanizaci území
podtrhuje skutečnost, že jsou v lokalitě Děčína oba břehy téměř souvisle zastavěny
průmyslovými nebo obytnými objekty. Výpočtem průběhu hladin bylo prokázáno, že
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navržená budoucí hladina vzdutá plavebním stupněm i v místech největší hloubky,
bezprostředně nad vzdouvacím objektem, dosahuje při provozní hladině 124,50 m n. m.
úrovně hladiny vyskytující se každoročně při Q1. Změny hladiny ve vybraných profilech
řešeného úseku jsou uvedeny v souhrnné tabulce (Tabulka 7).
S ohledem na charakter navrhovaných úprav a situační umístění po délce úseku je stavebněmontážní program výstavby rozdělen do sedmi skupin inženýrských objektů a příslušných
provozních souborů následovně:









Skupina IO a PS 01
Skupina IO a PS 02
Skupina IO 03
Skupina IO 04
Skupina IO 05
Skupina IO a PS 06
Skupina IO 07
Skupina IO a PS 08

– Plavební stupeň Děčín
– Úprava plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín
– Úpravy ve zdrži plavebního stupně Děčín
– Provozní objekt
– Pravobřežní akvatické a terestrické migrační pásmo
– Řídící limnigraf
– neobsazeno
– Malá vodní elektrárna Děčín

Skupina IO a PS 01 – Plavební stupeň Děčín
Tato skupina bude zabezpečovat plavební provoz na stupni vzniklém výstavbou vzdouvacího
objektu - pohyblivého jezu - v ř. km 737,12 s nominálním vzdutím na kótě 124,50 m n. m.
Obsahuje výstavbu plavební komory, horní a dolní rejdy, jezové části s rybími přechody,
velínu pro řízení provozu a napojení na inženýrské sítě a jejich přeložky v prostoru stavby.
Z důvodů minimalizace zásahu do stávající pobřežní zeleně je čekací stání v dolní vodě
vysunuto až do upraveného koryta (skupina IO a PS 02) pod plavebním stupněm, čekací stání
v horní vodě je ponecháno v rejdě. Výstavba je soustředěna na poměrně úzkém pruhu údolní
levobřežní říční nivy mezi ř. km 737,58 a 736,56 pod svahem tělesa železniční trati ČD z
Děčína do Drážďan a v přilehlé části říčního koryta. Území se příčně svažuje od paty
železničního tělesa - kóta cca 129,0 m n. m. ke břehu řeky - kóta cca 122,0 m n. m. Hladina
Q100 v tomto místě je na kótě cca 129,3 m n. m. Území je tvořeno převážně neplodnou, místy
přirozenými nálety ozeleněnou půdou, z části loukou. Plocha je v současnosti přístupná pouze
po cyklostezce z Děčína-Horního Žlebu do Děčína-Prostředního Žlebu od jejího podjezdu pod
mostem přes Labe železniční tratí ČD z nádraží Děčín-východ. Pravý břeh strmě stoupá k
silnici č. I/62 Děčín - Hřensko.
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Parametry hlavních objektů:
Plavební komora:
 užitné rozměry 200,0 x 24,0 m (délka x šířka) s provozním rozdělením na horní část
provozní délky 38,0 m a dolní část provozní délky 140,0 m
 hladinové poměry:
při průtoku Q345d je horní hladina na kotě
124,50 – 125,00 m n. m.
dolní hladina na kotě

119,44 m n. m.

rozdíl hladin

5,06 – 5,56 m

při průtoku Q180d je horní hladina na kotě

124,50 – 125,00 m n. m.

dolní hladina na kotě

120,50 m n. m.

rozdíl hladin

4,00 – 4,5 m

při max. plavebním průtoku je horní hladina na kotě

124,50 – 125,00 m n. m.

dolní hladina na kotě

123,67 m n. m.

rozdíl hladin

0,83 – 1,33 m

 vrata horní segmentová, dolní a střední vzpěrná, plnění a prázdnění dlouhými obtoky,
případně vraty
Jez:
 tři jezová pole šířky po 40,0 m
 spodní stavba korunou na kótě 119,30 m n. m. ve tvaru Jamborova prahu výšky 1,30 m
nad úrovní dna řeky v nadjezí s přilehlým prohloubeným vývarem
 pohyblivá hradicí konstrukce jezu je navržena jako ocelový hydrostatický sektor rozměrů
40,0 x 5,2 m
Jako opatření proti zvýšení hladiny podzemní vody budou podél plavebního stupně (na obou
březích) vybudovány drény s vyústěním pod plavebním stupněm do řeky Labe.
Norná stěna:
 v linii mezi horní zdí pravobřežního koridoru a dělící zdí rejdy plavební komory bude
zajištěna možnost pro havarijní osazení norné stěny pro zachytávání případného
znečištění Labe ropnými látkami; znečištění bude převáděno do plavební komory a zde
bude čerpáno do mobilních prostředků
Doplňující environmentální opatření:
Levobřežní terestrické migrační pásmo
Migrační pásmo na levém břehu, které by mělo být využíváno především drobnými
obratlovci. Efektivita migračního pásma bude zajištěna pomocí vhodných výsadeb a
návazností na úpravy území nad horní rejdou.
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Technický rybí přechod levobřežní
Štěrbinový rybí přechod mezi pravou boční zdí plavební komory a levým jezovým pilířem
levého jezového pole – šířka 2,0 m, vzdálenost přepážek 3,0 m, rozdíl hladin při Q345d 5,06 m.
Bypass MVE
V dělící zdi mezi MVE a pravým jezovým polem bude osazeno potrubí průměru 0,30 m
umístěné u dna prahu česlí a v dolní vodě vyústěné v dělící zdi pod technickým rybím
přechodem na pravém břehu. Na horním konci bude na potrubí umístěno uzavírací stavítko,
při běžném provozu bude stavítko otevřené, pouze v případě mimořádných situací nebo oprav
se bude stavítko uzavírat. Potrubí bude vytvořeno troubou PVC jako ztraceným bedněním v
konstrukci dělící zdi. Tento bypass MVE je navržen pro migraci pohlavních dospělců úhoře
říčního a jejich pasivní poproudový drift.
Technický rybí přechod pravobřežní
Účelem tohoto rybího přechodu je propojit prostor mezi odpadem od savek MVE a prostorem
pod vývarem jezu s pravobřežním migračním pásmem a umožnit tak rybám, které se budou
pohybovat po levé straně proudu překonat příčnou stavbu a vstoupit do zdrže PS Děčín.
Vstupní část rybího přechodu je umístěna na dělící zdi mezi savkami MVE a vývarem jezu a
svým podélným sklonem umožňuje vstup do rybího přechodu ve velké škále kolísání hladiny.
Dále přechod kříží výtok ze savek MVE a vstupuje do prostoru pravobřežního migračního
pásma. Rybí přechod je navržen štěrbinového typu a je řešen jako železobetonový žlab,
rozdělený svislými stěnami se štěrbinami. Světlá šířka žlabu je v trase kolem MVE 1,8 m a v
prostoru migračního pásma 2,0 m. Osová vzdálenost štěrbin je 2,75 m a jsou navrženy dvě
odpočívací nádržky.
Součástí záměru je i pravobřežní akvatické a terestrické migrační pásmo, které je popsáno
níže coby IO 05.
Skupina IO a PS 02 – Úprava plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín
Minimální šířka plavební dráhy v úrovni maximálního ponoru lodí v přímé 50 m se
v obloucích rozšiřuje do vnitřní strany. Další místní úpravy šířky plavební kynety – rozšíření
min. o dalších 12 m – se v tomto navrhuje v těchto lokalitách:
 ř. km 731,87 až 731,47 – pravý břeh – kotviště Dolní Žleb
 ř. km 731,65 až 731,47 – levý břeh – přístaviště osobních lodí Dolní Žleb
Plavební poměry pod Plavebním stupněm Děčín směrem ke státní hranici s Německem, tj.
mezi ř. km 736,73 – 730,42, které nevyhovují parametrům pro plavbu, budou v tomto úseku
zlepšeny prohrábkou říčního dna a stavbou balvanitých břehových výhonů v úseku
ř. km 736,73 – 733,61. Tyto stavby budou při nízkých průtocích koncentrovat vodu
do plavební dráhy. Břehové výhony jsou navrhovány jako nesouvislá lomená balvanitá linie,
vedená souběžně se stávající břehovou linií a zachovávající spojení s řekou. Linie staveb
budou rozvolněny a budou konstruovány tak, aby odolaly průchodu velkých vod. Předpokládá
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se výstavba výhonů umístěných u obou břehů Labe pod PSD, především však na pravém
břehu.
Směrem po proudu od Dolního Žlebu (ř. km 730,42) ke státní hranici (ř. km 726,9) jsou
požadované plavební parametry zajištěny již v současnosti.
Prohrábky dna a veškeré práce spojené s prohrábkou dna plavební kynety pod Plavebním
stupněm Děčín se budou provádět pouze „z vody“, tj. bez přístupu z okolních pozemků, při
kterém by mohlo dojít k narušení půdního povrchu a stávající vegetace na březích. V úseku
mezi ř. km 736,73 – 733,61 bude prohrábka zasahovat do dna i okrajů plavební dráhy. Oproti
tomu mezi ř. km 733,61 - 730,42 prohrábka nezpůsobí prohloubení koryta, pouze bude
rozšířena plavební dráha. Prohrábka v dolním úseku tedy zasáhne jen okraje plavební dráhy.
Štěrkový materiál z prohrábky bude následně využit v rámci výstavby koncentračních staveb
v tomtéž úseku, či pro doplňující environmentální opatření ve vzdutí.
Při návrhu bylo upraveno trasování plavební dráhy tak, aby byly maximálně využity současné
hloubky toku. Realizací úprav dochází k efektivnějšímu zajištění plavebních podmínek v
normové plavební dráze a při březích mohou vznikat mělkovodní zóny umožňující zvýšení
biodiverzity toku. Projekt navrhuje variabilní zpracování jednotlivých koncentračních staveb
lišících se v objemu štěrkopísčité výplně, výšce výhonu v místě navázání na břeh a rozsahu a
sklonu vnějšího límce. Variabilita je navržena s cílem podpory biotopů a refugií v litorální
zóně a iniciace štěrkopísčitých říčních náplavů.
Jsou navrženy dva základní typy koncentračních výhonů. První bude realizací lagun za
výhony vytvářet prostředí vhodné pro ryby, obojživelníky, plazy, makrozoobentos a
makrofyta. Horní kóta výhonu bude po celé délce dosahovat úrovně hladiny při Q180d. Tento
typ bude početně zastoupen méně, cca z 1/3. U druhého typu bude horní povrch výhonu také
na úrovni hladiny Q345d. V místě navázání na břeh bude výhon snížen na úroveň hladiny Q270d
a prostor za výhonem bude vyplněn autochtonním štěrkem z prohrábek také přibližně na tuto
úroveň. Vznikne tak biotop typu štěrkopísčitých náplavů. Z vnější strany obou typů výhonů
bude proveden svah, který bude tvořen štěrkovým násypem z autochtonního materiálu z
prohrábek. Kámen na výstavbu výhonů bude dovážen loďmi. Veškeré práce na výhonech
budou prováděny z řeky, aby byl eliminován zásah výstavby do břehových partií.
Funkce výhonů z hlediska biotopů je nyní předmětem zkoumání in situ v úseku ř. km 734,17 733,61, kde byly v roce 2009 realizovány experimentální výhony. Na základě výsledků
monitoringu experimentálních výhonů budou oba typy výhonů případně ještě optimalizovány.
Výpočty bylo zjištěno, že provedenými úpravami dojde ke snížení hladiny při Q345d
maximálně o 20 cm (v úseku toku těsně pod jezem). Současně budou zajištěny plavební
hloubky dle zadání Ministerstva dopravy ČR. Zřízením výhonů mohou vzniknout nové
mělkovodní zóny v rozsahu cca 4 ha.
Skupina IO 03 – Úpravy ve zdrži plavebního stupně Děčín
Zadané plavební parametry jsou v celé délce jezové zdrže, tj. od výjezdu z horní rejdy
plavebního stupně Děčín v ř. km 737,58 až 746,13 v prostoru Boletic dosaženy bez potřeby
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zásahů do stávajícího říčního dna. Ve zdrži dojde ke změně kolísání hladiny vlivem změny
průtoků (při nominální hladině 124,50 m n. m.) takto:
Tabulka 7: Kolísání hladiny ve zdrži PSD (varianta 1b)
kolísání Q345d proti Q1r

ř. km

kolísání Q345d proti Q30d

Popis
dnes

návrh

dnes

návrh

737,58

horní hladina nad PSD

4,08

0,25

2,34

0,04

740,53

Tyršův most v Děčíně

4,46

1,32

2,35

0,31

743,58

Kovošrot (nad přístavem Rozbělesy)

4,46

2,86

2,43

1,08

Navrhované úpravy ve zdrži lze rozdělit na technické, související s nezbytnými úpravami
vlivem zvýšení hladiny a doplňující environmentální opatření.
Technické úpravy na březích
Navrhované technické úpravy v tomto úseku toku představují úpravy na březích řeky a
dotčených stávajících inženýrských sítí s ohledem na zvýšení hladiny navrhovaným vzdutím
na plavebním stupni (úpravy stávajících břehových opevnění, přestavby vyústění stok a
potoků, přeložky inženýrských sítí).
Cyklostezka na levém břehu
Na levém břehu toku Labe v úseku mezi říčním kilometrem 740,10 – 741,05 bude přeložena a
upravena stávající cyklostezka, která bude zároveň sloužit pro zajištění komunikační obsluhy
plavební komory. V rámci realizace bude nutné zvýšení nivelety této cyklostezky na kótu
126,0 m n. m. Nově navržená komunikace bude realizována jako veřejně přístupná účelová
komunikace s omezením provozu. V příčném uspořádání MO1 4,5/4,5/30. Šířka účelové
komunikace je 3,5 m s 0,5 m krajnicí na každé straně. Za vjezdem na plato plavební komory
dále pokračuje cyklostezka v prostorovém uspořádání s obousměrným pásem pro cyklisty v
šířce 3,0 m. Ve směrových obloucích příjezdové komunikace jsou použity minimální
poloměry 125 m tak, aby nebylo nutno rozšiřovat komunikaci v oblouku při průjezdu
stanoveného autojeřábu k plavební komoře. Návrh výškového řešení areálu a uspořádání
navrhovaných komunikací respektuje konfiguraci předpokládané výškové úpravy stávajícího
terénu na základě krajinářských úprav a technické možnosti výškového osazení inženýrských
objektů.
Odlehčovací koryto Ploučnice
V území nad silničním mostem přes Labe v Děčíně bude vybudováno odlehčovací koryto
řeky Ploučnice, které bude sloužit k převedení vysokých průtoků a bude umožňovat průchod
ledů v zimním období. Nové zaústění bude mít protipovodňovou funkci a současně bude
vytvářet vhodné opatření k posílení vábivého proudu pro vodní migrující živočichy.
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Nové koryto o celkové délce úpravy cca 280 m bude mít lichoběžníkový příčný profil s šířkou
ve dně 12 m a sklony svahů 1:2. Svahy budou opevněny kamenným záhozem s
ohumusováním a osetím, s opevněním dna se v tomto stadiu nepočítá, po dokončení
geologického průzkumu bude posouzena stabilita dna a návrh opevnění případně doplněn.
Pro převedení vody do nového koryta bude sloužit nový rozdělovací objekt, umístěný cca
45 m nad historickým Staroměstským mostem. Rozdělovací objekt bude rozdělovat průtok
Ploučnice do nového a stávajícího koryta Ploučnice a to tak, že za běžných průtoků bude
převáděn do stávajícího koryta minimální průtok 1,0 m3/s a zbytkový průtok novým
odlehčovacím korytem. Rozdělovací objekt je tvořen jezovou konstrukcí zděnou z
kamenných kvádrů, kdy v ose stávajícího koryta bude otvor lichoběžníkového tvaru s šířkou
ve dně 2,0 m umožňující obousměrnou migraci ryb a jiných vodních živočichů. Po
vybudování Plavebního stupně Děčín bude konstrukce rozdělovacího objektu ve vzdutí
stupně, a v průběhu roku bude docházet v závislosti na manipulaci na jezovém stupni a
průtoku v Labi a Ploučnici k zatápění celé konstrukce rozdělovacího objektu.
V rámci úprav je navrženo přemostění odlehčovacího ramene Ploučnice v místě stávající
komunikace (cyklostezky). Nový mostní objekt je navržen o jednom šikmém poli s rozpětím
35 m.
Doplňující environmentální opatření
Revitalizace nad horní rejdou
Toto poměrně rozsáhlé území (ř. km 737,12 – 738,4) se rozprostírá nad horní rejdou plavební
komory na levém břehu Labe a zaujímá pás až k železničnímu mostu v Horním Žlebu.
Při úpravách břehové linie v tomto úseku bude opevnění svahů v přechodu ode dna Labe do
litorálního pásma provedeno ve sklonu 1:2. Sklony břehů budou upraveny tak, aby vznikl
prostor pro tvorbu štěrkových náplavů a usazování drobných částic ve sklonu 1:20 o šířce cca
6 m. Štěrkové říční náplavy budou obnažovány v závislosti na kolísání hladiny mezi kótami
124,5 – 124,8 m n. m. Za oblastí náplavu bude vytvořen cca 2 m široký přechodový pás
sklonu 1:10 do výšky kóty 125 m n. m., který bude vhodný pro příbřežní rostliny; př.
chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Téměř po celé ploše území bude tento
přechodový pás přecházet k vlhkomilným lužním porostům, s charakterem podobným
měkkému luhu (šířka cca 30 m) s vysázenými dřevinami, jako je vrba bílá (Salix alba), vrba
křehká (Salix fragilis), topol černý (Populus nigra), příp. olše lepkavá (Alnus glutinosa) nebo
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Přechodový pás bude za zónou štěrkových náplavů
situován od břehu pod drážní budovou ř. km 738,4 až nad výjezd z horní rejdy.
Terén následující za přechodovým pásmem bude snížen na kóty 125 – 126,5 m n. m., přičemž
bude vytvářet vyvýšeniny a sníženy. V území budou vytvořeny tři tůně o ploše cca 500 m2,
420 m2 a 440 m2. Dno tůně dosahuje kóty 123,5 m n. m. a bude tak celoročně zaplavena
minimálně do hloubky 1 m.
V příbřežní linii budou vytvořeny dvě laguny zasazené do prostoru lužních dřevin, se
štěrkopísčitým dnem. Břehy i dno lagun budou tvarově a hloubkově rozrůzněné. Laguny
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budou mít sklony břehů max. 1:5 a úroveň dna na kótě cca 123,5 m n. m. Takto budou
zaujímat plochy cca 610 m2 a 580 m2.
Kromě výše uvedených rozloh tůní a lagun tak v území navrhovanými úpravami vznikne cca
46000 m2 lužních porostů, cca 3300 m2 obnažovaných pláží a cca 3290 m2 přechodového
pásu.
Parková úprava na Smetanově nábřeží
Úpravy na Smetanově nábřeží se týkají území, které se nachází na pravém břehu Labe v
intravilánu města Děčína (ř. km 740,52 až 740,77). Jedná se o 235 m dlouhý a asi 10 až 20 m
široký pás mezi Tyršovým mostem a vyústěním náhonu Zámeckého rybníka (severně od
současného ústí toku Ploučnice), který je směrem od města ohraničen asfaltovou silnicí.
Smetanovo nábřeží je členěno třemi základními výškovými úrovněmi – horní cesta od
řetězové lávky, uprostřed hlavní probíhající stezka na náspu bývalé vlečky a dolní úroveň
zatravněné plochy při břehu Labe. Linie záboru vymezující území k řešení probíhá pod
střední cestou. Hlavním prvkem úpravy Smetanova nábřeží je návrh dosypání spodní plochy
na kótu 126 m n. m., což činí cca 2 výškové metry. Návrh počítá s opravou stávající kamenné
zdi u Tyršova mostu, s osazením nového zábradlí, umístěním městského mobiliáře a příp.
informačních tabulí. Stávající kotviště pro výletní lodě bude upraveno, mola budou po
výškové úpravě břehu překotvena do nových poloh, zároveň k nim budou zřízeny přístupové
cesty.
Revitalizace ústí Jílovského potoka
Jílovský potok ústí v intravilánu města Děčína pod železničním mostem ř. km 739,82. Území
je navrhováno k podpoře lužních porostů, rozšíření litorální zóny a doplnění rozptýlených
stromových porostů. Vzhledem k rozdílné morfologii bude oblast nad a pod ústím Jílovského
potoka řešena rozdílně.
Území pod ústím Jílovského potoka je tvořeno přirozeně pozvolným svahem a pokryto
dřevinami různého věku, které nebudou káceny. V tomto prostoru se nebudou provádět
výrazné úpravy ve formě celkové změny reliéfu. V prostoru, kde se nevyskytují porosty
dřevin, je v některých případech navrženo mírné snížení terénu na kótu 125 m n. m. a
vytvoření menších terénních depresí s podmáčenými plochami (v jednom místě s mělkou
tůní), které budou sloužit jako stanoviště řadě druhů živočichů. Dno těchto sníženin bude na
kótě 124,5 m n. m. (v případě tůně 124 m n. m.). V místech, kde ke snížení terénu nedojde,
bude provedena dosadba takových lužních dřevin, jako je zejména vrba bílá (Salix alba), vrba
křehká (Salix fragilis), topol černý (Populus nigra), příp. olše lepkavá (Alnus glutinosa) nebo
jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Napojení terénu na silniční komunikaci bude vytvářet svah
ve sklonu 1:2, který bude zpevněn zatravněním.
V území nad ústím Jílovského potoka bude mezi hladinou 124,5 a 124,8 m n. m. vytvořen
terén o sklonu 1:20 s pláží o šířce cca 6 m, která bude obnažována vlivem kolísání hladin. Za
pláží bude následovat přechodové pásmo sklonu 1:10 do výšky kóty 125 m n. m., na kterém
se budou rozvíjet pobřežní porosty (chrastice, rákosiny, ostřice) a budou přecházet
k vlhkomilným lužním porostům. Za přechodovým pobřežním pásmem bude zbývající
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prostor snížen místy až na kótu 125 m n. m., přičemž terén zde bude vytvářen vyvýšenými a
klesajícími plochami. Na této části území budou vytvořeny 2 tůně, které budou mít dno na
kótě 123,5 m n. m., a budou tedy celoročně zaplavené v hloubce min. 1 m. Jedna tůň, o
rozloze 170 m2 bude situována za přechodovým pásmem u pilíře silničního mostu a druhá tůň
o rozloze 150 m2 bude vytvořena přibližně ve středu území. Po celé šířce sníženého území
(cca 40 m) budou vysázeny lužní dřeviny, např. vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix
fragilis), topol černý (Populus nigra), příp. olše lepkavá (Alnus glutinosa) nebo jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior). Svah pod silnicí bude navázán na snížený terén ve sklonu 1:2 a
zatravněn. Navrženými úpravami tak kromě výše uvedených rozloh tůní vznikne cca
20 100 m2 lužních porostů, cca 400 m2 přechodového pásma, cca 450 m2 obnažovaných
břehů.
Výustní trať Jílovského potoka nebude směrově ani výškově upravována. Stávající opevnění
bude ponecháno, pouze bude upraveno jeho výškové napojení na břehové hraně dle nové
úpravy terénu na pravém břehu Jílovského potoka.
Revitalizace ústí Ploučnice
Je navrženo podpořit především lužní porosty, obnažované štěrkové pláže (náplavy) a mělčí
litorál s klidnou vodou – tůně, laguny.
Na ukázkovém řezu je mezi hladinou (na jezu) 124,5 a 124,8 m n. m. (tzn. 30 cm) navržen
terén o sklonu 1:20 kde se při takovém kolísání vytvoří cca 6 m široká štěrkopísková
obnažovaná pláž, za níž bude následovat cca 2 m široký svah sklonu (1:10) po kótu
125 m n. m. (tzn. 20 cm) na kterém se předpokládá vývoj přechodného pásma pobřežní
vegetace (chrastice, rákosiny, ostřice) s přechody k lužním porostům vlhkomilných a
odolnějších dřevin, př. keřové typy vrb jako je vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba
trojmužná (S. triandra) a vrba nachová (S. purpurea).
Za přechodným pobřežním pásmem bude následovat zbytek prostoru pro vysazení lužních
dřevin, jako je zejména vrba bílá (Salix alba), vrba křehká (Salix fragilis), topol černý
(Populus nigra), příp. olše lepkavá (Alnus glutinosa) nebo jasan ztepilý (Fraxinus excelsior).
Navrhovaný terén v rámci plochy lužních porostů je zamýšlen jako vyvážená mozaika depresí
a vyvýšenin charakteru valu, kdy nejvyvýšenější plochy budou přibližně ve středu území a
směrem k Ploučnici i k Labi bude reliéf spíše klesat. Stejně tak klesat bude reliéf i
v samotném cípu revitalizovaného území ovšem už bez valu. Středová část nebude celistvě
vyvýšená po celé délce, ale spíše přerušovaná pozvolně se svažujícími depresemi až na
úroveň hladiny podzemní vody.
Charakter navrhovaného vlnění reliéfu v celé ploše přírodně laděné části území s výjimkou
příbřežních pláží lze vyjádřit i procentuálně tak, že: plochy umístěné výše než kóta
126 m n. m. (do cca 126,5 m n. m.) budou v území zaujímat přibližně 10 % (to jsou místa,
která budou zaplavována jen velmi výjimečně při extrémních průtocích). Plochy na kótách
mezi 125 - 126 m n. m. budou v území zaujímat přibližně 30 % (to jsou plochy, kde
k zaplavení bude docházet při vyšších, především jarních průtocích). Plochy umístěné mezi
kótami 125 - 124,8 m n. m. budou v území zaujímat přibližně 50 % (to jsou místa, kde bude
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za jarních průtoků voda nad povrchem, při běžných průtocích během roku při povrchu, a při
podzimním průtokovém minimu až 0,5 m pod povrchem). Zbytek plochy (cca 10 %) budou
zaujímat tůně, které budou mít dno až na kótě 123,5 m n. m. a tím i minimální celoročně
zaplavenou hloubku 1 m. Celoročně zvodněné tůně budou v území tři (jedna větší cca 150 m²
a dvě menší po cca 70 m² a 120 m²). Větší z tůní znázorněná na půdorysu jako nejsevernější,
bude propojena s tokem Labe sníženinou, která bude při výšce hladiny nižší než 125 m n. m.
oddělovat tůň od toku, při vyšších průtocích bude s tokem propojena a proplachována.
V příbřežní linii jsou navrhovány dvě laguny vhloubené do prostoru lužních porostů. Laguny
budou mít sklony břehů 1:5 až 1:10 a úroveň dna na cca 123,5 m n. m. Tento charakter je
nutný pro rozvoj litorálních porostů a výskyt obojživelníků, plůdku ryb apod. Dno i břehy
budou tvarově i hloubkově diferencované a vysypané autochtonním štěrkem a pískem.
Levý břeh Ploučnice bude rozčleněn zvlněnou břehovou linií a osázen vlhkomilnými druhy
dřevin obdobně jako na přechodném pásu směrem do Labe.
Navrhovanými úpravami vznikne přibližně 24 500 m² lužních porostů s proměnlivými
vlhkostními poměry, 3 200 m² pravidelně obnažovaných pláží, 400 m² lagun nahrazujících
klidnější mělčiny ve spojení s tokem, 350 m² tůní, a 1 000 m² příbřežního přechodového
pásma rákosin.
Nasypání pláže u Přístavu Děčín – Rozbělesy
Tento funkční celek je navržen na levém břehu Labe na vnější hraně přístavní kosy v DěčíněRozbělesích mezi ř. km 742,05 a 742,32. Jedná se o pás pláže, jejíž hrana leží na kótě
124,45 m n. m., plnící funkci pravidelně obnažovaného náplavu a mělkého litorálu.
Revitalizace území nad Křešicemi
Jde o opatření na břehu vnitřního oblouku toku Labe nad loděnicí v Křešicích (ř. km 744,5 –
745,4). Primárním účelem je vytvořit zde podmínky pro rozvoj společenstva lužního lesa,
sekundárně také plochu s podmínkami pro rozvoj lučních společenstev a několik menších
pláží. Na pozemku určeném k revitalizacím dojde v jeho severní i jižní části ke snížení terénu
v některých místech na kótu 126 m n. m. a v některých až na kótu 125 m n. m., čímž vznikne
reliéf vhodný pro rozvoj lužních porostů.
V místě stávajícího pásu vzrostlých stromů však bude terén ponechán bez úprav a tyto porosty
zde budou až na výjimky ponechány. Ve střední části revitalizovaného území zůstane terén
ponechán na stávající úrovni, přičemž v části patřící soukromému vlastníku nedojde
k žádným úpravám a na přilehlé ploše dále od toku bude navrhnut vhodný management
podporující příznivý rozvoj biologicky hodnotných mezofilních lučních porostů. Druhové
složení luční vegetace bude podpořeno výsevem vhodných autochtonních druhů travin.
Příbřežní zóna bude vyřešena jako přerušovaný pás min. 3 m širokých pravidelně
zaplavovaných pláží, na něž bude v místech mimo stávající pás dřevin navazovat úzká
přechodová pobřežní zóna (cca 2 m). Navrhovanými úpravami tak vznikne cca 17 500 m 2
lužních porostů, cca 10 700 m2 lučních porostů a cca 770 m2 přechodového pásu.
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Navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička
Navýšením stávající podélné hráze nad ústím potoka Kamenička (ř. km 745,5 – 745,7),
formou nasypání kamenné hrázky na kótu 125,30 m n. m. a následně stabilizací formou
pozvolně se svažujícího břehu tvořeného autochtonním štěrkem směrem do toku Labe,
vznikne průtočný prostor oddělený od samotného toku Labe a chráněný tak před vlnobitím a
turbulencemi a dalšími rušivými vlivy z toku Labe. Stávající příčné hrázky zde zůstanou tak,
aby byla hladina při Q180d minimálně 30 cm nad jejich povrchem. To samé platí i pro prostor
zaústění a vyústění odděleného prostoru na okrajích navýšené podélné hráze. Opatření
zmírňuje negativní vliv zaplavení mělkých příbřežních zón.
Navýšení koncentračních výhonů u Boletic
Jde o opatření podobného charakteru, jakým je navýšení podélné hráze nad ústím toku
Kamenička. V rámci tohoto opatření zde budou navýšeny hráze koncentračních výhonů
v úseku ř. km 746,7 – 747,1. Toto navýšení proběhne nasypáním na úroveň Q90d vody a
následnou stabilizací formou pozvolně se svažujícího štěrkovitého až písčitého břehu směrem
do Labe. Takto budou zachovány stávající příbřežní laguny.
Skupina IO 04 – Provozní objekt
Provozní objekt je třípodlažní budova umístěná v ose jezu, zasazená do svahu na pravém
břehu Labe. Půdorys je obdélný, hlavní fasáda je orientována na západ k řece, na severu
navazuje na líc opěrné zdi. Přízemí je v úrovni příjezdové komunikace s mostem k MVE,
dispozice 1. NP je převážně věnována technickým zázemím, garážovým stáním techniky
údržby a hlavnímu manipulačnímu vstupu k nákladnímu výtahu. Kancelářský provoz ve 2.
NP je doplněn o hygienické a šatnové zázemí zaměstnanců PSD. V ustupujícím 3. NP se
nacházejí prostory pro veřejnost, informační centrum a hygienické zázemí, velkou část
dispozice podlaží tvoří střechou krytá venkovní terasa s výhledem na řeku. Terasa na vnitřní
dispozici s informační galerií navazuje prosklenou fasádou. Přístup do veřejné části (3. NP) je
bezbariérový v jedné výškové úrovni s navrhovanou plochou parkoviště při pravobřežní
komunikaci I/62. Střecha budovy je plochá, doplněná solárními panely. Objekt je z východní
a jižní strany ohraničen od svahu schodištěm, toto schodiště spojuje horní úroveň parkoviště
s úrovní komunikace k MVE.
Skupina IO 05 – Pravobřežní akvatické a terestrické migrační pásmo
Migrační pásmo je lokalizováno v pravobřežní části navrhovaného Plavebního stupně Děčín.
Objekt o celkové délce 455 m, šířce 30 m je umístěn vedle navržené vodní elektrárny a je
vymezen podélnými svislými zdmi. Návrhový průtok rybím přechodem je při provozní
hladině v nadjezí 124,50 m n. m. stanoven na 10 m3/s. Z pásma odbočuje technický rybí
přechod umožňující vstup ryb na konci dělícího pilíře mezi MVE a jezem (technický rybí
přechod pravobřežní). Současně je do rybího přechodu zaústěn přechod odvádějící úhoře od
prahu nátoku do MVE (Bypass MVE).
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Migrační pásmo je koncipováno jako by-pass v souladu s požadavky na migrační prostupnost
plavebního stupně. Objekt je v rámci vymezeného prostoru řešen jako složené balvanité
koryto s bermami a se střídáním stabilizovaných skokových úseků a tůní v kynetě. Balvanitá
konstrukce je kotvena do betonového dna pro zajištění stability i při povodňových průtocích.
Skokové úseky jsou umístěny ve vzdálenostech 1,5 násobku šířky kynety. Skoky jsou tvořeny
nepravidelnými balvanitými skluzy, které jsou postaveny střídavě šikmo k ose rybího
přechodu tak, aby došlo k mírnému rozvlnění proudnice a snížení podélného sklonu.
Maximální rychlosti proudění při návrhovém průtoku budou přizpůsobeny nárokům
migrujících organismů a budou se pohybovat v rozmezí 0,6 až 1,0 m/s.1.
Skoky se budou střídat s úseky tůní, kde budou rychlosti proudění sníženy na 0,20 až
0,50 m/s. Vábící paprsek pro ryby pod přechodem bude protažen až do proudnice hlavního
koryta a posílen odtokem vody od malé vodní elektrárny. Do prostoru nad vyústěním savek
vodních turbín elektrárny bude z rybího přechodu odbočovat galerie umožňující další přístup
ryb do přechodu. V rámci migračního pásma bude vytvořeno terestrické pásmo pro migraci
živočichů využívajících suchozemské migrační stezky.
Pro podchycení co nejširšího spektra migrantů byly do migračního pásma navrženy tři vstupy
rybího přechodu z dolní zdrže - hlavní koryto v horním úseku o podélném sklonu 0,85 % a
kapacitě 10 m3/s, vedlejší koryto se stejným podélným sklonem o kapacitě 2 m3/s a sběrná
galerie nad výtokem ze savek turbín vodní elektrárny s navazujícím štěrbinovým rybím
přechodem o kapacitě 1 m3/s.
Těsně za vyústěním migračního pásma do horní zdrže byl navržen objekt s hradícími uzávěry
ve třech polích, který je určen k regulaci průtoku migračním pásmem při předpokládaném
rozkyvu hladin v horní zdrži ± 0,15 m. Do stejného místa bylo navrženo monitorovací
zařízení, jehož pozorovací okno je upraveno tak, aby směrovalo do neděleného hlavního
koryta migračního pásma.
Terestrický migrační koridor o šířce 3 až 15 m je veden podél pravobřežní opěrné zdi a
prochází po celé délce nad úrovní hladiny při Q30d. V nadjezí i v podjezí je napojen na terén
stávajících břehů.
Migrační pásmo, jehož akvatická část je řešena jako obtokový kanál (by-pass) svými rozměry
nadstandardně splňuje ČSN pro výstavbu přechodů k migraci ryb TNV 75 2321 (752321).
Nedílnou část obtokového kanálu tvoří i suchozemský přechod vyhovující i migraci velkých
savců; bobr evropský (Castor fiber) a vydra říční (Lutra lutra), jakožto vlajkovým
migrantům. Lze předpokládat, že takto navržený systém přechodů bude v dostatečné míře
eliminovat negativní vliv migrační bariéry pro většinu migrujících ryb, bobra, vydry, event.
další drobné savce.
Návrh pravobřežního akvatického a terestrického migračního pásma byl testován na
fyzikálním modelu v měřítku 1 : 20 ve VÚV TGM (VÚV TGM., 2010).
Významným zmírňujícím opatřením varianty 1b je i suchozemský migrační koridor na levém
břehu, který by měl být využíván především drobnými obratlovci, je však migračně průchozí i
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pro živočichy velikosti bobra či vydry. Vysoká efektivita migračního koridoru bude zajištěna
pomocí vhodných výsadeb a návazností na úpravy území nad horní rejdou.
Skupina IO a PS 06 – Řídící limnigraf
Výstavbou plavebního stupně Děčín se současný význam limnigrafu v Ústí nad Labem
v podstatě omezí na úsek řeky Labe mezi Střekovem a koncem vzdutí plavebního stupně
Děčín, tj. po cca ř. km 746,13. Proto pro předpovědi průtoků, resp. vodních stavů, pro
regulačně upravený úsek Labe pod plavebním stupněm Děčín směrem ke státní hranici a na
německé Labe je součástí navrhované výstavby též výstavba nového limnigrafu situovaného
na levém břehu do ř. km 735,74, tj. cca 900 m od výjezdu z dolní rejdy stupně.
Skupina IO a PS 08 – Malá vodní elektrárna Děčín
Vodní elektrárna je navržena u pravého břehu na celkovou maximální hltnost 250 m3/s. Z levé
strany elektrárna sousedí s pravým jezovým polem, po její pravé straně probíhá migrační
pásmo MVE. V železobetonové konstrukci objektu budou instalovány dvě Kaplanovy PIT
turbíny s obtékanými synchronními generátory a s oběžným kolem navrženým jako Fish
Friendly turbína (FF). Součástí objektu jsou dále prostory pro umístění suchých
transformátorů 6,3/22 kV, místnosti rozvodny VN a rozvaděčů NN, trafostanice vlastní
spotřeby VE, další pomocné a sociálně provozní prostory VE. Objekt je navržen bez horní
stavby s příjezdem na střechu objektu ze silnice I/62 a s dopravou zařízení do prostoru
strojovny montážními otvory ve střeše pomocí mobilního jeřábu.
Vyvedení výkonu je navrženo kabelem 22 kV procházejícím jezovou chodbou na levý břeh
jezové zdrže, podél ní do centra města a v jeho ulicích do rozvodny energetiky 22/110 kV
„Děčín-Želenice“.
Parametry MVE:
2 x 125 = 250 m3/s

Návrhová hltnost turbín Qt
Hladiny:

návrhová horní hladina

124,50 – 125,00 m n. m.

návrhová dolní hladina při Qt

120,40 m n. m. – spád 4,10 m

dolní hladina při Q345d

119,44 m n. m. – spád 5,06

Celkový instalovaný výkon

7,90 MW

Jako opatření proti vnikání živočichů do MVE a jejich poškozování při průchodu turbínou
(migrace po proudu) budou instalována oběžná kola turbín dle technologie FF, která umožňují
průchod ryb turbínou bez jejich zranění, dále, především pro úhoře říčního (Anguilla
anguilla), bude zřízen u dna v prahu nátoku do MVE rybí přechod pro úhoře (Bypass MVE).
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Vývoj návrhu technického řešení poproudní migrace
V původní Dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí (WELL Consulting s.r.o. a HBH
Projekt, spol. s r.o., červenec 2010) ve znění Doplňku Dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí (WELL Consulting s.r.o. a HBH Projekt, spol. s r.o., listopad 2011) se
předpokládaly v souvislosti s provozem MVE minimální vlivy na rybí faunu. V návrhu byly
dvě Kaplanovy PIT turbíny s obtékanými synchronními generátory. Celkový navržený výkon
turbín je 250 m3/s, celkový instalovaný výkon MVE pak dosahuje hodnoty 7,90 MW. Jelikož
se jedná o konvenční typ turbín, byl navržen soubor opatření, který zabraňuje vnikání
živočichů do nátoku turbín a převádí je bezpečně do podjezí. Nátok MVE by byl osazen
jemnými česlemi v délce 55 m se světlou šířkou 24 mm. Tato šířka je z hydraulického
hlediska kritická a užší mezery by byly pro provoz MVE významně energeticky ztrátové.
Bylo předpokládáno, že většina adultních ryb takovými mezerami nebude schopna projít. Pro
odklonění malých jedinců ryb bylo naplánováno před česle na nátokový práh umístit
elektrické odpuzovače s postupně se stupňujícím se napětím. Před nátok do turbín by se
umístily další opatření ve formě světelných stroboskopů a zvukových zábran, které ještě
funkci elektrického odpuzovače výrazně posílí. Důležité podpůrné opatření by pro poproudní
migranty (především pro dospělce úhoře říčního) bylo sběrné potrubí umístěné ve svislé zdi
pravého sektoru jezu. Doplňkovým řešením je pak stejně jako u současné varianty 1b sklápění
jezových polí a využití levobřežního a pravobřežního migračního pásma pro poproudní
migranty. Bližší informace jsou uvedeny v dokumentu zpracovaném společností WELL
Consulting, s.r.o. (2012d).
Na základě požadavků a připomínek vznesených k Dokumentaci vlivu záměru na životní
prostředí (WELL Consulting s.r.o. a HBH Projekt, spol. s r.o., červenec 2010) a Doplňku
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí (WELL Consulting s.r.o. a HBH Projekt,
spol. s r.o., listopad 2011), především pak k vyjádření Spolkového ministerstva pro životní
prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů v dopise ze dne 2.4.2012 adresované
Ministerstvu životního prostředí ČR investor zajistil zpracování souboru dokumentací v rámci
projektu „Rešerše a expertní vyhodnocení možností řešení problematiky poproudé migrace
v souvislosti s eliminací mortality rybí fauny na malé vodní elektrárně v rámci záměru
Plavební stupeň Děčín, včetně projekčního zpracování vhodného řešení a jeho modelového
ověření“ (WELL Consulting 2012d). Terčem kritiky se stal zejména nekonkrétní soubor
opatření, neuspokojivá úroveň ochrany klíčových druhů ryb, jimiž jsou po proudu migrující
smolti lososa a dospělí jedinci úhoře (téměř výhradně samice), která by byla zajišťována
česlemi s průlinami mezi česlicemi o šířce 24 mm za použití konvenční Kaplanovy turbíny.
Juvenilní lososi by tak teoreticky mohli překonat bariéru česlí a dostat se do turbín, kde by
mohlo docházet k jejich zvýšené mortalitě. V případě dospělých úhořů se německé straně
zdála problematická nátoková rychlost v těsné blízkosti česlí, kdy proudění musí dosahovat
maximálně 0,5 m.s-1. Při vyšších hodnotách nátokové rychlosti by mohlo dojít k natlačení ryb
na česle, kde by mohly být v důsledku tlaku a sací síly poškozeny či usmrceny. Dále německá
strana namítala, že i prostorem o světlé šířce 24 mm jsou někteří jedinci (zejména samci)
schopni projít, a požadovala, aby byly průliny mezi česlicemi max. 15 mm široké.
Problematické se staly i navržené typy odpuzovačů na nátokovém prahu, které podle zdrojů
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německé strany vykazují pozitivní výsledky jen v případě rychlosti proudění vody nižší než
0,3 m.s-1.
Soubor dokumentů zaměřených na poproudní migraci navrhl dvě varianty řešení. První
varianta navrhuje zařízení, která efektivně brání vstupu ryb do turbíny pomocí technických
bariér podle mezinárodních norem. Bližší informace jsou v uvedeném dokumentu (WELL
Consulting 2012d). Obsaženy jsou tyto komponenty:


jemné česle se světlostí do 15 mm



technický bypass pro úhoře



pohyblivá (sklápěcí) jezová pole



behaviorální clony



dva technické rybí přechody



pravobřežní migrační pásmo

Druhá varianta již využívá FF turbíny, protože byla během prací v oblasti této problematiky
navázána spolupráce s nizozemskými společnostmi, které patří mezi významné vývojáře a
výrobce v oblasti "fish-friendly" turbín (FishFlow Innovations a Pentair Fairbanks Nijhuis). V
průběhu posledních let navrhli velmi nadějnou přímoproudou Kaplanovu turbínu s dvou- či
třílopatkovým oběžným kolem s pevnými lopatkami. Pro záměr PSD vyhovuje turbína se
třemi lopatkami.
Největší problém konvenčních typů turbín není v jejich přímém mechanickém působení na
rybu ve smyslu trhání a drcení, ale nejvíce poranění způsobují především náhlé a velmi rychlé
změny tlaku v turbíně, které zapříčiňují rozsáhlá vnitřní zranění až smrt jedince. Technicky se
FF turbína od konvenčních typů liší výrazně redukovanými mezerami mezi runnerem a
stěnami turbíny, v počtu ostří a výrazně se snížil tlak v turbíně.
Při testování matematického modelu turbíny na základě dat z fyzikálního modelu turbíny se
dvěma a třemi vrtulemi byly zjištěny vynikající výsledky v oblasti energetiky; místní
podmínky se velice blíží záměru PSD: spád je zde asi 4,5 m, celková hltnost turbín asi 300
m.s-1, celkový výkon 3 turbín 11 MW, průměr rotoru 4,5 m; testování mortality ryb zde
neproběhlo (Pentair Fairbanks Nijhuis, 2012). Maximální účinnost výrobce garantuje stejnou
jako u konvenčních typů Kaplanových turbín. Ta se podle jejich měření pohybuje kolem 92
%.
V roce 2012 bylo provedeno testování zmenšeného modelu turbíny z hlediska míry úmrtnosti
nejnáročnějšího z poproudně migrujících ryb - úhoře říčního (Anguilla anguilla) na čerpací
stanici Leeghwater u Buitenkaagu.
Parametry modelu:

průměr 0,8 m
rychlost otáček rotoru za minutu: 250-280
rychlost vody procházející turbínou: 4,5 m.s-1
spád vody: přibližně 5,5 m
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Pro pokus bylo využito celkem 474 dospělých úhořů, ale jen 315 bylo vypuštěno do běžící
turbíny. Zbytek sloužil jako kontrolní skupina, se kterou bylo zacházeno stejným způsobem
(byly vloženi do potrubí bez turbíny a v bazénu opatřeném odchytovou sítí byly zpětně
odloveni). Žádný úhoř nebyl vážně zraněn ani zabit přímo, pouze dva z testované skupiny
zahynuli během dalších 96 hodin pozorování. Stejně tak došlo k úhynu dvou úhořů
z kontrolní skupiny, kteří přes turbínu neprošli. Z toho lze usoudit, že mortalita mohla být
způsobena odchytem, měřením a transportem ryb v důsledku stresu (IMARES, 2012).
Druhá varianta obsahuje tyto komponenty:


dvě "fish-friendly" turbíny s hrubými česlemi o světlé šířce 90 mm



dnový žlab pro úhoře a vlastní bypass ve stěně mezi pravým jezovým polem a MVE



pohyblivá (sklápěcí) jezová pole



dva technické rybí přechody



pravobřežní migrační pásmo

Obě varianty vhodně chrání poproudní migranty. První varianta se však díky podmiňujícím
omezením v konečném důsledku jeví jako finančně velmi nákladná a problematická i z
hlediska provozu záměru. Jakékoli selhání některého z komplexu opatření totiž bude mít za
následek nízkou účinnost zařízení určených pro ochranu poproudně migrujících druhů.
Z tohoto důvodu je jednoznačně vhodnější volba varianty druhé – „fish-friendly“ turbíny.
Hlavní nedostatky první varianty jsou shrnuty v souboru dokumentů od společnosti WELL
Consulting (2012d). Ve stručnosti je lze shrnout následovně:
1. Vysoké energetické ztráty při provozu MVE
2. Problémy s údržbou česlí
3. Náchylnost česlí na mechanické poškození
4. Problematika behaviorálních bariér
Oproti první variantě turbína typu "fish-friendly" o parametrech odpovídajícím požadavkům
PSD prozatím všechna očekávání splňuje, proto lze k druhé variantě bez obav přistoupit.
Pokud dojde k poruše či poškození turbíny během provozu, nebude oproti první variantě
narušena možnost poproudních migrantů příčnou překážku překonat. Navíc bude možné
vynechat technické bariéry, které by rybám bránily vstupu do nátoku elektrárny včetně
různých typů behaviorálních clon. Využije se pouze dnového žlabu uzpůsobeného
pro migrující úhoře. Všem rybám bude umožněn rychlý průchod přes příčnou překážku
a nebude jim zbytečně vytvářeno prostředí, které by na trase mohlo migranty zpomalit.
Migranti mohou využít další možnosti, jak překonat bariéru jezu (pravobřežní migrační
pásmo, jezová pole, popř. technické rybí přechody).
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Monitoring a managementová opatření
Management vybraných lučních porostů
Předpokládaný vliv úbytku lokalit s potvrzeným výskytem vzácných druhů motýlů modrásků
(Maculinea telejus, M. nausithous) v místě staveniště plavebního stupně bude zmírněn
vhodným managementem pozemků v záboru stavby (mozaikovité sečení ve vhodném období
s ohledem na životní cyklus motýlů).
Management porostů invazních druhů rostlin
V dotčeném úseku Labe od konce plánovaných prohrábek dna, tj. ř. km 733,61, až po severní
okraj PP Nebočadský luh, tj. ř. km 747,9, bude na podkladě monitoringu prováděn
management porostů invazních druhů rostlin, spočívající v jejich pravidelné likvidaci a
omezování dalšího šíření do krajiny, především pak na nově upravené a revitalizované plochy
v oblasti vzdutí a PSD. Tento management bude prováděn na obou březích v šíři 50 metrů od
toku Labe v celém výše uvedeném úseku řeky po dobu 6 let a poté bude na základě
šestiletého monitorovacího období popsaného níže provedeno vyhodnocení dosavadního
vývoje.
Management štěrku
Na místech nově vzniklých vyplážovaných úseků břehů Labe a na dalších vhodných místech
bude prováděn řízený management štěrku k navození podmínek pro rozvoj stanoviště 3270 –
bahnité říční náplavy.
Management environmentálních opatření
Nedílnou součástí všech zmírňujících a revitalizačních úprav bude i jejich následný
management zajišťující žádoucí rozvoj cílových společenstev. Součástí každého opatření
bude detailní plán následného managementu, který bude optimalizován na základě
monitoringu.
Monitoring realizovaných opatření
Jednotlivá zmírňující a revitalizační opatření budou monitorována za účelem optimalizace
provedení i managementu a exaktního popisu jejich funkčnosti po dobu nejméně 6 let.
Především se jedná o balvanité koncentrační výhony, rozvolněné a vyplážované břehy, nově
vzniklé biotopy v revitalizovaném území ústí Ploučnice, Jílovského potoka, území na levém
břehu nad horní rejdou, na pravém břehu mezi Křešicemi a ústím potoka Kamenička, vlhké
louky s výskytem ohrožených druhů modrásků, migrační pásmo a technický rybí přechod.
Monitoring bude ve dvouletých intervalech vyhodnocen a na vyhodnocení bude navazovat
úprava managementu. Po uplynutí šestiletého monitorovacího období bude na základě
zkušeností s vývojem opatření a předpokládaného vývoje případně navržen další monitoring.
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Managementová a monitorovací opatření podrobně popisuje projekt managementu a
monitoringu Plavebního stupně Děčín zpracovaný v roce 2012 (WELL Consulting, 2012ch).
Ostatní opatření navržená pro zmírnění dopadu varianty 1b na životní prostředí
Tato opatření byla do záměru zařazena na základě identifikovaných vlivů na životní prostředí.
Jsou nedílnou součástí záměru.
Fáze přípravy
 Zásady organizace výstavby (ZOV) budou pro stavební řízení navrženy tak, aby byly
dopady na obyvatelstvo minimální. Do ZOV je nutné zahrnout:


Stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách (tj. mezi 22:00 až 6:00) a dnech
pracovního klidu. V ranních a večerních hodinách pracovních dnů (tj. od 6:00 do 7:00
a od 21:00 do 22:00) vyloučit provoz hlučných stavebních mechanizmů a provoz
stavební dopravy. Během výstavby minimalizovat souběh nejhlučnějších stavebních
mechanizmů.



Pro jednotlivé etapy výstavby bude naplánován postup a režim prací (včetně
navazující dopravy) tak, že nepříznivé vlivy na obyvatelstvo budou minimalizovány.
Zvláštní pozornost přitom bude věnována školním a nemocničním objektům.



Budou navržena opatření k omezení sekundární prašnosti na stavbě (zkrápění suchých
stavebních ploch, čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště, čištění příjezdových cest,
zakrytí sypkých materiálů při dopravě, neprovádění zemních prací při nepříznivých
povětrnostních podmínkách).



V rámci dopravy materiálu bude při výstavbě upřednostněna lodní a železniční
doprava, pojezdy těžkých nákladních automobilů nepovede přes obytnou zástavbu, ale
jen po trasách v rámci staveniště a k místům překládky na železniční či vodní dopravu.



Bude zpracován havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod s opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků
případné havárie.



Staveniště bude vybaveno prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot
nebo jiných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
(sorpční prostředky, kontejnery atd.). Případné úkapy a úniky ropných látek budou
neprodleně odstraňovány.

 V rámci manipulačního řádu budou naplněny tyto podmínky:


Hladina bude v závislosti na sezóně kolísat:
 prosinec až březen 125,0 m n. m. s tolerancí -10, +0 cm,
 duben až červenec 124,8 m n. m. s tolerancí -5, +5 cm,
 srpen až listopad 124,5 m n. m. s tolerancí 0, +10 cm.
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V případě povodňového stavu blížícího se Q1 (při nastavení sektorů jezu PSD
na vzdutí v kótě 125,0 m n. m.) mohou být sektory ještě před dosažením tohoto stavu
snižovány na kótu 124,5 m n. m. Sklápění sektorů musí být pozvolné tak, aby nedošlo
ke znatelnému ovlivnění hladiny v podjezí.



Prázdnění plavební komory musí probíhat tak, aby nedocházelo k významnému
kolísání hladiny pod jezem. Prázdněním plavební komory nesmí být jakkoli
ovlivňována hladina Labe na území SRN (ř. km 730).



Výpadkem MVE nesmí dojít ke znatelnému záklesu vody pod PSD.



Veškerá technologie, která může být zdrojem znečištění vody, bude pravidelně
udržována.



Pro případ havárie budou instalovány plovoucí mobilní clony.



Budou používány ekologicky odbouratelné oleje a mazadla.



Při povodňovém stavu na Ploučnici bude zhoršení průchodu povodně a škodám na
majetku tím, že bude snížena hladina ve zdrži PSD. Za účelem včasné informovanosti
v případě bleskové povodně bude v dostatečné vzdálenosti od ústí Ploučnice do Labe
vybudována vodoměrná stanice s dálkovým přenosem dat na PSD.

 V rámci další projektové přípravy budou detailněji navržena stavebně-technická opatření,
která zajistí dostatečný a bezpečný odvod podzemní vody z pravobřežního i levobřežního
okolí plánovaného plavebního stupně.
 Před zahájením výstavby bude v plochách záboru provedena důkladná likvidace porostů
invazních druhů rostlin.
 Při dimenzování technických rybích přechodů (pro lososa), štěrbinového přechodu
na levém břehu a rybího přechodu vedeného podél levé zdi pravobřežního migračního
pásma bude dodržena minimální šířka žlabu (> 1,8 m), šířka štěrbin (> 0,3 m), vzdálenost
mezi příčkami (> 2,75 – 3 m) a hloubka vody ve žlabu (>0,75 m). Odpočívací nádržky
budou min. po 10 – 15 m délky přechodu pro lososa o objemu nejméně čtyřnásobkem až
pětinásobkem objemu vody mezi přepážkami rybího přechodu. Rozdíl hladin mezi po
sobě jdoucími bazénky bude do 0,3 m pro lososa.
 Návrh akvatického migračního pásma při MVE zohlední doporučené parametry
kanálových rybích přechodů - podélný sklon kanálu je doporučován 1%, šířka kanálu 2 m.
Dno bude opatřeno kameny velikosti 0,5 m ve vzdálenostech po 2 m. Hloubka vody
v přechodu nebude menší než 1,2 m pro lososa. Odpočívací nádržky je doporučeno
vybudovat po 80 - 100 m délky přechodu.
Fáze výstavby
 Po celou dobu výstavby bude zajištěn biologický dohled stavby, který bude v průběhu
výstavby pravidelně monitorovat prostor staveniště a navrhovat potřebná opatření
k ochraně zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů.
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 Před zahájením výstavby bude proveden terénní průzkum a odchyt živočichů
vyskytujících se v místě staveniště v celém rozsahu. Pro jednotlivé skupiny živočichů
stanoví biologický dohled stavby po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody
lokality opětovného vypuštění odchycených živočichů.
 Svrchní vrstva štěrkového materiálu bude přesunuta z lokalit určených k zaplavení (ústí
Ploučnice, Rozbělesy) na pláže vytvořené v rámci doplňujících environmentálních
opatření (na podporu obnovení populace mechorostů a drobnokvětu pobřežního
(Corrigiola litoralis) ze semenné banky).
 Pro lepší obnovu stanovišť potočnice lékařské (Nasturtium officinale) bude přesunuta část
materiálu z prohrábek k nově vzniklým ústím drobných vodních toků.
 Při realizaci prohrábek v úseku mezi ř. km 734,81 - 734,07 bude oddělen hrubozrnný
materiál dnové dlažby, prohrábka provedena v tomto úseku na vyšší hloubku a poté
dorovnáno dno na požadovanou niveletu hrubozrnnou frakcí původní dnové dlažby.
 Materiál ze stavby a z prohrábek, který nebude využit v rámci opatření managementu
štěrku, bude odvezen lodí do překladiště v Loubí, kde bude přeložen a po železnici
odvezen na skládku.
 Při použití kamenného záhozu a podobných materiálů bude povrch úpravy vždy překryt
autochtonním štěrkem.
 V úseku mezi plavebním stupněm a státní hranicí budou vytvářeny štěrkové pláže na
vnitřních stranách oblouku řeky, mimo plavební dráhu, z materiálu vytěženého při
prohrábkách.
 Budou provedeny výsadby dřevin a keřů ve složení a distribuci vyhovující potravním
nárokům bobra (Salix alba 30 %, Salix viminalis 20 %, Salix fragilis 20 %, Populus nigra
30 %).
 Výsadby budou prioritně provedeny v místech prokázaného výskytu bobra evropského.
 Výsadby budou provedeny ve sponu doporučeném na základě morfologických
a prostorových podmínek konkrétních lokalit. Zejména u vrb budou výsadby provedeny
v hustějším sponu a víceřadé.
 Sadbový materiál bude autochtonní. Původ sadby topolů bude konzultován s orgány
příslušné SCHKO na základě jejich zkušeností. Vrbové řízky budou odebírány v povodí
Labe mimo možnost ohrožení potravní základny bobra, tj. nad PS Střekov, anebo
na vhodných přítocích. Materiál může pocházet z běžné údržby toků apod. činností jejich
správce.
 Výsadby budou rozloženy do více let a to zejména z pohledu opatřování vhodného
sadebního materiálu.
 Do zdí staveb bude instalován přiměřený počet umělých hnízdních nor pro ledňáčka
říčního (Alcedo atthis) a do stavby plavebního stupně 3 – 4 ks. Další nory budou
instalovány do pobřežních zdí v intravilánu Děčína a i na jiných vhodných místech.
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 Pro lejska šedého (Muscicapa striga) a pro další druhy malých pěvců např. sýkoru
koňadru a sýkoru modřinku bude instalováno min. 24 budek v pobřežních porostech a
okolí toku.
 Stromové druhy letounů (Chiroptera) budou podpořeny instalací budek pro netopýry, a to
jak v budovách a zařízení plavebního stupně, tak ve volné přírodě v závěsech na stromech.
Na oba břehy bude rozmístěno celkem 13 ks budek pro netopýry.
 Po dobu výstavby bude zaveden vhodný management vybraných lokalit nedotčených
výstavbou záměru s výskytem modrásků rodu Phengaris.
 Během výstavby bude prováděn monitoring rozvoje invazních druhů rostlin a jejich
pravidelná likvidace.
 V úsecích toku, kde budou vytvořeny pláže, bude vodní cesta opatřena signálním znakem
A.9 – Zákaz vytváření vln“ (vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.).
Značení zajistí omezení tvorby vln, především malých plavidel s vlastním strojním
pohonem (motorových člunů). Výše uvedený režim ochrany se týká štěrkových náplavů
a také pláží vytvořených v rámci koncentračních výhonů.
Fáze provozu
 Na trase k přístavu Rozbělesy budou v dotčených ulicích prováděna protiprašná opatření
(zvýšený dohled na čištění vozidel a na vyhovující stav jejich motorů, omezení rychlosti a
zvyšování plynulosti jízdy, kropení ulic za suchého počasí aj.).
 Každý rok bude zajištěn monitoring jakosti podzemních vod v dotčené oblasti a jeho
vyhodnocení.
 Bude zajištěn monitoring stavu vytvořených náplavů a náplavů stávajících (mj. bude
sledovat zrnitost a mocnost navezeného substrátu a jeho distribuci).
 V případě výrazného úbytku štěrku je budou ztráty nahrazovány aktivním managementem
štěrků z prohrábek. Opatření je vhodné pro drobnokvět pobřežní, velevruba malířského,
klínatku rohatou, číhalku pospolitou, vranku obecnou, pisíka obecného a další organismy.
Tabulka 8 Návrh lokalit pro management štěrků

ř. km

místo

břeh
Labe

charakter managementu štěrků

745,80 – 745,50

Boletice

PB

Oblast hydrostatického vzdutí: management štěrků
v místě stávající podélné hráze a výhonů.

744,40– 745,31

Revitalizace
území nad
Křešicemi

PB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.

742,40 – 742,05

Rozbělesy

LB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.

741,78 – 740,92

Revitalizace
v ústí Ploučnice

PB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.
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741,50 – 740,95

Revitalizace
v ústí Jílovského
potoka

LB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.

738,77 - 736,68

Revitalizace nad
horní rejdou
PSD

LB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.

736,73 – 733,61

Koncentrační
výhony pod PSD

LB,
PB

Oblast pod PSD: management štěrků v místě
koncentračních výhonů.

 Ke zmírnění vlivů na lososa obecného bude finančně podporován repatriační program
lososa obecného v ČR – v rámci záměru bude hrazeno 30 % nákladů na repatriaci lososa
do Kamenice.
 Po ukončení iniciační části výsadeb budou doplňovány odumřelé výsadby kosterních
jedinců a budou rozšiřovány na další vhodné plochy.
 Budou zajištěny kosení a údržba ploch v blízkosti vodního díla. Travnaté plochy v areálu
a okolí plavebního stupně budou založeny osetím luční směsí s preferencí krvavce totenu
(Sanguisorba officinalis). Tomuto druhu bude přizpůsoben způsob a termíny kosení a
údržba porostů.
 Bude zajištěn monitoring účinnosti opatření pro zajištění migrační prostupnosti.
 Na plochách realizovaných v rámci doplňujících environmentálních opatření bude
prováděn údržbový management (péče o nově vysazené stromy, kosení bylinného patra,
likvidace invazních druhů rostlin, kosení lučních lokalit).
 Pravobřežní migrační pásmo bude pravidelně čištěno od naplaveného materiálu (větve,
odpadky, PET láhve, polystyren, atd.)
 Nově vzniklé tůně (v rámci doplňujících environmentálních opatření) a stávající lokality
(Podskalí) budou monitorovány, v případě potřeby budou přijata opatření k jejich úpravě,
tak aby vyhovovaly nárokům obojživelníků.
 Další monitoring a management bude realizován dle návrhu managementu a monitoringu
negativních vlivů varianty 1b (WELL Consulting, 2012e) v podobě, která bude
projednána a odsouhlasena s příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny.
 V období nepříznivých hydrologických podmínek, kdy nebude v Německu provozována
lodní doprava, bude jez ponechán vyhrazený, aby se v území zvýšila nabídka biotopů;
zároveň je budou monitorovány výsadby na březích a sledovány účinky tohoto opatření.
Rozdíly mezi variantami 1 a 1b
Osa jezu je ve variantě 1b je proti variantě 1 posunuta o 100 m proti proudu.
Ve variantě 1b ubyl oproti variantě 1 levobřežní provozní objekt. Rozdíl je také
v parametrech navrhované malé vodní elektrárny (Obrázek 8).
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Tabulka 9 Rozdíly parametrů MVE ve variantě 1 a 1b

návrhová hltnost turbín
návrhová horní hladina
návrhová dolní hladina při Qt
dolní hladina při Q345d
celkový instalovaný výkon

varianta 1
310 m3/s
124,50 m n. m.

varianta 1b
250 m3/s
124,50 – 125,00 m n. m.

120,40 m n. m.
(spád 4,10 m)
119,21 m n. m.
(spád 5,29 m)
9,68 MW

120,40 m n. m.
(spád 4,10 m)
119,44 m n. m.
(spád 5,06 m)
7,90 MW

U varianty 1b jsou navrženy pokročilé fish-friendly turbíny.
Dalším podstatným rozdílem je řešení nevyhovujících plavebních poměrů pod plavebním
stupněm ke státní hranici (tj. pro variantu 1 mezi ř. km 730,40 a 737,00; pro variantu 1b mezi
ř. km 736,18 a 730,45). U varianty 1 bylo řešeno prohrábkou, zatímco u varianty 1b je
problém odstraněn s použitím výhonů v kombinaci s dílčí prohrábkou říčního dna v plavební
kynetě. Výhony mají plnit plavební i environmentální roli.
Dalším velmi podstatným rozdílem jsou doplňující environmentální opatření, která byla
doplněna do varianty 1b. Jedná se o tato opatření:
o IO a PS 01 Plavební stupeň Děčín

levobřežní terestrické migrační pásmo

bypass MVE

technické řešení pravobřežního technického rybího přechodu
o IO 03 Úpravy ve zdrži plavebního stupně

revitalizace nad horní rejdou

parková úprava na Smetanově nábřeží

revitalizace Jílovského potoka

revitalizace ústí Ploučnice

nasypání pláže u přístavu Děčín – Rozbělesy

navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička

navýšení koncentračních výhonů u Boletic (z environmentálních, nikoli
plavebních důvodů)
o IO 05 Pravobřežní akvatické a terestrické migrační pásmo
U skupiny IO a PS 01 ve variantě 1b přibyla možnost havarijního osazení norné stěny pro
zachytávání případného znečištění ropnými látkami.
Varianta 1b obsahuje navíc též provádění monitoringu a managementu po realizaci záměru a
ostatní opatření navržená pro zmírnění dopadu varianty 1b na životní prostředí, která jsou
specifikována v kapitolách výše.
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B.I.6.2 Technologický popis záměru
Provoz plavební komory
Plavební zařízení je navrženo pro překonávání sklonu vodní cesty vytvořeného vzdouvacím
objektem. Plavební zařízení tvoří vlastní plavební komora a horní a dolní rejda, které slouží
pro vjezd a výjezd plavidel z, resp. do plavební komory.
Plavební komora umožňuje nepřetržitý plavební provoz 24 hodin denně s výjimkou období,
kdy je plavba zastavena. V praxi bude výrazně převažovat provoz v denní dobu, tj. mezi 6. a
22. hodinou. Noční provoz může být zaveden dle potřeb plavby, v současnosti se s ním však
nepočítá.
Cílem provozu plavebního zařízení je minimalizovat počet nevytížených proplavovacích
cyklů, pokud možno eliminovat přepouštění (plnění, prázdnění) plavební komory bez plavidla
a minimalizovat časové ztráty plavidel. Řízení plavební komory bude propojeno s centrálním
řídicím systémem českých vodních cest LAVDIS, pracujícím v souladu s podmínkami
směrnice EU o zavádění Říčních informačních služeb. Nově je také zaveden systém AIS
(Automatic Identification Systém), jež umožňuje sledovat aktuální polohu plavidel na vodní
cestě, a tím umožňuje výrazné zefektivnění proplavovacích cyklů na plavebních komorách.
Takto je koordinováno proplavení mezi plavebními stupni (platí shodně pro variantu 1 i 1b):
Pokud je plavební komora připravena, plavidlo zaplouvá rejdou přímo do plavební komory.
V případě, že plavební komora není připravena, plavidlo vyčkává v rejdě uvázané k dalbám.
Po zaplutí plavidla do plavební komory jsou uzavřena vrata a po bezpečném uvázání plavidla
začíná přepouštění (plnění, prázdnění) vody dlouhými obtoky. Při prázdnění komory se voda
vypouští obtokem do dolní rejdy, při plnění komory je napouštěna obtokem z horní rejdy. Po
vyrovnání hladin se otevřou vrata a posádka odváže plavidlo, které následně vyplouvá rejdou
na volnou řeku.
Pokud je třeba provést opakované proplavení v jednom směru, musí být provedeno zpětné
naplnění či prázdnění plavební komory bez plavidla.
Manipulace s jezem a provoz vodní elektrárny ve variantě 1
Za normálních průtokových a provozních situací bude udržována hladina v jezové zdrži
124,50 m n. m. s povoleným kolísáním -0,4 m a + 0,2 m.
Při průtokovém režimu, kdy se velikost průtoku pohybuje od minimální do maximální hltnosti
provozuschopných turbín (max. 380 m3/s), se průtoky vodním dílem převádějí rybími
přechody a vodní elektrárnou (pokud nenastal důvod k jejímu odstavení).
Při průtoku od hltnosti MVE do 1 310 m3/s jsou průtoky vodním dílem převáděny jak VE a
rybími přechody tak jednotlivými jezovými poli.
Při průtoku v řece od cca 1 310 m3/s (zastavení plavby) do cca 1 600 m3/s (kapacita všech
jezových polí při úplném sklopení a maximální povolené provozní hladině) je hladina v
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nadjezí regulována v povolených tolerancích 124,50 m n. m. postupným sklápěním jezových
sektorů až do úplného sklopení. MVE je buď v provozu, nebo odstavena.
Při průtocích vyšších než 1 600 m3/s hladina ve zdrži s rostoucími průtoky stoupá a na
vodním díle nastává neovladatelný stav.
Manipulace s jezem a provoz vodní elektrárny ve variantě 1b
Manipulace s jezem bude oproti variantě 1 doplněna o řízené kolísání hladiny v nadjezí
s účelem maximální funkčnosti environmentálních opatření.
Za normálních průtokových a provozních situací bude udržována hladina v jezové zdrži
124,50 – 125,0 m n. m.
Nominální hladiny v závislosti na sezónní manipulaci:
prosinec – březen

125,0 m n. m.

duben – červen

124,8 m n. m.

srpen – listopad

124,5 m n. m.

povolená tolerance kolísání:
při hladině 124,50 m n. m.

0, +10 cm

při hladině 124,80 m n. m.

-5, +5 cm

při hladině 125,00 m n. m.

-10, 0 cm

Hladiny jsou v těchto úrovních udržovány v závislosti na přítoku do jezové zdrže průtokem
vodní elektrárnou (ve spojení s hladinovou regulací v rozmezí provozních průtoků MVE),
průtokem biokoridorem (9 m3/s ), pravostranným technickým rybím přechodem (1 m3/s ),
levostranným technickým rybím přechodem (1 m3/s ) a dále sklápěním jezových uzávěrů až
do jejich úplného sklopení a to s přednostním sklápěním pravého jezového pole.
Při průtokovém režimu, kdy se velikost průtoku pohybuje od minimální do maximální hltnosti
provozuschopných turbín (max. 250 m3/s ), se průtoky vodním dílem převádějí biokoridorem
a vodní elektrárnou (pokud nenastal důvod k jejímu odstavení).
Při průtoku od hltnosti MVE do 1 310 m3/s jsou průtoky vodním dílem převáděny jak MVE a
biokoridory tak jednotlivými jezovými poli. Přednostně dochází ke sklápění pravého pole
(pokud nenastal důvod k jeho odstavení).
Při průtoku v řece od cca 1 310 m3/s (zastavení plavby) do cca 1 710 m3/s (kapacita všech
jezových polí při úplném sklopení a maximální povolené provozní hladině) je hladina v
nadjezí regulována v povolených tolerancích 124,50 – 125,0 m n. m. (dle sezonní úpravy)
postupným sklápěním jezových sektorů až do úplného sklopení. MVE je v provozu nebo
odstavena dle možností a potřeb jejího provozovatele.
Při průtocích vyšších než 1 710 m3/s hladina ve zdrži s rostoucími průtoky stoupá a na
vodním díle nastává neovladatelný stav.
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B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby:

2019

Předpokládaný termín dokončení stavby a zahájení provozu:

2021

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávních celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
kraj:
Labem

Ústecký

Velká Hradební 3118/48, 40002, Ústí nad

obec/město:

Děčín

Mírové náměstí 1175/5, 40538, Děčín 4

Hřensko

Hřensko, 40717, Hřensko
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních orgánů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Tabulka 10 Přehled navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Stavební povolení

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

Kolaudační rozhodnutí
Zásah do vodních toků
Povolení k nakládání
s povrchovými vodami
Rozhodnutí o povolení kácení
dřevin podle § 8 odst. 1 zákona
Výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů podle §56
a §50 zákona
Výjimka ze zákazů ve zvláště
chráněných územích podle § 43
zákona
Závazné stanovisko k některým
činnostem ve zvláště chráněných
územích dle § 44 zákona
Závazné stanovisko k zásahu do
významného krajinného prvku (§ 4
odst. 2) a vyjádření k zásahu do
územního systému ekologické
stability
Souhlas se zásahem do krajinného
rázu dle § 12 odst. 2

Právní předpis
Zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
řádu
Zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
řádu
Zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
řádu
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Zákon č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním
řádu

Příslušný správní úřad
Magistrát města Děčín, Odbor
stavební úřad
Magistrát města Děčín, Odbor
stavební úřad
Magistrát města Děčín, Odbor
životního prostředí (Vodoprávní úřad)
Magistrát města Děčín, Odbor Odbor
životního prostředí (Vodoprávní úřad)

Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny

Magistrát města Děčín, Odbor
životního (Vodoprávní úřad)
Magistrát města Děčín, Odbor
životního prostředí (Vodoprávní úřad)
Magistrát města Děčín, Odbor
životního prostředí

Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny

AOPK ČR, Regionální pracoviště
Ústecko

Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny

AOPK ČR, Regionální pracoviště
Ústecko

Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny

AOPK ČR, Regionální pracoviště
Ústecko

Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny

AOPK ČR, Regionální pracoviště
Ústecko

Zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny

AOPK ČR, Regionální pracoviště
Ústecko

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Na rozdíl od varianty 0 dojde v případě realizace záměru ve variantě 1 k trvalému a
dočasnému záboru půdy patřící do ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a také ke změně využití jiných pozemků. Ve variantě
1b dojde k trvalému a dočasnému záboru půdy patřící do ochrany ZPF a ke změně využití
jiných pozemků.
Dotčené pozemky zemědělské půdy jsou charakterizovány bonitovanou půdně ekologickou
jednotkou a třídou ochrany ZPF. Varianty 1 a 1b zasahují BPEJ s kódy 22252, 24077, 24078,
25600, 25800.
Zasboupeny jsou tyto hlavní půdní jednotky (popis dle vyhlášky č. 327/1998 Sb.):
22 - Půdy arenického subtypu, regozemě, pararendziny, kambizemě, popřípadě i fluvizemě
na mírně těžších substrátech typu hlinitý písek nebo písčitá hlína.
40 - Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery,
regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou
skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici.
56 – Fluvizemě modální eubazické až mezobazické, fluvizemě kambické, koluvizemě
modální na nivních uloženinách, často s podložím teras, středně těžké lehčí až středně těžké,
zpravidla bez skeletu, vláhově příznivé.
58 - Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké
nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po
odvodnění příznivé.
B.II.1.1 Varianta 1
Na základě současného stupně projektové dokumentace (dokumentace pro územní řízení)
celkem dojde k trvalému záboru 8,6 ha půdy patřící do ochrany ZPF a 0,14 ha PUPFL.
V případě dalších cca 26 ha pozemků dojde ke změně jejich využití. Detailní přehled
pozemků dotčených výstavbou záměru je vzhledem k jeho šíři uveden v Příloze P10.
Většina dotčené orné půdy spadá do V. třídy ochrany, jedná se tedy o nejméně kvalitní ornici
dle kategorizace BPEJ. Do II. třídy ochrany patří cca 0,6 ha pozemků. V současné době
nejsou výše uvedené pozemky vesměs hospodářsky využívané.
K trvalému záboru PUPFL dojde v k. ú. Loubí u Děčína, a to z parcel č. 227 plocha cca
0,0088 ha a p. č. 241 plocha cca 0,1324 ha, celkem tedy cca 0,1412 ha PUPFL. Vlastníkem
pozemku je Česká republika, právo hospodařit mají Lesy ČR, s. p. Hradec Králové. Lesy mají
charakter dubohabřin (asociace Galio-Carpinetum, biotop 9170).
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Převážná část stavebních objektů bude umístěna ve vlastním řečišti Labe, pouze v místě
výstavby plavební komory, rejd a MVE bude dotčena také půda mimo tok řeky.
V rámci výstavby záměru dojde k dočasné změně využití pozemků pro potřeby zařízení
staveniště. Celkem se jedná o cca 6,7 ha pozemků, z nichž 0,036 ha je zařazeno do ZPF.
Tento pozemek bude muset být dočasně vyňat ze ZPF. Po ukončení výstavby záměru bude
pozemek ZPF zrekultivován dle schváleného plánu rekultivace a vrácen ke svému účelu.
Před zahájením stavebních prací bude z dotčených ploch sejmuta ornice, uložena
na mezideponie a v závěru prací bude využita pro navrhované konečné úpravy pozemků –
ozelenění, biokoridory a rekultivaci dočasně vyjmuté plochy ZPF pro zařízení staveniště ale i
ostatních ploch staveniště.
Tabulka 11: Dotčené pozemky ZPF (varianta 1)

parc. č.

druh pozemku

katastrální území Prostřední Žleb [625302]
dotčená
dotčená
výměra
výměra
výměra
(trvale)
(dočasně)
2
[m ]
[m2]
[m2]

41

trvalý travní porost

216

216

-

173

trvalý travní porost

9630

-

9630

175

trvalý travní porost

1101

1101

179/1

trvalý travní porost

2900

476/1

trvalý travní porost

481/1

BPEJ

třída
ochrany

dotčená
výměra
BPEJ
[m2]

25800

II.

216

22252

V.

8580

24078

V.

1050

-

22252

V.

1101

-

1463

22252

V.

1463

10003

9713

-

22252

V.

9713

orná půda

7665

7543

-

22252

V.

7543

484

trvalý travní porost

197

197

-

22252

V.

197

485

trvalý travní porost

178

178

-

22252

V.

178

486/2

trvalý travní porost

248

190

-

22252

V.

190

489/1

orná půda

7607

7607

-

22252

V.

7607

489/2

trvalý travní porost

3761

3643

-

22252

V.

3643

490

trvalý travní porost

679

591

-

22252

V.

591

491/2

trvalý travní porost

304

304

-

22252

V.

304

494/1

orná půda

5033

5033

-

22252

V.

5033

499/1

trvalý travní porost

5428

5428

-

22252

V.

5428

499/2

trvalý travní porost

5090

5090

-

22252

V.

5090

504

trvalý travní porost

2968

2968

-

22252

V.

2968

506

trvalý travní porost

409

409

-

22252

V.

409

508/1

orná půda

6532

6532

-

22252

V.

6532

540/2

zahrada

1230

232

-

22252

V.

232

540/3

trvalý travní porost

1505

326

-

22252

V.

326

541/1

trvalý travní porost

1795

1795

-

22252

V.

1795
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parc. č.

katastrální území Prostřední Žleb [625302]
dotčená
dotčená
výměra
výměra
výměra
(trvale)
(dočasně)
[m2]
[m2]
[m2]

druh pozemku

BPEJ

třída
ochrany

dotčená
výměra
BPEJ
[m2]

542/1

trvalý travní porost

6331

6331

-

22252

V.

6331

549/2

orná půda

727

47

-

22252

V.

47

549/3

zahrada

1034

133

-

22252

V.

133

554/4

trvalý travní porost

6551

603

-

22252

V.

603

1292

trvalý travní porost

168

168

-

22252

V.

168

1293/1

trvalý travní porost

456

456

-

22252

V.

456

katastrální území Loubí u Děčína [625311]
189/3

trvalý travní porost

456

36

-

24077

V.

36

193/1

trvalý travní porost

351

79

-

24077

V.

79

194

trvalý travní porost

260

260

-

24077

V.

260

250/1

trvalý travní porost

2126

2126

-

24077

V.

2126

katastrální území Děčín [624926]
2404/1

trvalý travní porost

1305

1305

-

25800

II.

1305

2405

trvalý travní porost

2354

2354

-

25800

II.

2354

2410/3

trvalý travní porost

2578

1609

-

25800

II.

1609

2410/4

trvalý travní porost

2185

544

-

25800

II.

544

Přehled dotčených pozemků PUPFL je uveden v následující tabulce (Tabulka 12).
Tabulka 12: Dotčené pozemky PUPFL (varianta 1)
katastrální území Loubí u Děčína [625311]
parc. č.

druh pozemku

výměra [m2]

dotčená výměra (trvale) [m2]

227

lesní pozemek

935

88

241

lesní pozemek

2179

1324

Celkový trvalý zábor ZPF

8,6 ha

Celkový dočasný zábor ZPF

0,04 ha

Celkový trvalý zábor PUPFL

0,14 ha

Celkový dočasný zábor PUPFL

0 ha

B.II.1.2 Varianta 1b
Varianta 1b bude z hlediska záboru a změny využití pozemků částečně shodná s variantou 1.
Oproti variantě 1 dojde k navýšení o pozemky pro zajištění environmentálních opatření. V
nadjezí se jedná především o pozemky v oblasti nad horní rejdou plavebního stupně na levém
břehu Labe, v oblasti zaústění Ploučnice a Jílovského potoka a na pravém břehu Labe v úseku
HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

115

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

mezi Křešicemi a Boleticemi. V oblasti výstavby vlastního plavebního stupně jsou to
pozemky zabrané výstavbou pravobřežního akvatického a terestrického migračního pásma.
Seznam pozemků pro variantu 1b je uveden v Příloze P10.
Na základě současného stupně projektové dokumentace dojde trvalému záboru cca 8 ha půdy
patřící do ZPF. Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa bude nulový. Detailní přehled
pozemků dotčených výstavbou záměru je vzhledem k jeho šíři uveden v Příloze P10.
Většina dotčené orné půdy spadá do V. třídy ochrany, což jsou dle kódu BPEJ půdy s nízkou
produkční schopností a nižším stupněm ochrany. Dále jsou zastoupeny půdy II. a I. třídy
ochrany.
Tabulka 13: Dotčené pozemky ZPF (varianta 1b)

parc. č.

druh pozemku

katastrální území Prostřední Žleb [625302]
dotčená
dotčená
výměra
výměra
výměra
BPEJ
(trvale)
(dočasně)
2
[m ]
[m2]
[m2]

41

trvalý travní porost

216

-

216

173

trvalý travní porost

9630

-

9630

175

trvalý travní porost

1101

-

179/1

trvalý travní porost

2900

476/1

trvalý travní porost

481/1

třída
ochrany

dotčená
výměra
BPEJ
[m2]

25800

II.

216

22252

V.

8580

24078

V.

1050

1101

22252

V.

1101

-

1463

22252

V.

1463

10003

10003

-

22252

V.

10003

orná půda

7665

7665

-

22252

V.

7665

484

trvalý travní porost

197

197

22252

V.

197

485

trvalý travní porost

178

178

-

22252

V.

178

486/2

trvalý travní porost

248

248

-

22252

V.

248

489/1

orná půda

7607

7607

-

22252

V.

7607

489/2

trvalý travní porost

3761

200

3561

22252

V.

3761

490

trvalý travní porost

679

679

22252

V.

679

491/1

trvalý travní porost

81

81

491/2

trvalý travní porost

304

304

22252

V.

304

494/1

orná půda

5033

5033

-

22252

V.

5033

499/1

trvalý travní porost

5428

5428

-

22252

V.

5428

499/2

trvalý travní porost

5090

-

5090

22252

V.

5090

504

trvalý travní porost

2968

2968

-

22252

V.

2968

506

trvalý travní porost

409

409

-

22252

V.

409

508/1

orná půda

6532

6532

-

22252

V.

6532

539

zahrada

2863

2863

-

22252

V.

2863

540/2

zahrada

1230

1173

-

22252

V.

1173

540/3

trvalý travní porost

1505

1331

-

22252

V.

1331
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parc. č.

druh pozemku

katastrální území Prostřední Žleb [625302]
dotčená
dotčená
výměra
výměra
výměra
BPEJ
(trvale)
(dočasně)
[m2]
[m2]
[m2]

třída
ochrany

dotčená
výměra
BPEJ
[m2]

541/1

trvalý travní porost

1795

1795

-

22252

V.

1795

542/1

trvalý travní porost

6331

6331

-

22252

V.

6331

549/1

trvalý travní porost

1977

-

1977

22252

V.

1977

549/2

orná půda

727

-

727

22252

V.

727

549/3

zahrada

1034

170

864

22252

V.

1034

554/4

trvalý travní porost

6551

780

5771

22252

V.

6551

189/3

trvalý travní porost

katastrální území Loubí u Děčína [625311]
456
36
24077

V.

36

193/1

trvalý travní porost

351

79

-

24077

V.

79

194

trvalý travní porost

260

260

-

24077

V.

260

250/1

trvalý travní porost

2126

430

1696

24077

V.

2126

2404/1

trvalý travní porost

katastrální území Děčín [624926]
1305
1305
-

25800

II.

1305

2405

trvalý travní porost

2354

2354

-

25800

II.

2354

2410/3

trvalý travní porost

2578

1607

-

25800

II.

1609

2410/4

trvalý travní porost

2185

-

543

25800

II.

543

2418

trvalý travní porost

554

554

-

25800

II.

554

2419/1

trvalý travní porost

3643

940

2703

25800

II.

3643

2420

trvalý travní porost

646

130

410

25800

II.

540

824/1

trvalý travní porost

katastrální území Křešice u Děčína [607185]
10191
10191
25600

Celkový trvalý zábor ZPF

8 ha

Celkový dočasný zábor ZPF

3,68 ha

Celkový trvalý zábor PUPFL

0 ha

Celkový dočasný zábor PUPFL

0 ha

I.

10191

Tabulka 14 srovnává dočasný a trvalý zábor pozemků pro jednotlivé posuzované varianty
záměru.
Tabulka 14 Srovnání záborů ZPF a PUPFL v posuzovaných variantách v ha

Varianta
Trvalý zábor ZPF
Trvalý zábor PUPFL
Dočasný zábor ZPF
Dočasný zábor PUPFL

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

0
0
0
0
0

117

1
8,6
0,14
0,04
0

1b
8
0
3,68
0

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

B.II.2 Voda
Potřeba pitné a užitkové vody pro variantu 0 je nulová. Odhad potřeby pitné a užitkové vody
pro varianty 1 a 1b je uveden v následujícím textu, vždy v rozdělení pro fázi výstavby a
provozu plavebního stupně.
B.II.2.1 Varianta 1
Výstavba
Pitná voda
V první fázi výstavby se předpokládá, že pracovníci stavby budou využívat pro pitné účely
balenou pitnou vodu a mobilní chemické WC bez potřeby vody. Po zprovoznění provozního
objektu 1 na levém břehu Labe, včetně přípojek inženýrských sítí a ČOV (tj. asi rok po
zahájení stavby), se bude tento objekt využívat k sociálním účelům zařízení staveniště.
Množství pitné vody pro sociální účely v období výstavby závisí na počtu pracovníků, který
se předpokládá cca 250. Pokud na základě směrnice MVLH č. 9/73 uvažujeme specifickou
průměrnou denní potřebu vody na jednoho pracovníka 125 l/os/směna, bude se spotřeba pitné
vody pro sociální účely za rok pohybovat kolem 11 500 m3. Celková délka výstavby záměru
je odhadována na 37 měsíců, takže spotřeba pitné vody po zprovoznění objektu 1 by neměla
přesáhnout 24 000 m3.
Technologická voda
Beton bude připravován v plovoucí betonárce nebo dočasné stabilní betonárce. Je uvažována
potřeba záměsové vody cca 17 m3/hod. Jako zdroj této technologické vody je uvažován
veřejný vodovod, který je k dispozici na obou březích. Celková potřeba technologické vody
bude činit cca 20 000 m3/rok.
Užitková voda na údržbu okolních komunikací bude zajišťována vodou z vodovodu nebo
vodou z Labe.
Provoz
Pitná voda
Provoz záměru bude nepřetržitý. Pro obsluhu zdymadla se počítá s dvojsměnným provozem
po dvou pracovnících. Pro provoz MVE bude potřeba pouze jeden zaměstnanec na denní
směně. Dále se počítá se třemi zaměstnanci na údržbu trati – poříčními, pouze na denní
směně. Uvažujeme-li průměrnou specifickou potřebu vody na jednoho provozního pracovníka
60 l/os/směna, bude se průměrná spotřeba pitné vody pohybovat okolo 480 l/den a spotřeba
pitné vody za rok by neměla přesahovat cca 180 m3.
V provozním objektu 2 se uvažuje se dvěma služebními byty pro obsluhu PSD. Pokud budou
byty celoročně využity v průměru třemi osobami na jeden byt a budeme uvažovat specifickou
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průměrnou potřebu vody 150 l/os/den, jednalo by se o navýšení spotřeby pitné vody o dalších
900 l/den, tj. cca 330 m3/rok. To odpovídá nárůstu spotřeby zhruba na trojnásobek oproti
pouhému provozu PSD.
Technologická (užitková) voda
Potřeba vody pro zkrápění komunikací, mytí a úklidové práce ve skladech, kancelářích,
hygienických zařízeních a ostatních objektech a pro zalévání se bude pohybovat okolo
10 m3/den, tj. cca 3650 m3/rok. Předpokládá se využít vodu pitnou, odebíranou z veřejného
vodovodu.
Pro provoz plavební komory bude využívána voda z toku Labe. Pro plnění plavební komory
bude třeba přibližně 3 984 až 26 688 m3 vody. Toto rozmezí je závislé na rozdílu hladin na
jezu. Za maximálního plavebního průtoku bude rozdíl hladin minimální a pro proplavení bude
tedy potřeba nejmenší množství vody. Při minimálním průtoku Q345d a zvýšení hladiny na
jezu na kótu 125 m n. m. z environmentálních důvodů bude rozdíl hladin maximální a tedy
bude potřeba i největší množství vody. Tato voda bude přivedena obtokovými kanály ze zdrže
PSD a v průběhu proplavování lodí bude zadržena v plavební komoře.
Požární voda
Zdrojem požární vody bude řeka Labe. Pro zajištění protipožární ochrany objektu se bude
vycházet z podmínek stanovených ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb. Zásobování
požární vodou.“
Výše uvedené výpočty potřeby pitné vody, v souvislosti s provozem PSD jsou pouze
teoretické, avšak vzhledem k nevýznamnému počtu pracovníků i obyvatel bytů bude
zásobování záměru pitnou vodou bez problému zajištěno přípojkami z vodovodního řádu,
který se nachází na obou březích řeky.
B.II.2.2 Varianta 1b
Výstavba
Oproti variantě 1 bude v případě varianty 1b spotřeba vody během výstavby navýšena z
důvodu realizace environmentálních opatření. Bude záviset na počtu pracovníků a době trvání
prací, což bude upřesněno v další fázi projektové dokumentace.
Provoz
V období provozu bude spotřeba pro provozní účely stejná jako u varianty 1.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
V případě varianty 0 nebudou spotřebovány žádné surovinové ani energetické zdroje. Při
výstavbě záměru ve variantách 1 a 1b budou použity běžné stavební materiály. Následující
tabulky uvádí výčet hlavních objemů stavebních prací pro varianty 1 a 1b (Tabulka 15 a
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Tabulka 16), další informace jsou uvedeny v příloze P2. Přesný výčet a množství použitých
materiálů bude specifikováno v dalším stupni PD.
Tabulka 15 Základní stavební materiály a jejich odhadované množství – varianta 1
Pol.

Činnost

1.

Výkop a výlom
Koncentrační
stavby
Zpětný zásyp
Odvoz výkopku
na skládku
Betonové a
želbet. konstr.
Výztuž do betonu
Lomový kámen
pro záhozy
Želbet. pažící
stěny 80 cm
Štětovnice
Larzen IIIn

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plavební stupeň a vodní elektrárna
Prohrábka
Jednotka Plavební Horní
dna pod pl. Celkem
Dolní
Malá
Jez
komora
rejda
rejda
vodní el. stupněm
3
m
163 000 56 000 65 000 417 000 209 000
218 000
1 128 000
3

m

3

50 600

3

112 400

56 000

65 000

394 000 209 000

m

3

65 300

4 500

3 500

28 600

68 700

170 600

t

3 300

250

180

2 300

5 500

11 530

6 600

9 700

29 000

1 000

m
m

3

m

2

2 500

2

12 000
5 460

m
m
t

23 000

73 600
218 000

3 960

5 000

1 054 400

50 260
7 500

16 800
7 644

28 800
13 104

Zdroj: Pöyry Environment (2015)
Tabulka 16 Základní stavební materiály a jejich odhadované množství – varianta 1b
Plavební stupeň a vodní elektrárna
Úpravy pod
Jez vč.
Pol.
Činnost
Jednotka Plavební
PSD a ve
Celkem
Horní
Dolní
Malá
rybích
zdrži
komora
rejda
rejda
vodní el.
přechodů
3
1. Výkop a výlom
m
161 000 56 000
40 000 518 000 53 000
451 000
1 279 000
Koncentrační
3
2.
m
53 400
53 400
stavby
3
3.
Zpětný zásyp
m
50 600
54 600
8 000
63 600
176 800
Odvoz výkopku
3
4.
m
110 400 56 000
40 000 463 400 45 000
387 400
1 102 200
na skládku
Betonové a
3
5.
m
65 300
4 500
6 000
65 000
33 000
173 800
želbet. konstr.
Výztuž do
6.
t
3 300
250
335
3 800
3 000
10 685
betonu
Lomový kámen
3
7.
m
6 600
8 400
6 400
1 000
24 000
46 400
pro záhozy
Želbet. pažící
2
8.
m
2 500
2 500
stěny 80 cm
2
m
12 000
17 500
29 500
Štětovnice
9.
Larzen IIIn
t
5 460
7 963
13 423

Zdroj: Pöyry Environment (2015)
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B.II.3.1 Varianta 1
Výstavba
Surovinové zdroje
Při výstavbě záměru ve variantě 1 se předpokládá využití těchto materiálů a technologického
vybavení:
 suroviny pro výrobu betonu (cement, kamenivo, přísady, voda)
 lomový kámen pro opevnění dna a břehů kamennými záhozy, dodávka lomového kamene
se předpokládá z některého z lomů v blízkosti Labe (Soutěsky, Těchlovice,
Libochovany),
 ocelová svodidla, ocelové dalby, ocelové hradící konstrukce jezu, vrata a další uzávěry
plavební komory včetně pohonů,
 živičný materiál,
 potrubí PEHD a potrubí PVC, vodoměrné šachty včetně vystrojení,
 potrubí z tvárné litiny a trubní propustky,
 čerpací jímka splašků, čerpadlo splaškových vod s příslušenstvím,
 oplocení z drátěného pletiva včetně vrat a vrátek pro pěší,
 objekt limnigrafu – ocelové štětovnice, přívodní kanál obetonovaný, měřicí a čisticí
šachta obetonovaná, zděná budka, vodoměrná laťka,
 materiál pro vyrovnání území, zemina, travní semeno, dřeviny a křoviny,
 kabely pro připojení na JTS, kabelové rozvody, sdělovací kabely,
 osvětlení PK a rejd, osvětlení areálu,
Kromě výše uvedených surovin bude ve variantě 1 dále zapotřebí dodat do MVE 2 ks
přímoproudých Kaplanových PIT – turbin (s obtékanými generátory), převodovky generátorů,
rozvodnu VN a rozvaděčů, transformátor vlastní spotřeby, transformátor 6,3/22 kV a zajistit
vrchní vedení VN a transformovnu a přípojku NN.
Energetické zdroje
V době výstavby záměru bude staveniště napojeno na elektrickou energii z přeložky
distribučního vedení 10 kV SČE přípojkou VN a samostatnou trafostanicí v areálu plavebního
stupně dimenzovanou na staveništní potřebu odhadovanou do 400 kW, tj. přibližně do 1 000
MWh/rok.
Provoz
Surovinové zdroje
Během provozu záměru nebude docházet k významnému odběru surovin. V podstatě půjde
pouze o materiály či výrobky nutné k běžné údržbě strojního zařízení a inženýrských objektů,
jako jsou např. mazací oleje, barvy apod. Objekt bude napojen na pravém břehu na rozvod
pitné vody.
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Životnost inženýrských objektů PSD se uvažuje 100 let, životnost strojního zařízení MVE se
předpokládá 75 let, elektro VN a NN 40 let, životnost technologického zařízení plavební
komory se předpokládá 30 let a řídicího systému 10 let. Do doby vypršení životnosti
jednotlivých komponentů PSD nebude třeba většího odběru surovinových zdrojů
a technologického vybavení.
Energetické zdroje
V době provozu záměru zahrnují energetické nároky areálu jezovou část, plavební komoru a
provozní objekt 1 a 2 a jsou dány výpočtovým zatížením areálu cca 325 kW. Spotřeba
elektrické energie při provozu plavebního stupně je závislá na počtu manipulací v plavební
komoře, tj. počtu proplavených lodí. U jezu pak závisí na konkrétní hydrologické situaci, tj.
počtu nutných manipulací s jezovou konstrukcí a zimním režimu.
Celý záměr PSD bude napojen na veřejnou energetickou síť primární přípojkou a stožárovou
transformační stanicí 22/0,4 kV, 400 kW, z níž bude energie dále rozváděna přípojkou NN.
Vyrobená elektrická energie z MVE bude naopak do veřejné sítě dodávána (výroba elektrické
energie v průměrně vodném roce 60,0 GWh/rok).
Vodní elektrárna nejen vyrábí, ale i spotřebovává elektrickou energii. Předpokládá se
následující spotřeba energie MVE:
Tabulka 17: Údaje o vlastní spotřebě MVE

Technický parametr
Jednotky
Hodnota
celkový instalovaný příkon
kW
600,0
koeficient současnosti
0,65
maximální současný příkon
kW
390,0
předpokládaná roční spotřeba elektrické energie
MWh/rok
2 000 *
*Kvantifikace vlastní spotřeby vodní elektrárny bude upřesněna v dalším stupni PD. Předpokládaná spotřeba
bude kryta z vlastní výroby MVE. Pouze po dobu odstávky MVE bude el. energie odebírána ze sítě SČE
(osvětlení, provoz čerpadel, apod.).

Pro potřeby provozního objektu 1 se uvažuje s celkovým příkonem cca 95 kW v zimním
období. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem. Stejný způsob vytápění, tedy tepelné
čerpadlo, se uvažuje pro provozní objekt 2. V tomto objektu se bude nacházet provozní
zázemí plavebního stupně a dva služební byty. V suterénu budou umístěny garáže a sklady.
Celkový příkon objektu bude do 60 kW v zimním období.
B.II.3.2 Varianta 1b
Výstavba
Surovinové zdroje
Pro výstavbu PSD ve variantě 1b budou použity stejné materiály jako v případě varianty 1,
rovněž výstavba MVE bude řešena stejně. Pro realizaci environmentálních opatření bude
navíc třeba:
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 lomový kámen pro zpevnění dna a břehů odlehčovacího koryta Ploučnice, pro stavbu
pravobřežního migračního pásma a případně také pro zpevnění břehových výhonů
v podjezí a navýšených podélných ochranných hrází v jezové zdrži. Dodávka lomového
kamene se předpokládá z některého z lomů v blízkosti Labe (Soutěsky, Těchlovice,
Libochovany).
 štěrk pro výstavbu břehových výhonů v podjezí a navýšení podélných ochranných hrází
v jezové zdrži (staré břehové výhony na pravém břehu v oblasti Nebočad a Boletic) a pro
plážování břehů kolem břehových výhonů a vybraných partiích v jezové zdrži, které
budou rozvolněny. Pro tyto účely bude přednostně použit autochtonní štěrk z prohrábek.
 další materiál pro terénní úpravy v nadjezí (např. ohumusování a osetí svahů apod.)
 dřeviny (autochtonní druhy lužního lesa) pro osazení revitalizovaných ploch v oblasti nad
horní rejdou plavebního stupně na levém břehu Labe, v oblasti zaústění Ploučnice a
Jílovského potoka a na pravém břehu Labe v úseku mezi Křešicemi a Boleticemi.
Energetické zdroje
Elektrická energie během výstavby záměru bude jako ve variantě 1 dodávána přípojkou
ze sítě SČE, předpokládá se obdobné množství spotřebované elektrické energie.
Provoz
Surovinové zdroje
Odběr surovin během provozu záměru, spojený s údržbou strojního zařízení a inženýrských
objektů, bude až do doby vypršení životnosti jednotlivých komponentů PSD stejně
nevýznamný jako v případě varianty 1.
Co se týče údržby a managementu revitalizovaných ploch a vodních toků, předpokládá se
management štěrků spočívající v doplňování odplaveného štěrku z vyplážovaných břehů
štěrkem z údržbových prohrábek plavební dráhy, dosadby lužních porostů či materiály
(pohonné hmoty, oleje apod.) související s provozem techniky k údržbě a managementu
revitalizovaných ploch a vodních toků.
Energetické zdroje
Odběr elektrické energie bude přibližně stejný jako ve variantě 1. Vyrobená elektrická energie
z MVE bude stejně jako v případě varianty 1 do veřejné sítě dodávána (výroba elektrické
energie v průměrně vodném roce bude v případě varianty 1b 46,9 GWh/rok).
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.4.1 Varianta 0
Z hlediska vstupů nemá varianta 0 žádné nároky na dopravní ani jinou infrastrukturu.
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B.II.4.2 Varianta 1
Výstavba
Vodní doprava
Vzhledem k předpokládanému objemu stavebních prací během stavby PSD (přes 2 mil. m3), s
ohledem na specifické poměry území výstavby v úzkém údolí ohraničeném na levém břehu
železniční tratí z Děčína do Drážďan a pravém břehu komunikací I/62 z Děčína do Hřenska
bez reálné možnosti pro stavební práce kapacitního silničního napojení na okolní
komunikační síť, a dále s ohledem na požadovanou nedotknutelnost příbřežních pozemků v
místě prohrábek plavební kynety pod plavebním stupněm, se navrhuje maximální využití
vodní dopravy. Úprava plavební dráhy prohrábkou dna (v úseku ř. km 736,7 – 730,42) se
provede výhradně z vodního toku bez dotčení břehů s použitím podvodních dozerů Komatsu s
nakládkou do lodí. Podobně i doprava betonových směsí. Stavební práce a práce na úpravě
koryta řeky budou probíhat ve 3 na sebe navazujících etapách. Je to z důvodu zajištění
využitelnosti plavební cesty v období výstavby. Vzhledem ke stávajícímu počtu plavidel
v tomto úseku Labe by neměly být problémy se zajištěním plynulé lodní dopravy i během
prací. Navýšení počtu plavidel o cca 3 lodě v jednom směru za den bude prakticky omezeno
na úsek od začátku prohrábky / stavby k přístavu Děčín-Loubí.
Silniční doprava
Plocha výstavby plavební komory, horní a dolní rejdy s čekacími stáními, jezové části
s rybími přechody, velínu pro řízení provozu a napojení na inženýrské sítě situovaná na
úzkém pruhu údolní nivy na levém břehu Labe v úseku ř. km 737,6 – 736,61 je v současnosti
přístupná pouze po místní komunikaci ze silnice z Děčína-Horního Žlebu do DěčínaProstředního Žlebu - od podjezdu pod mostem přes Labe (železniční trat ČD z Děčínavýchod). Objekty na pravém břehu (MVE apod.) se poté nacházejí pod silnicí I/62 mezi
Děčínem a Hřenskem. Doprava výkopku a materiálu na stavbu bude uskutečňována výhradně
lodní dopravou mezi přístavem Děčín-Loubí (zde bude navazovat doprava železniční) a
místem výstavby. Silniční nákladní přeprava stavebního materiálu tak nepůjde obytnou
zástavbou centra Děčína, ani jeho okrajových částí (Loubí, Prostřední Žleb, Horní Žleb).
Stavba nevyvolá žádné další požadavky na výstavbu dalších pozemních komunikací, kromě
přeložky stávající cyklostezky a její úpravy pro potřeby zajištění komunikační obsluha
obsluhy plavební komory a zřízení provizorní příjezdové komunikace v místě jezu
s napojením na silnici I/62.
Železniční doprava
Bude sloužit pro dopravu materiálu překládaného z lodí v překladišti Děčín-Loubí (případně
naopak). Předpokládané maximální navýšení počtu souprav železniční dopravy v úsecích
Děčín-Loubí – Děčín-východ o 1 vlak denně nezpůsobí žádné kapacitní problémy na této
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trati. Překladiště Děčín-Loubí, samotná trať i stanice Děčín-východ, by toto navýšení počtu
vlakových spojů mělo zvládnout bez kapacitních problémů.
Provoz
Ve fázi provozu bude areál napojen na místní komunikaci Děčín-Prostřední Žleb, resp. MVE
Děčín bude napojena na komunikaci I/62.
Výše uvedené komunikace budou sloužit zaměstnancům na cestu do zaměstnání osobními
auty, resp. budou využívány pro provozní účely (dovoz náhradních dílů, servis zařízení
apod.). Četnost dopravy zaměstnanců se bude pohybovat v řádu jednotek OA za den, provoz
vyvolaný servisní činností dle potřeby. Vzhledem k intenzitám dopravy na přilehlé hlavní
komunikační síti jsou počty naprosto zanedbatelné a jejich příspěvek nemá proto vliv na
snížení úrovně kvality dopravy na těchto komunikacích. Na osobní dopravu tedy není
uvažován žádný znatelný vliv.
a) v období plnosplavnosti úseku st. hranice - Střekov
Vodní doprava
Vlivy navýšení provozu samotné plavby jsou zásadním způsobem determinovány intenzitou
nákladní plavby na labsko-vltavské vodní cestě. Intenzitu nákladní plavby definoval ve své
studii doc. Fošumpaur (ČVUT, 2015) pro úsek SRN-Děčín a pro úsek VD Děčín – VD
Střekov. Tato intenzita je odhadována již po realizaci záměrů na rozvoj infrastruktury vodních
cest v ČR, které jsou definovány výše v rámci popisu kumulativních vlivů (kap. B.I.4).
Dle posledních údajů (ČVÚT, 2015) je kapacita plavební komory při 16-ti hodinové plavební
době 32 lodí za den (obousměrně). Za předpokladu výhledové přepravní kapacity (viz VÚT
2015), bude v úseku SRN – Děčín kolísat denní počet typových souprav v intervalu 4,55 až
8,61 (průměrně 5,56 souprav za den, obousměrně).
Železniční doprava
Realizace PSD ve dnech plnosplavnosti Labe neznamená žádné změny v navýšení či poklesu
železniční dopravy. Počty vlaků nákladní dopravy na tratích ČD 090 a 072 zůstanou
nezměněny.
Silniční doprava
Na nejbližší komunikační síti nemá realizace PSD zásadní význam. Vlivem vyššího využití
vodní cesty je reálný předpoklad poklesu těžké dopravy na dálnici D8 v úseku Ústí-státní
hranice.
b) v období omezené splavnosti
V úseku Děčín – Střekov bude průměrný počet typových souprav 6,56 souprav za den
(obousměrně). S využitím logistických a vodohospodářských opatření (překládání zboží,
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plavba s přípřeží a vlnování) bude možné v úseku Děčín – Střekov realizovat 94,5 % z
výhledové přepravní kapacity.
Varianta 1b
Výstavba
Princip dopravy přebytečného materiálu z výkopků, betonových směsí a ostatních materiálů
při stavbě PSD bude stejný jako ve variantě 1. Lomový kámen potřebný pro stabilizaci
břehových výhonů bude na místo dopravován loděmi. Štěrkový materiál získaný z prohrábek
bude v maximální míře využit na místě při vyplňování prostoru za břehovými výhony a
tvarování svahů břehových výhonů, případně pro potřeby revitalizačních úprav v prostoru
vzdutí PSD. Stavební práce a práce na úpravě koryta řeky budou probíhat stejně jako ve
variantě 1 ve třech na sebe navazujících etapách. Je to z důvodu zajištění využitelnosti
plavební cesty v období výstavby.
Úpravy ve zdrži plavebního stupně Děčín
Oproti variantě 1 dojde u varianty 1b k dalším úpravám ve vzdutí, zejména v oblasti zaústění
Ploučnice, nad ústím Jílovského potoka, nad horní rejdou a na pravém břehu mezi Křešicemi
a Boleticemi, které souvisejí se environmentálními opatřeními.
Ve všech těchto uvedených lokalitách se budou práce v maximální možné míře provádět
přímo z vody. Přebytečný materiál z úpravy nad horní rejdou (cca 189 000 m3), v oblasti ústí
Ploučnice (cca 128 000 m3) a Jílovského potoka (cca 38 000 m3) bude nakládán přímo na
lodě, které jej dopraví do překladiště Loubí, kde se bude překládat na železnici.
Obdobně (z vody) se bude provádět i navýšení podélné hráze nad ústím potoka Kamenička i
koncentračního výhonu u Boletic.
K lodní přepravě vytěženého materiálu budou potřeba denně 2 lodě (cca 1000 m3). V době
realizace této etapy dojde tedy i k dalšímu navýšení železniční dopravy v úseku Loubí-Děčínvýchod (o cca 2 vlaky denně).
Provoz
Stav po realizaci záměru ve variantě 1b bude vzhledem k nárokům na dopravní infrastrukturu
a změnám rozložení dopravy obdobný jako ve variantě 1.
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B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Pro potřeby záměru Plavebního stupně Děčín byla v roce 2015 zpracována Rozptylová studie
(Smetana, 2015), která je uvedena jako samostatná příloha SP2. Z rozptylové studie zde
uvádíme stručný výtah.
Do hodnocení rozptylové situace byly zahrnuty emise znečišťujících látek ze stavební
činnosti, z vyvolané nákladní automobilové dopravy i z provozu lodí v době výstavby
i po ukončení výstavby záměru. Jako znečišťující látky z provozu automobilů, lodí a
stavebních mechanizmů byly hodnoceny oxid dusičitý (NO2), tuhé znečišťující látky frakce
PM10 a PM2,5 a z uhlovodíků benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12).
Vstupními daty pro výpočet celkových emisí vznikajících během výstavby i provozu záměru
byla spotřeba pohonných hmot a emisní faktory pro jednotlivé typy dopravy (lodní,
automobilová) a činnosti (výstavba, provoz) a intenzity dopravy na dotčené silniční síti.
B.III.1.1 Varianta 0
Stávající území je v současné době zatíženo kromě emisí z dopravy také emisemi z dalších
zdrojů znečištění umístěných převážně v městských oblastech (průmysl).
B.III.1.2 Varianta 1
Výstavba
V období výstavby budou zdroji emisí stavební mechanizmy a lodě, které budou zajišťovat
dopravu většiny materiálů (beton, ocelové materiály, vytěžená zemina – výkop a výlom,
výkopek z prohrábky plavební kynety apod.).
Lodní doprava
Plánovaná spotřeba plavidel je podle technicky závazných norem spotřeby PHM plavidel
Rejdařství v rozsahu 48 – 52 l/h (podle typu lodi), to je průměrně 50 l/h. V době výstavby se
předpokládá využití max. 3 lodí denně. Výkopek z prostoru PSD / materiál na stavbu bude
loďmi převážen do / z překladiště v Loubí. Pro překládku (dále bude využita železnice) bude
možno využít stávající zařízení překladiště. Střední délka přepravy mezi plochami výstavby a
překladištěm loubí je cca 5,0 km.
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Emise ze stavební činnosti
Emise ze stavební činnosti a z nesilniční dopravy
Emise ze stavební činnosti a z nesilniční dopravy představují emise z prostoru zařízení
staveniště, stavebních strojů v místě stavby a z průjezdu nákladních aut mezi staveništěm
a zařízením staveniště. Výstavba bude probíhat převážně ve vodě, stavební materiál bude na
místo stavby dovážen postupně a nebude na staveništi skladován.
Při úpravách budou použity některé mechanizmy pro zemní práce (nakladače, buldozer a
nákladní auta) vybavené naftovým motorem.
Podle US EPA (Exhaust Emission Factors for Nonroad Engine Modeling – CompressionIgnition, Report No. NR-009A. US EPA 06/1998) jsou emisní faktory pro použití kapalných
paliv v nesilničních vznětových motorech pro nesilniční zařízení následující (viz Tabulka 18,
Tabulka 19).
Podíl částic PM10 a PM2,5 na celkovém množství TZL byl stanoven na základě informací o
současném stavu poznání emisí ze spalování paliv v motorech silničních a nesilničních
mobilních strojů (Program pro výpočet emisních faktorů automobilové dopravy MEFA 13)
jako 90 % z celkového množství TZL pro PM10, 67 % z celkového množství TZL pro PM2,5.
Do budoucna lze očekávat, že se emisní charakteristiky motorů spolu s modernizací plavidel a
jejich osazení moderními motory budou postupně zlepšovat.
Tabulka 18 Emise zařízení s naftovým motorem, část 1

Parametr

jednotka

NOx

VOC

benzen2)

b(a)p2)3)

stroje 100 kW

g/h/HP

3,3

0,2

-

-

stroje 500 kW

g/h/HP

2,8

0,2

-

-

> 750 kW

g/h/HP

4,5

0,3

-

-

stroje 100 kW

g/s

0,088

0,0053

0,00016

0,0186

stroje 500 kW

g/s

0,373

0,0267

0,00080

0,0933

> 750 kW

g/s

1,200

0,0799

0,00240

0,2800

emisní faktor

emise1)

1)

1 kW = 0,96 HP

2)

Stanoveno podle poměru emisních faktorů VOC a benzenu a benzo(a)pyrenu podle metodiky
MEFA pro dieselové motory – 3 % pro benzen, 0,00035 % pro benzo(a)pyren.

3)

benzo(a)pyren (b(a)p) – µg/s.
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Tabulka 19 Emise zařízení s naftovým motorem, část 2

Parametr

jednotka

TZL

PM10

PM2,5

stroje 100 kW

g/h/HP

0,72

-

-

stroje 500 kW

g/h/HP

0,40

-

-

> 750 kW

g/h/HP

0,40

stroje 100 kW

g/s

0,0192

0,0173

0,0129

stroje 500 kW

g/s

0,0533

0,0480

0,0357

> 750 kW

g/s

0,1067

0,0960

0,0715

emisní faktor

emise

1)

1)

1 kW = 0,96 HP

Provoz
Realizací varianty 1 dojde ke zvýšení intenzity lodní dopravy po Labi a s tím souvisejícím
zvýšením celkových emisí produkovaných loděmi. V nulové variantě (varianta bez realizace
plavebního stupně) bude denní průměr v plavebních dnech 3 plavidla v obou směrech. Pro
hodnocení vlivu lodní dopravy na imisní situaci v okolí Labe bude počítán pro krátkodobé
koncentrace s proplutí 9 lodí za den, pro výpočet ročních průměrných koncentrací 6,5 lodí za
den v obou směrech. V důsledku zprovoznění plavebního stupně Děčín mírně vzroste na
hlavních komunikacích intenzita nákladní dopravy. Na všech hlavních komunikacích I/62,
I/13 a II/262 vzroste počet nákladních vozidel za den o jednotky vozidel (konkrétně od 2 do 8
NA), resp. po realizaci záměru se mírně změní i dopravní situace v centru města – nejvyšší
přírůstek dopravy lze očekávat v centru na silnici I/62 v úseku Sládkova – I/13. Konkrétně
dojde k nárůstu nákladní dopravy na silnici I/62 z Loubí k napojení na silnici I/13 na mostě
přes Labe (konkrétně v ulici Čsl. armády, 28. října Pohraniční, Myslbekova a 2. polské
armády). Očekávaný nárůst nákladní automobilové dopravy zde bude až 19 NA/den. Intenzita
osobní dopravy se nezmění.
B.III.1.3 Varianta 1b
Výstavba
V období výstavby budou zdroji emisí stejně jako u varianty 1 stavební mechanizmy a lodě,
které budou zajišťovat dopravu většiny materiálů (beton, ocelové materiály, vytěžená zemina
– výkop a výlom, výkopek z prohrábky plavební kynety apod.).
Lodní doprava
Kromě u varianty 1 uvedeného u varianty 1b dále platí, že přepravu vytěženého materiálu ve
zdrži plavebního stupně (především ústí Ploučnice a Jílovského potoka) budou zajišťovat
denně max. 2 lodi.
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Emise ze stavební činnosti a z nesilniční dopravy
Emise ze stavební činnosti a z nesilniční dopravy představují stejně jako u varianty 1 emise z
prostoru zařízení staveniště, stavebních strojů v místě stavby a z průjezdu nákladních aut mezi
staveništěm a zařízením staveniště. Výstavba bude probíhat převážně ve vodě, stavební
materiál bude na místo stavby dovážen postupně a nebude na staveništi skladován. V prostoru
úprav ústí řeky Ploučnice, ústí Jílovského potoka a úprav nad horní rejdou budou navíc
vznikat emise z bagrů a nákladních automobilů, které se budou pohybovat pouze v rámci
staveniště (odvoz materiálu bude prováděn lodní dopravou, přesun nákladními automobily
bude probíhat pouze v rámci staveniště).
Provoz
Předpokládaná situace po realizaci je obdobná stavu popisovanému ve variantě 1.
B.III.2 Odpadní vody
B.III.2.1 Varianta 0
V případě varianty 0 nebudou vznikat žádné odpadní vody.
B.III.2.2 Varianta 1
Výstavba
Přesnější specifikace odpadních vod pro období výstavby záměru bude řešena až v dalším
stupni PD. Při použití mobilních chemických záchodů v podstatě nebudou splaškové odpadní
vody vznikat. Provoz sociálního zařízení staveniště zajistí dodavatel stavby v souladu
s platnou legislativou.
Po realizaci provozního objektu 1 (cca do roka od zahájení výstavby), jehož sociální zařízení
bude využíváno pro potřeby pracovníků stavby, bude vyprodukováno cca 24 000 m3
splaškových vod (vzhledem k tomu, že v období do zprovoznění provozního objektu 1
splaškové vody vznikat nebudou, odpovídá údaj zároveň celkovému množství
vyprodukovaných splaškových vod za předpokládanou dobu výstavby – 37 měsíců). Odpadní
vody budou odváděny na novou ČOV vybudovanou pro potřeby záměru.
Odpadní voda technologická vznikat nebude. Všechna bude recyklována jako záměsová voda
pro výrobu betonu v recyklačním zařízení pro výplachy.
Dále bude vznikat odpadní voda ve štětových jímkách. Jedná se o prosáklou vodu konstrukcí
jímky z řeky do jejího vnitřního prostoru. Tato odpadní voda bude sváděna do čerpacích
jímek na obvodu a odtud bez úpravy přečerpávána zpět do řeky. Množství nelze v tomto
okamžiku seriózně odhadnout.
Dešťová voda nebude z plochy staveniště odváděna, ale bude zasakována.
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Provoz
V souvislosti s provozem záměru budou vznikat dešťové a splaškové vody.
Dešťové vody
Celkové předpokládané množství dešťových vod za rok je možné vypočítat podle vztahu:
W  Phk

(m3/rok)

kde P – plocha odvodňovaného území, tj. plocha střech (m2), h – průměrná roční
srážková výška (m/rok), k – součinitel odtoku (bezrozměrný).
Celková plocha střech budov včetně MVE bude 2 560 m2. Uvažujeme-li průměrnou roční
srážkovou výšku 0,65 m/rok a součinitel odtoku 1, celkové množství dešťových vod za rok se
bude pohybovat kolem 1 664 m3/rok. Veškeré dešťové vody ze střech budou svedeny pomocí
žlabů a tyto relativně čisté vody budou svedeny do vodoteče Labe. Dešťové vody a vyčištěné
vody z ČOV budou do Labe odváděny společným potrubím, jehož dimenze musí být
navržena tak, aby byla dostatečná pro odvádění vody z přívalových dešťů. Výpočet množství
dešťových vod při přívalovém dešti (Q) je proveden na základě vztahu:
Q  Ps  ks   Pm  km  i

(l/s)

kde Ps - plocha odvodňovaného území – střechy (m2), ks - součinitel odtoku ze střech, Pm
- plocha odvodňovaného území - manipulační plochy, ks - součinitel odtoku z
manipulačních ploch, i - intenzita přívalového deště (l/s.m2)
Plocha manipulačních ploch bude přibližně 6 600 m2. Pokud při přívalovém dešti uvažujeme
součinitel odtoku ze střech 0,9 a z manipulačních ploch 0,8 a intenzitu přívalového deště
0,015 l/s.m2, potom se bude množství dešťové vody při přívalovém dešti pohybovat okolo
114 l/s.
Technologická voda pro plnění plavební komory
Pro provoz plavební komory bude využívána voda z toku Labe. V průběhu proplavování lodí
bude v plavební komoře zadrženo v závislosti na rozdílu hladin nad a pod jezem (tedy
v závislosti na aktuálním průtoku v Labi a udržované hladině ve zdrži) přibližně 3 984 až
26 688 m3 vody. Tato voda bude během prázdnění plavební komory vypuštěna obtokovými
kanály do podjezí PSD beze změny její kvality.
Splaškové vody
Vzhledem k předpokládanému množství splaškových vod (cca 480 l/den) je navržena
prefabrikovaná malá biologická ČOV v podzemním provedení, která bude umístěna v
sousedství provozního objektu 1. Typ ČOV bude upřesněn v dalším stupni PD. Kapacita
ČOV bude cca 10 EO a bude tedy dostatečná i po započtení produkce užitkových vod (cca
1 m3/den). Vyčištěná voda z ČOV bude odváděna do Labe.
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Odpadní vody z provozního objektu 2, tj. především ze služebních bytů, budou odváděny
kanalizační přípojkou na druhou novou ČOV. Jedná se o množství cca 330 m3/rok. Typ ČOV
bude pravděpodobně shodný s typem ČOV u provozního objektu 1 a bude upřesněn v dalším
stupni PD.
Odpadní vody z provozu lodní dopravy
Veškeré vody použité na plavidlech, kromě vod užitých k chlazení, u kterých došlo pouze ke
zvýšení teploty, jsou podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých předpisů
(vodní zákon) považovány za odpadní vody. Zákon dále stanoví, že plavidla musí být
vybavena zařízením k akumulaci odpadních vod. Odpadní vody musí být na plavidlech
skladovány a jejich odstraňování z plavidel se děje v přístavech nebo pomocí obslužných lodí.
Provozovatelé přístavů a obslužných lodí musí zajistit, že při přečerpávání nedojde ke
znečišťování povrchových nebo podzemních vod. Provozovatelé plavidel jsou povinni
zabránit únikům odpadních vod a závadných látek z plavidel do vod povrchových. Žádné
odpadní vody tedy nesmí být z plavidel vypouštěny do řeky.
Další legislativa pro oblast vodní dopravy ošetřuje technický stav plavidla. Jedná se o
vyhlášku č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/1995 sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách, která zakazuje provozovat plavidlo, které svojí
konstrukcí a technickým stavem neodpovídá bezpečnosti provozu, obsluhujících osob,
přepravujících osob a věcí, ohrožuje životní prostředí, nebo jeho technická způsobilost nebyla
schválena. Dále tato vyhláška stanoví podmínky provozu na vodních cestách tak, aby
nedocházelo ke kolizím plavidel za plavby a tím ke znečištění povrchových vod.
B.III.2.3 Varianta 1b
Výstavba
Oproti variantě 1 bude v případě varianty 1b produkce odpadních vod během výstavby
záměru navýšena z důvodu realizace environmentálních opatření, což bude upřesněno v další
fázi projektové dokumentace.
Provoz
Celkové roční množství dešťových vod bude podobné jako ve variantě 1, tj. nepřekročí
1 664 m3/rok. Množství dešťových vod při přívalovém dešti bude ve srovnání s variantou 1
z důvodu menší výměry manipulačních ploch zhruba o polovinu menší, tj. cca 68 l/s. Stejně
jako ve variantě 1 budou dešťové vody odváděny do vodoteče Labe.
Produkce splaškových a užitkových vod z provozu záměru bude shodná s variantou 1 – cca
240 m3/rok. Splaškové vody z provozního objektu budou odváděny na nově vybudovanou
ČOV u provozního objektu. Pro velín na levém břehu Labe (obsluha 1 pracovník/směna) bude
rovněž vybudována nová ČOV, technické řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové
dokumentace. Celková produkce splaškových vod bude srovnatelná s variantou 1.
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S odpadními vodami z provozu lodní dopravy bude nakládáno stejně a musí se dodržovat
stejná legislativní opatření, jako je uvedeno u varianty 1.
B.III.3 Odpady
B.III.3.1 Varianta 0
V případě varianty 0 nebudou vyprodukovány žádné odpady.
B.III.3.2 Varianta 1
Výstavba
Mezi nejobjemnější odpady bude ve fázi výstavby záměru patřit odtěžená zemina z výstavby
jezu s plavební komorou, horní a dolní rejdou a MVE a také z prohrábek pod plavebním
stupněm. Celkem se předpokládá vytěžení 1 128 000 m3 zeminy. Na zpětné zásypy bude
použito 73 600 m3. Přebytek výkopové zeminy (tj. 1 054 400 m3) bude ze staveniště
dopravován loďmi do překladiště Loubí, kde bude přeložen na železniční vagóny a převezen
po železnici na skládky v severočeské hnědouhelné pánvi či jinak využit dle § 37t zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
Tabulka 20 uvádí přehled hlavních druhů předpokládaných odpadů vznikajících při
stavebních pracích zatříděných dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném
znění (N – odpady nebezpečné, O – odpady ostatní).
Tabulka 20: Přehled předpokládaných odpadů při výstavbě záměru

Kód druhu
Odpadu
05 01 05
08 01 11
13 02 08
15 01
15 02
16 02
17 01 01
17 01 03
17 08
17 02 01
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 03
17 05 04

Název

Kategorie

uniklé (rozlité) ropné látky
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
nebo jiné nebezpečné látky
jiné motorové, převodové a mazací oleje
obaly
absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a
ochranné oděvy
odpady z elektrického nebo elektronického zařízení
beton
tašky a keramické výrobky
stavební materiál na bázi sádry
dřevo
asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
železo a ocel
kabely neuvedené pod 170410
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
zemina a kamení neuvedená pod 170503

N
N
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17 09 04
20 01 01
20 01 21
20 02 01
20 03 01

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
papír a lepenka
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad

O
O
N
O
O

Množství výše uvedených odpadů, které budou vznikat v průběhu výstavby záměru, nelze
v současné době přesněji určit. Produkce odpadů bude jednorázová a tato problematika je
řešitelná v rámci platné legislativy o odpadech. Nakládání s odpady musí generální dodavatel
stavby zajistit v souladu s platnou legislativou.
Je nezbytné, aby v rámci dalšího stupně projektové dokumentace byl doložen konkrétní
způsob nakládání s odpady vzniklými při výstavbě, zejména způsob jejich odstranění nebo
uložení na skládku odpovídající skupiny v souladu s platnou legislativou o odpadech. Je nutné
řešit umístění a zabezpečení sběrných míst pro jednotlivé druhy odpadu, zejména pro
nebezpečné odpady. Dále je potřebné posoudit a realizovat možnosti recyklace určitých druhů
odpadů. Při kolaudaci stavby je nutné dokladovat vzniklé odpady a způsob jejich odstranění,
respektive jejich druhotné využití. V souvislosti s dodávkami stavebních prvků v obalech je
nutné dodržet podmínky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.
Provoz
Při provozu záměru budou vznikat především odpady komunálního charakteru související
s provozem plavebního stupně. Dále se bude jednat o odpady pocházející z údržby a úklidu
areálu plavebního stupně a okolních zatravněných ploch a z provozu vodní elektrárny.
Původcem odpadů bude provozovatel zařízení, který musí zajistit odstraňování odpadů
v souladu s platnou legislativou. V následujícím přehledu (Tabulka 21) jsou uvedeny hlavní
předpokládané druhy odpadů, které mohou vznikat při provozu, zatříděné dle vyhlášky
č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění (N – odpady nebezpečné, O – odpady
ostatní).
Tabulka 21: Přehled předpokládaných odpadů při provozu záměru

Kód druhu
odpadu
08 01
13 02 08
15 01 01
16 02
20 01 01
20 01 02
20 01 21
20 01 39
20 02 01
20 02 03

Název

Kategorie

odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a
odstraňování barev a laků
ostatní motorové, převodové a mazací oleje
papírové a lepenkové obaly
odpady z elektrického nebo elektronického zařízení
papír a lepenka
sklo
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
plasty
biologicky rozložitelný odpad
jiný biologicky nerozložitelný odpad

O, N
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20 03 01
20 03 03
20 03 06

směsný komunální odpad
uliční smetky
odpad z čištění kanalizace

O
O
O

Pro nakládání s odpady je nutné určit prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů
a ostatních látek škodlivých vodám. Tyto odpady je nutné ukládat pouze ve vybraných
a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadového
hospodářství. Veškeré odpady předávat k zneškodnění pouze organizacím s příslušným
oprávněním k této činnosti, prioritně řešit možnosti recyklace určitých odpadů.
Areál plavebního stupně musí být vybaven sběrnými odpadovými koši a provozovatel musí
zajistit jejich pravidelné vyprazdňování do kontejnerů pro shromažďování odpadů.
Pro zajištění separace odpadů vybavit areál kontejnery pro oddělený sběr papíru, skla a plastů,
případně i dalších druhů odpadu dle charakteru vznikajícího odpadu a lokálních možností.
B.III.3.3 Varianta 1b
Výstavba
Produkce odpadů během výstavby a provozu záměru bude podobná jako ve variantě 1, kromě
mírně vyšší produkce výkopové zeminy, která bude činit 1 279 000 m3. Z tohoto množství
bude použito 176 800 m3 na zpětné zásypy zejména v souvislosti s realizací
environmentálních opatření – důraz bude kladen zejména na zpětné využití autochtonního
materiálu z prohrábek. Zbytek výkopku (tj. 1 102 200 m3) bude stejně jako ve variantě 1
odvážen loďmi a dále po železnici na skládky v severočeské hnědouhelné pánvi či jinak
využit dle § 37t zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
v platném znění. Rovněž nakládání s ostatními odpady bude shodné s variantou 1.
Provoz
Situace během provozu bude v zásadě stejná jako ve variantě 1. Navýšení odpadu budou
znamenat zejména práce spojené s údržbou revitalizovaných ploch (výhradně se bude jednat o
biologický rozložitelný odpad). Vzhledem k dostatečné hloubce tůní pravděpodobně nebude
nutné pravidelné odtěžování sedimentovaného materiálu. Tůně jsou tedy navrženy jako
potenciálně bezúdržbové; nutnost zásahu však bude stanovena až v průběhu monitoringu po
výstavbě.
V linii mezi horní zdí pravobřežního koridoru a dělící zdí rejdy plavební komory bude
zajištěna možnost pro havarijní osazení norné stěny pro zachytávání případného znečištění
Labe ropnými látkami. Znečištění bude převáděno do plavební komory a zde bude čerpáno do
mobilních prostředků.
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B.III.4 Ostatní
B.III.4.1 Hluk
Pro potřeby záměru Plavebního stupně Děčín byla v roce 2015 zpracována Hluková studie
(Smetana 2015), která je uvedena jako samostatná příloha SP2. Předmětem hodnocení je
hluková zátěž obytných lokalit v okolí připravovaného plavebního stupně Děčín v období
jeho výstavby a budoucí zátěž z nárůstu plavební kapacity a nákladní automobilové a
železniční dopravy po zprovoznění plavebního stupně. Z hlukové studie zde uvádíme stručný
výtah.
Varianta 0
Dotčené území je v současné době zatíženo především hlukem z automobilové dopravy
z významných tahů silnic I. třídy I/62 a I/13 procházející zároveň v průtahu městem Děčín.
V městské zástavbě Děčína se k hluku z těchto hlavních tahů přidává i hluk způsobený lokální
dopravou v rámci města. Dalším zdrojem hluku je železniční doprava, železniční trať č. 098
Děčín – Bad Schandau vede od hranic s Německem údolím Labe v souběhu se silnicí I/62.
Méně významným zdrojem hluku vzhledem k současné intenzitě je pak lodní doprava po
Labi.
Varianta 1
Dotčené území bude v rámci varianty 1 hlukově ovlivněno v době výstavby i provozu
záměru. V období výstavby bude okolí stavby zatíženo hlukovými emisemi především
stavebních strojů a dopravních prostředků obsluhujících stavbu. Vzhledem k potřebám stavby
a požadavkům na co nejšetrnější vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí dojde také k
nárůstu železniční a lodní dopravy.
Výstavba
Výstavba bude probíhat ve třech na sebe navazujících etapách, každá z etap bude trvat cca 1
rok. S ročním předstihem budou zahájeny přípravné práce. Vlastní etapy výstavby zahrnují
výstavbu levobřežní části (plavební komory, rejd a levé části jezu), pravobřežní části (MVE a
související stavby) a prohrábky pod plavebním stupněm a výstavbu jezových polí.
Doprava stavebního materiálu na staveniště bude realizována po železnici k překladišti Loubí
a dále loděmi k místu výstavby, resp. k plovoucí betonárce. Stejným způsobem, pouze v
opačném směru, bude probíhat přeprava výkopku ze staveniště, případně přeprava z
prohrábky.
Hluk ze železniční dopravy
Předpokládaný maximální nárůst železniční dopravy pro potřeby stavby činí 1 nákladní vlak
za den (v denní době). Vlak přivážející kamenivo a cement odveze výkopek.

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

136

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Hluk z lodní dopravy
Předpokládaný maximální nárůst lodní dopravy pro potřeby stavby bude činit 2-3 lodě za den.
Lodě budou využívány na odvoz výkopku z prohrábek ve 3. etapě stavby, dovoz lomového
kamene a dalších materiálů (ocelové konstrukce, výztužná ocel, velkorozměrové
technologické části stavby apod,) během všech etap stavby a k dovozu betonu – pro výrobu
betonu bude v celém průběhu výstavby využita plovoucí betonárka se zásobováním materiály
prostřednictvím přístavu Loubí.
Vstupní hodnoty hlukových emisí z lodní dopravy vychází z provedeného měření hluku na
palubě tlačných remorkérů TR 14 a TR 15 používaných v současné době, podrobnosti jsou
uvedeny v samostatné příloze SP1.
Hluk ze stavební činnosti
Zdrojem hluku v průběhu výstavby plavebního stupně budou stavební mechanizmy použité
při stavbě jednotlivých objektů a dopravní prostředky použité k pohybu po staveništi. Hlukem
z použitých mechanizmů na stavbě (předpoklad 2 rypadla a nakladače, 4 buldozery, 10
nákladních automobilů, 2 beranidla a soupravy pro výstavbu stěn) budou dotčeny oba břehy
Labe v blízkosti umístění stavby záměru, a to ve všech třech etapách stavby. Výpočet hluku
ze stavební činnosti, předložený v samostatné příloze SP1 vychází ze znalostí o běžném
vybavení stavenišť při stavební činnosti podobného rozsahu. Vše bude upřesněno po výběru
zhotovitele stavby.
V následujícím přehledu jsou uvedeny akustické parametry běžných zařízení.
Stavební mechanizmy (hlučnost běžných mechanizmů):
TNA (např. Tatra 815, MAN TBG41 aj.)

LAw = 91 dB

rypadlo (např. JCB 3CX)

LAw = 97 dB

buldozer (např. Komatsu D65X)

LAw = 98 dB

nakladač (např. Komatsu WA380)

LAw = 91 dB

beranidlo

LAr = 80 dB ve vzdálenosti 10 m

souprava pro stavbu stěn

LAw = cca 95 dB

Provoz
V rámci provozu záměru se jedná o hluk vzniklý z provozu lodní, silniční a železniční
dopravy a také o hluk způsobený vlastním plavebním stupněm a malou vodní elektrárnou.
Hluk z provozu lodní dopravy
Pro posouzení hluku nákladních lodí používaných na Labi k přepravě materiálu bylo
provedeno měření hluku na palubě tlačných remorkérů TR 14 a TR15. Dominantním zdrojem
hluku z provozu lodi je pohonná jednotka, dieselmotor umístěný ve strojovně lodi. Výsledky
měření prokázaly rozdíl mezi hlukem lodi při plavbě po proudu řeky a proti proudu při plavbě
na vzduté hladině.
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Hladina hluku v nejnepříznivějším místě, to je ve vzdálenosti 2 m od otevřených světlíků
strojovny (prezentována nejvyšší hodnota z provedených měření):
po proudu

LAeq = 87,9 dB ve vzdálenosti 2 m od světlíků strojovny,

proti proudu

LAeq = 88,2 dB ve vzdálenosti 2 m od světlíků strojovny,

na vzduté hladině
po proudu

LAeq = 86,8 dB ve vzdálenosti 2 m od světlíků strojovny,

proti proudu

LAeq = 88,0 dB ve vzdálenosti 2 m od světlíků strojovny.

Vzhledem k velmi nízké četnosti dopravy (max. 1 – 2 lodi za hodinu) lze průjezd lodi
považovat za bodový zdroj o příslušném akustickém výkonu. Doba trvání expozice hlukem z
jednoho průjezdu lodi (při rychlosti 10 km/h) nepřekročí 3 minuty (to je 250 m před bodem
expozice a 250 m za bodem expozice).
Provoz lodní dopravy je z hlediska legislativy zdroj hluku, na který se nevztahují korekce na
dopravu po veřejných komunikacích, jedná se o zdroj hluku, který se v denní době posuzuje
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A v 8 nejhlučnějších hodinách, v noci v nejhlučnější
hodině.
V maximálně nepříznivém případě, že všechny lodi projedou v průběhu 8 denních hodin, pak
je hluk v referenční vzdálenosti 7,5 m od plavební dráhy následující (předpokládán odrazivý
terén vzhledem k vodní hladině):





1 loď
2 lodi
3 lodi
atd.

LAeq,8h = 58,7 dB,
LAeq,8h = 61,7 dB,
LAeq,8h = 63,7 dB,

Hluk z plavebního stupně a vodní elektrárny
Po zprovoznění záměru budou v lokalitě působit dva nové zdroje hluku – provoz malé vodní
elektrárny a hluk z jezové části plavebního stupně.
Pro posouzení hluku z vlastního plavebního stupně bez lodní dopravy, to jest hluku
emitovaného z objektu malé vodní elektrárny a hluku z jezové části plavebního stupně (dopad
vody z koruny jezu na hladinu vody pod jezem), bylo provedeno měření hluku u obdobného
zařízení podobné kapacity v Dolanech na Vltavě (výškou jezu je tento objekt srovnatelný s
jezem plavebního stupně Děčín). Výsledky měření jsou následující:
 Hluk z provozu MVE
 Hluk jezu

LAwr = 48 dB ve vzdálenosti 15 m od obvodové zdi MVE
LAwr = 63,3 dB ve vzdálenosti 75 m pod jezem (po proudu)

Hluk ze silniční dopravy po realizaci stavby
V důsledku zprovoznění plavebního stupně Děčín mírně vzroste na hlavních komunikacích
intenzita nákladní dopravy. Na všech hlavních komunikacích I/62, I/13 a II/262 vzroste počet
nákladních vozidel za den o jednotky vozidel (konkrétně od 2 do 8 NA), resp. po realizaci
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záměru se mírně změní i dopravní situace v centru města – nejvyšší přírůstek dopravy lze
očekávat v centru na silnici I/62 v úseku Sládkova – I/13. Konkrétně dojde k nárůstu nákladní
dopravy na silnici I/62 z Loubí k napojení na silnici I/13 na mostě přes Labe (konkrétně v
ulici Čsl. armády, 28. října Pohraniční, Myslbekova a 2. polské armády). Očekávaný nárůst
nákladní automobilové dopravy zde bude až 19 NA/den. Intenzita osobní dopravy se nezmění.
Hluk z provozu železniční dopravy
V důsledku zprovoznění plavebního stupně Děčín lze očekávat přepravu převedenou ze
železnice v hodnotě 350čt/24h, což je při průměrném ložení 500čt/vlak 0,7 vlaku denně.
Většina přeprav bude směřovat do SRN. K odlehčení dojde tedy na traťovém úseku Děčín –
st. hranice. Avšak vzhledem k manipulaci s uvedeným vlakem, z důvodu překládky na loď v
relaci Děčín hlavní nádraží – Děčín východ – Přístav Děčín Loubí bude touto manipulací více
zasaženo osídlené území, než při přímém průjezdu Děčín hlavní nádraží – st. hranice po trati
098. V širších souvislostech rozvoje vodních cest však dojde k poklesu zatížení železnice o
cca 2000čt/24h, tedy asi o 4 vlaky denně. Pokles lze rozlišit pro trať 073 o 3 vlaky denně, pro
trať 090 o 1 vlak denně a v součtu pro trať 098 o 4 vlaky denně. Jedná se o pokles, který je
vztažen k převedení přepravy z železnice v jiných přístavech, než je Děčín, které se však
projeví poklesem zatížení na infrastruktuře, která prochází městem (SUDOP Praha, 2015).
Varianta 1b
Výstavba
Charakteristiky hluku z dopravy materiálů a výkopku a ze stavební činnosti jsou částečně
shodné s údaji uvedenými ve variantě 1. Odlišnosti se vzhledem k rozsahu prací nad horní
rejdou, v ústí řeky Ploučnice a Jílovského potoka dotknou hluku vznikajícího z lodní a
staveništní dopravy a mechanizace.
Hluk z lodní dopravy
Předpokládaný maximální nárůst lodní dopravy pro potřeby stavby bude stejně jako v případě
varianty 1 činit 2-3 lodě za den. Navíc budou ve 3. etapě využity 2 lodě pro odvoz vytěženého
materiálu z prostoru nad horní rejdou, při ústí Ploučnice a Jílovského potoka.
Hluk ze stavební činnosti
Hluk vznikající v oblasti výstavby vlastního plavebního stupně bude obdobný jako ve
variantě 1. Navíc bude vznikat hluk v prostoru ústí řeky Ploučnice a Jílovského potoka a
území nad horní rejdou. Těžba při zemních úpravách bude prováděna klasickými bagry.
Odvoz materiálu bude prováděn lodní dopravou, přesun nákladními automobily bude probíhat
pouze v rámci staveniště. Těžba rypadlem a odvoz vytěženého materiálu nebude v
jednotlivých lokalitách probíhat souběžně, neumožňuje to kapacita lodní přepravy vytěženého
materiálu. Terénní úpravy však mohou probíhat souběžně.

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

139

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Provoz
Vzhledem ke shodným intenzitám lodní dopravy po realizaci záměru a také stejným dopadům
na dopravní situaci na silnicích a železnici jsou údaje uvedené u varianty 1 platné i pro
variantu 1b. Také rozsah vlastní stavby plavebního stupně a vodní elektrárny je více méně
shodný s variantou 1, tudíž i následné hlukové ovlivnění okolí těmito stavbami (pouze
s nepatrným rozdílem v poloze stupně na toku Labe).
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B.III.4.2 Vibrace
Záměr není v žádné z aktivních variant zdrojem významných vibrací.
Technologie plavebního stupně (pohony, vrata), vodní elektrárny (turbíny, generátory)
i plavidel (motory) neprodukují vibrace, které by mohly ovlivnit okolí. Vzdálenost nejbližších
obytných objektů přes 200 m je více než dostatečná pro utlumení všech potenciálních vlivů
vibrací v podloží resp. ve vodním prostředí. Silniční doprava související s provozem záměru
je velmi nízká (jednotky osobních, resp. lehkých vozidel denně) a neprodukuje proto
významné vibrace.
Pokud jde o vibrace v období výstavby, lze je charakterizovat jako lokálně omezené rozsahem
staveniště. Zdrojem budou zejména vrtné, resp. pilotážní práce (výstavba stěn a jímek),
provoz betonářských hutnících vibrátorů, provoz vibračních válců a dopravní provoz
související se stavbou. Nebudou prováděny trhací práce za použití výbušnin. Vibrace ze
staveniště budou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několik desítek metrů od jejich
vzniku, tedy prakticky v hranicích staveniště, bez vlivu na obytnou zástavbu, která se nachází
ve vzdálenosti přes 200 m. Stavební doprava (materiál z prohrábek a výkopů) bude
realizována prostřednictvím vodní a železniční dopravy, okolí dotčených silničních
komunikací nebude zatíženo intenzivní těžkou dopravou. Silniční provoz bude realizován
zejména po stávajících veřejných kapacitních komunikacích, kde je s těmito důsledky
počítáno již při návrhu a realizaci těchto komunikací.
B.III.4.3 Záření
V rámci záměru nebudou provozovány žádné zdroje ionizujícího záření, radioaktivní výpusti
do životního prostředí ani produkovány radioaktivní odpady. Nelze vyloučit použití některých
zařízení obsahujících radioizotopy (např. ionizačních detektorů kouře), půjde o běžné
atestované typové výrobky, bez negativních vlivů na okolí. Obdobně tak v průběhu výstavby
nelze vyloučit použití některých přístrojů založených na využití záření (např. rentgenových
defektoskopických přístrojů), i zde půjde o běžná atestovaná zařízení, neovlivňující okolí.
Záměr nespadá pod působnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Zdrojem neionizujícího (elektromagnetického) záření budou při provozu záměru zařízení pro
výrobu elektrické energie, přenosová vedení a elektrické spotřebiče. Jedná se o generátory,
transformátory, kabelová a vzdušná vedení a motorové spotřebiče. Významný rozsah vlivů
nepřekročí rozsah ochranného pásma elektrických zařízení, nebudou dotčena obytná území.
Stejný závěr lze učinit i pro zařízení použitá v období provádění stavebních a konstrukčních
prací.
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B.III.5 Doplňující údaje
B.III.5.1 Významné terénní úpravy
Významnější terénní úpravy jsou plánovány v rámci environmentálních opatření ve variantě
1b. Jde především o snížení terénu v oblasti ústí Ploučnice – odstranění antropogenních
navážek v prostoru mezi Ploučnicí a Labem. Zde bude terén snížen místy až o 6 m. V oblasti
nad horní rejdou dojde ke snížení terénu především v oblasti skládky stavebního odpadu u
železniční stanice Prostřední Žleb. V území u ústí Jílovského potoka a Křešic půjde spíše o
úpravy sklonu břehů.
B.III.5.2 Demolice
Realizace posuzovaného záměru nebude vyžadovat demolice žádných obytných ani
průmyslových objektů.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Pro účely dalšího posuzování záměru ve všech podrobněji hodnocených variantách je třeba
vymezit především dotčené území, tzn. území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by
mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru. Dotčené území (viz Obrázek 13) zahrnuje:
Samotný tok Labe v celé délce plánovaného vzdutí (hydrostatického i
hydrodynamického) a v celé délce úseku s plánovanými prohrábkami a koncentračními
stavbami (tzn. od ř. km 749,2 - 730,4)
- Říční nivu v rozsahu ovlivnění hladiny podzemní vody vzdutím i prohrábkami v celém
dotčeném úseku toku Labe (viz bod výše).
- 100 m širokou zónu po obou krajích významných pozemních komunikací I/13 a I/62 na
území statutárního města Děčín až po jeho hranici.
- Veškeré pozemky, na nichž se mají realizovat doprovodná či revitalizační opatření.
Dotčené území zasahuje do:
-

-

-

Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (I., II., III. a IV. zóny)
Chráněné krajinné oblasti České středohoří (II, III. a IV. zóny)
EVL Labské údolí
EVL Dolní Ploučnice
PO Labské pískovce
NPR Kaňon Labe
PP Nebočadský luh
Prvků ÚSES (nadregionální biokoridor Stříbrný roz – hranice ČR (K8), regionální
biocentrum 1380 Údolí Labe, lokální biocentrum Ploučnice-Děčín (67) a lokální
biokoridory Jílovský potok a Chrochvický potok)
Významných krajinných prvků ze zákona (údolní niva, vodní tok, les)

Z hlediska dalších složek životního prostředí je dotčené území charakterizováno takto:
-

Záměrem budou dotčeny čtyři útvary povrchových vod tekoucích.
Do území, které bude záměrem přímo dotčeno, zasahuje pět útvarů podzemních vod.
Dotčené území leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Severočeská křída.
Město Děčín patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území České
republiky. V tomto území došlo k překročení denního imisního limitu PM10 a ročního
limitu benzo(a)pyrenu.
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Obrázek 13: Dotčené území záměru
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Pro potřeby komplexnějšího posouzení zejména v oblasti vlivů na faunu flóru a ekosystémy
bylo navíc vymezeno širší dotčené území, k němuž se posouzení odvolává především
v případech hodnocení přeshraničních vlivů, hodnocení v souvislosti metapopulační ekologie,
areálu druhů, celkového výskytu druhů a stanovišť v širším území apod.
Širší dotčené území zahrnuje především:
-

dotčené území v celém rozsahu,
vodní tok Labe a přilehlou nivu v šířce dotčeného území až nad VD Střekov,
vodní tok Labe a přilehlou nivu v šířce dotčeného území až po hranice se SRN.

Veškerá posouzení se vztahují k dotčenému území a pouze v případě nutnosti je záměr
hodnocen i v kontextu širšího dotčeného území.

C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.II.1 Obyvatelstvo
Dotčené území se nachází z větší části v intravilánu města Děčína. Celkový počet obyvatel
trvale bydlících v městě Děčín činí 50 104 obyvatel (stav k 31.12.2013, dle ČSÚ).
V blízkosti místa budování plavebního stupně se na levém břehu Labe rozkládá městská část
Děčín-Horní Žleb a Děčín-Prostřední Žleb, na pravém břehu městská část Děčín-Loubí.
Nejbližší vzdálenost obytné zástavby na levém břehu je cca 200 až 250 m od plavebního
stupně.
Dále po proudu ve směru, kde se bude realizovat prohrábka plavební kynety, je území méně
obydlené, na březích Labe se nachází menší osady Čertova voda a Podskalí, dále po proudu
městská část Děčín-Dolní Žleb.
C.II.2 Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Pro zpracování této kapitoly byly použity údaje uvedené v Rozptylové studii – samostatná
příloha SP2.
V souladu s požadavky prováděcího předpisu k zákonu o ochraně ovzduší (Vyhláška č.
415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší) se pro hodnocení stávající úrovně znečištění v
předmětné lokalitě vychází z map úrovní znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, které
zveřejňuje ve formátu shapefile MŽP na svých internetových stránkách.
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Tabulka 22 Imisní pozadí v lokalitě, pětileté průměry 2009-2013

Znečišťující
látka

doba
průměrování

Děčín centrum

Děčín –
Loubí

Děčín –
Prostř. Žleb

Děčín Podmokly

imisní koncentrace [µg/m3]
NO2

roční průměr

25,8

14,1

13,9

22,2

PM10

roční průměr

32,2

23,1

22,4

31,9

36. MV

59,4

43,1

41,7

58,6

PM2,5

roční průměr

21,6

17,3

16,6

21,5

benzen

roční průměr

1,3

4,2

1,2

1,3

benzo(a)pyren

roční průměr

1,69

0,68

0,53

1,62

Pozn. Červeně jsou vyznačeny hodnoty, překračující imisní limit.

Pro posouzení krátkodobých koncentrací NO2 jsou prezentovány výsledky nejbližší stanice
ČHMÚ Děčín.
Výsledky imisního monitoringu (ČHMÚ Děčín, 2014):
19. nejvyšší hodinová koncentrace NO2

66,0 µg/m3.

Město Děčín patří mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území České republiky. V
tomto území došlo k překročení denního imisního limitu PM10 a ročního limitu
benzo(a)pyrenu.
Klima
Dle studie Doplnění hodnocení ovlivnění klimatu výstavbou záměru Plavební stupeň Děčín
(HBH Projekt, 2015a) mají na zájmovou oblast významnější vliv následující klimatické
jednotky (viz Tabulka 23).
Dle charakteristik Quitta (Quitt, E., 1971) se zájmová lokalita nachází v prostorově
nevýrazném výběžku klimatické jednotky T2 teplé klimatické oblasti T, která je
charakterizována dlouhým teplým a suchým létem, velmi krátkými přechodnými obdobími s
teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou
zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Klima zájmové lokality bude v konkrétních letech a ročních obdobích přebírat s různou
četností a periodicitou jednotlivé charakteristiky především sousedních klimatických jednotek
MT10 a MT9 mírně teplé klimatické oblasti. Klimatická jednotka MT10 je slovně
charakterizovaná dlouhým teplým a mírně suchým létem, krátkými přechodnými obdobími s
mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a krátkou mírně teplou a velmi suchou zima s
krátkým trváním sněhové pokrývky a klimatická jednotka MT9 dlouhým teplým, suchým až
mírně suchým létem, krátkými přechodnými obdobími s mírným až mírně teplým jarem a
mírně teplým podzimem a krátkou mírnou a suchou zimou, s krátkým trváním sněhové
pokrývky (HBH Projekt, 2015a).
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Tabulka 23 Klimatické charakteristiky vybraných klimatických jednotek s významnějším vlivem na
zájmovou oblast a její zázemí (dle Quitt, E., 1971, resp. *Quitt, E., 1997, HBH Projekt, 2015a)
Klimatická charakteristika
Průměrný počet tropických dní (Tmax  30 °C)
Průměrný počet letních dní (Tmax  25 °C)
Průměrný počet dnů s průměrnou teplotou vzduchu 10 °C a více
Průměrný počet mrazových dnů (Tmin  -0,1 °C)
Průměrný počet ledových dnů (Tmax  -0,1 °C)
Průměrný počet dní se silným mrazem (Tmin  -10,1 °C)
Průměrný počet arktických dnů (Tmax  -10,0 °C)
Průměrná teplota vzduchu ve °C v lednu
Průměrná teplota vzduchu ve °C v červenci
Průměrná teplota vzduchu ve °C v dubnu
Průměrná teplota vzduchu ve °C v říjnu
Počet dní s průměrnou teplotou 0 °C a vyšší zabezpečenou na
80 %
Nástup období s průměrnou denní teplotou 0 °C a vyšší
zabezpečenou na 80 %
Konec období s průměrnou denní teplotou 0 °C a vyšší
zabezpečenou na 80 %
Teplotní sumy 5 °C a vyšší zabezpečené na 80 %

18 – 19
8–9
8–9
270 - 290

147

Hodnota
T2/Z*
MT10/I*
8 - 10
8 - 10

40 - 50
140 - 160
110 - 130
30 - 40
15 - 20
2-4

260 - 270

260 - 270

26.12. – 1.1.

350 - 400
150 - 200
80 – 90
12 – 15
40 – 50
5 a méně
120 - 140

MT9/S*
5-8

50 - 60
40 - 50
160 - 170
140 - 160
100 - 110
110 - 130
30 - 40
30 - 40
10 - 15
15 - 20
2 a méně
2-4
-2 - -3
18 - 19
17 - 18
8-9
7-8
8-9
7-8
260 - 270

11.3. – 16.3.

1800 – 2000

Teplotní sumy 10 °C a vyšší zabezpečené na 80 %
Průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období (IV - IX)
Průměrný srážkový úhrn v zimním období (X - III)
Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a většími
Průměrný počet dní se srážkami 10 mm a většími
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 1 až 20 cm
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 21 až 40 cm
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou 41 cm a více
Průměrný počet zamračených dnů (oblačnost je větší než 8/10)
Průměrný počet jasných dnů (oblačnost je menší než 2/10)
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T2/T*
10 – 13
50 – 60
160 - 170
100 - 110
30 a méně
10 – 15
2 a méně

21.12. –
26.12.

1600 1800
1400 - 1600
800 - 1000
350 - 400
400 - 450
150 - 200
200 - 250
90 - 100
100 - 120
12 - 15
15 - 17
40 - 50
40 - 50
10 - 15
5 a méně
5 - 10
120 - 140
130 -150
40 - 50

17 - 18
6-7
7-8

16.3. –
21.3.
16.12. –
21.12.
1400 1600
600 - 800
350 - 450
250 - 300
90 - 100
15 - 17
50 - 60
15 - 20
5 - 10
120 - 150

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Obrázek 14 Quitt,E.: Mapa klimatických oblastí ČSSR, 1:500 000. Kartografické nakladatelství pro
Geografický ústav ČSAV Brno, Praha 1970 (vlevo) a Květoň,V. - Voženílek,V.: Klimatické oblasti Česka:
Klasifikace podle Quitta za období 1961 – 2000. 1:500 000, UP Olomouc a ČHMÚ, Olomouc 2011 (vpravo)
– upraveno (HBH Projekt,2015a)

Pro výpočty rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Děčín, zpracovaná
ČHMÚ Praha.
Tabulka 24: Odhad větrné růžice pro Děčín 10 m nad povrchem země (četnosti v %)

Třída
stability
I
II
II
III
III
III
IV
IV
IV
V
V
Celkem

rychlost
větru
1,7
1,7
5,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0
11,0
1,7
5,0

S

SV

V

JV

J

JZ

Z

SZ

1,24
3,04
0,00
2,79
1,28
0,00
2,13
2,98
0,19
0,43
0,82
14,9

1,87
2,27
0,00
1,32
0,55
0,00
0,82
0,82
0,02
0,28
0,15
8,1

0,74
2,83
0,00
1,2
0,59
0,00
0,88
0,84
0,04
0,42
0,26
7,8

0,41
2,99
0,00
2,25
0,49
0,00
2,35
0,99
0,02
1,32
0,88
11,7

0,41
3,23
0,00
4,04
1,74
0,00
3,78
4,02
0,07
1,52
0,89
19,7

1,05
2,33
0,00
2,26
0,86
0,00
2,05
2,77
0,21
0,49
0,38
12,4

1,43
2,01
0,00
1,77
0,67
0,00
1,35
2,86
0,51
0,42
0,48
11,5

0,91
2,85
0,00
2,03
1,39
0,06
1,06
3,65
0,89
0,28
0,78
13,9

Třídy stability:


I (superstabilní) – vertikální výměny vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba
volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a ranních hodinách, především
v chladném půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s.
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II (stabilní) – vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena
inverzními situacemi. Maximální rychlost větru 3 m/s. Výskyt v nočních a ranních
hodinách v průběhu celého roku.



III (izotermní) – projevuje se již vertikální výměna ovzduší. V chladném období lze
očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních
hodinách. Výskyt větru v neomezené síle.



IV (normální) – dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů,
neomezená síla větru. Vyskytuje se přes den, v době, kdy nepanuje významně sluneční
svit. Společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách zpravidla výrazně vyšší
četnost výskytu než ostatní třídy.



V (konvektivní) – projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, který může
způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících
látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká
intenzita slunečního svitu.

Dominantní situaci v Děčíně představují větry s rychlostí do 2,5 m/s (se středem třídy
1,7 m/s). Tato situace zahrnuje téměř 67 % z celkové doby, tedy 5 760 hod/rok. Na vítr
o rychlosti vyšší než 2,5 m/s připadá 31 % časového fondu, rychlost nad 7,5 m/s má velmi
nízkou četnost 2 %. Doba trvání bezvětří se v letech 1995–1998 pohybovala mezi 5 až 15 %
roční doby. Převládající směr větru je jižní (19,7 %), dále pak severní (14,9 %)
a severozápadní (13,9 %). Na směry jihovýchodní, západní a jihozápadní připadá zhruba po
12 %, četnost severovýchodních a východních větrů je nižší (8 %).
Špatné rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým
výskytem inverzních situací) lze očekávat po 29,6 % roční doby.
C.II.3 Hluk
Dotčené území je v současné době zatíženo především hlukem z automobilové dopravy
z významných tahů silnic I. třídy I/62 a I/13 procházející zároveň v průtahu městem Děčín.
V městské zástavbě Děčína se k hluku z těchto hlavních tahů přidává i hluk způsobený lokální
dopravou v rámci města. Dalším zdrojem hluku je železniční doprava, železniční trať č. 098
Děčín – Bad Schandau vede od hranic s Německem údolím Labe v souběhu se silnicí I/62.
Méně významným zdrojem hluku vzhledem k současné intenzitě je pak lodní doprava po
Labi, která je vzhledem k omezené splavnosti tohoto úseku Labe v současnosti využívána,
v porovnání s ostatními dopravními mody, mnohem méně.
Obytné lokality, které budou ovlivněny v době výstavby plavebního stupně hlukem
ze stavební činnosti a vyvolané dopravy (lodní, železniční), se pro obě aktivní varianty
nepatrně liší. V případě obou aktivních variant to bude Prostřední Žleb, severní část Loubí a
Horní Žleb, navíc u varianty 1b i intravilán Děčína, kde bude hrát roli i hluk způsobený
staveništní a lodní dopravou při odvozu materiálu zejména z úprav v ústí Ploučnice a
Jílovského potoka. Těchto lokalit se také budou bezprostředně týkat změny v souvislosti
s zprovozněním plavebního stupně.
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Prostřední Žleb
Dominantní je zde především železniční hluk. Slyšitelný je zde i hluk z automobilové dopravy
na pravém břehu Labe. V případě hluku ze silniční dopravy po levém břehu Labe se jedná
pouze o nevýznamnou osobní dopravu spojenou s obsluhou stávající zástavby.
Horní Žleb
Podobná situace jako v Prostředním Žlebu je i v lokalitě Horní Žleb. Hluk dominantně
způsobuje železniční doprava, minimální je hluk ze silnice I/62.
Děčín-Loubí
Lokalitu ovlivňuje převážně hluk z dopravy po komunikaci I/62 z Děčína do Hřenska a hluk z
lodní dopravy, slyšitelné jsou vlaky z protilehlého břehu. Výjezd z přístavu na komunikaci
I/62 směrem do Děčína je mimo intravilán obce Loubí.
Intravilán města Děčín
Intravilán města Děčína je v současné době z pohledu hlukové situace jednoznačně zatížen
především hlukem z automobilové dopravy z významných tahů silnic I. třídy I/62 a I/13
procházející zároveň v průtahu městem Děčín, ke kterému se přidává i hluk způsobený lokální
dopravou v rámci města. Příspěvek emisí hluku z železniční a lodní dopravy je v tomto
ohledu spíše méně významný.
V roce 2010 se stávajícímu stavu hlukového zatížení všech výše zmíněných lokalit podrobně
věnovala hluková studie (Smetana, 2010). Zvýšená hluková zátěž (až překračování hlukových
limitů) byla identifikována v případě některých obytných objektů v Loubí v bezprostřední
blízkosti silnice I/62, a poté v blízkosti významných tahů silnic I. třídy v Děčíně, který
dlouhodobě trápí vysoké intentenzity provozu na těchto tazích.
C.II.4 Povrchová a podzemní voda
Dotčené území náleží z hydrologického hlediska do povodí řeky Labe. Na základě Rámcové
směrnice o vodní politice (2000/60/ES), která byla transponována do českého právního řádu
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, spadá
lokalizace plánovaného záměru v rámci mezinárodní oblasti povodí Labe do dílčího povodí
Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, jehož správcem je Povodí Ohře, státní podnik.
Povodí Ohře je také pořizovatelem Plánu oblasti povodí (POP) Ohře a dolního Labe, který
vstoupil v platnost v prosinci 2009 a stal se určujícím dokumentem pro plánování v oblasti
vod pro první plánovací období (2009 – 2015), a aktualizace tohoto plánu – Plánu dílčího
povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe pro druhé plánovací období (2015
– 2021). Správu vodního toku Labe podle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků,
vykonává Povodí Labe, státní podnik.
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K aktualizaci vymezení vodních útvarů povrchových vod došlo v rámci druhého cyklu
plánování v oblasti vod, v rámci této aktualizace došlo také ke změně názvů některých VÚ,
včetně útvarů dotčených plánovaným záměrem. Popis vodních útvarů vymezených v širším
dotčeném území a jejich stav podle aktuálního návrhu PDP Ohře, dolního Labe a ostatních
přítoků Labe je společně s dalšími relevantními informacemi uveden v následujícím textu.
C.II.4.1 Povrchová voda
Popis dotčeného území
Labe je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení na Labské louce
v Krkonoších, protéká Českou republikou a Německem a ústí do Severního moře. Celková
délka toku je 1 154 km, na českém území je řeka dlouhá 358,3 km. Plocha povodí činí na
českém území 51 174 km2 (před ústím toku Kamenice).
Záměr se nachází na území dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe. Toto
dílčí povodí se nachází v SZ části České republiky a dle návrhu PDP Ohře, dolního Labe a
ostatních přítoků Labe jeho celková rozloha činí 9 409 km2. K významnějším tokům (kromě
řeky Labe) patří Ohře, Bílina, Ploučnice a Kamenice. Dolní Labe (od soutoku s Vltavou) má
ráz nížinného toku.

Obrázek 15 Vymezení dílčích povodí v ČR – dílčí povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe
(návrh PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe)
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Do záměrem dotčeného území zasahují celkem 3 subpovodí – Labe od Ploučnice po
Kamenici (1-14-04), Labe od Bíliny po Ploučnici (1-14-02) a Ploučnice (1-14-03).

Obrázek 16 Zásah dotčeného území do jednotlivých subpovodí

Významnými přítoky řeky Labe v dotčeném území jsou řeka Ploučnice a Jílovský potok.
Ploučnice je pravostranným přítokem Labe, ústí do Labe v Děčíně v lokalitě pod zámkem
(ř. km 740,60). Ploučnice pramení na jihozápadním svahu Ještědu a odvodňuje severní část
Čech vymezenou Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím a Lužickými horami. Její délka
je 106 km a povodí má plochu 1194 km2. Jílovský potok je levobřežním přítokem Labe.
Pramení v oblasti Nakléřovského průsmyku, je dlouhý cca 20 km a do Labe ústí v Děčíně
(ř. km 741,24).
Území, které bude přímo dotčeno výstavbou plavebního stupně Děčín, je na řece Labi
umístěno mezi ř. km 749,2 -730,42 a spadá tedy do cca 40 km dlouhého volně proudícího
úseku českého dolního Labe mezi Střekovem a státní hranicí ČR/SRN. Díky vysokému spádu
se jedná o rychle proudící úsek toku s do značné míry zachovanou dynamikou průtokových
charakteristik. Tok je (zvláště pod Děčínem) sevřen v hlubokém kaňonu, niva je velmi úzká.
Z porovnání dostupných historických map je zřejmé, že trasa koryta se za poslední dvě století
téměř nezměnila. Koryto Labe je v současnosti víceméně stabilní, ani povodeň v roce 2002
nezpůsobila významné změny morfologie toku. Vzhledem k těmto charakteristikám je daný
úsek toku v rámci České republiky ojedinělý a cenný.
Na druhou stranu však je Labe ve zmiňovaném úseku významně antropogenně ovlivněno, a to
dlouhodobě prováděnými zásahy, které započaly před několika stoletími. Koryto toku je
regulováno a zúženo zhruba na úroveň střední vody, dno toku je narušováno pravidelně
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prováděnými prohrábkami a břehy jsou opevněny na většině míst kamenným záhozem nebo
rovnaninou, v intravilánu Děčína jsou pak četné nábřežní zdi. Zmíněné úpravy snižují
hloubkovou rozmanitost toku a členitost břehů a limitují biologicky a ekologicky cenné
příbřežní mělkovodní habitaty.
Průtoky v Labi značně kolísají jak v průběhu roku, tak i rok od roku. Nízké průtoky se vesměs
vyskytují v pozdním létě a na podzim. Stávající nízké průtoky ovšem neodpovídají
přirozenému stavu, protože jsou významně ovlivňovány zejména cíleným nadlepšováním
průtoků Vltavy z nádrží vltavské kaskády (průtok Vltavy v Praze neklesá pod 40 m3/s), ale
také např. z Ohře (nádrž Nechranice). Tabulka 25 uvádí přehled průtoků na dolním Labi
včetně povodňových průtoků a jejich srovnání s maximálním a minimálním plavebním
průtokem.
Tabulka 25: Průtoky na Labi

Profil
Q345d
Q270d
Q180d
Q1
Q5
Q20
Q50
Q100
Qmax. pl. 1
Qmax. pl. 2

m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s

Ústí n/L
vodočetná stanice
110
160
236
1 240
2 220
3 140
3 780
4 290
1 140
1 420

Labe nad ústím
Jílovského potoka
113
164
241
1 255
2 254
3 185
3 836
4 346
1 155
1 438

Labe pod ústím
Ploučnice (PSD)
117
169
248
1 300
2 300
3 240
3 900
4 410
1 177
1 465

V případě m-denních průtoků se jedná o průtoky zpracované ČHMÚ pro časovou řadu 1973 –
1986 (uvedené hodnoty byly použity jako výchozí hydrologické údaje, směrodatné pro
projektové a výzkumné práce PSD). Hodnoty n-letých průtoků jsou převzaty z práce DHI, a.s.
(DHI, 2010), původním zdrojem jsou aktuální data ČHMÚ (data limnigrafických stanic Ústí
nad Labem a Děčín). Ve starších podkladových studiích jsou používány poněkud vyšší
hodnoty, které vycházejí z hodnot n-letých průtoků zpracovaných ČHMÚ z časové řady do r.
1991. Maximální plavební průtoky jsou odvozené od hodnot mezních plavebních stavů
stanovených v Řádu plavební bezpečnosti (vydaný vyhláškou Federálního ministerstva
dopravy č. 344/1991 Sb.) pro dolní Labe mezi Střekovem a Hřenskem. Je to 540 cm na
vodočtu v měrném profilu Ústí n. L. pro úsek Střekov – Hřensko (odpovídá Qmax. pl. 1) a 600
cm na vodočtu v Ústí n. L. pro úsek Děčín – státní hranice, kdy je plavba povolena plavidlům
pravidelné osobní dopravy a plavidlům připlouvajícím ze zahraničí (odpovídá Qmax. pl. 2).3

3

Modelové výzkumy však prokázaly, že tyto hodnoty maximálních plavebních průtoků jsou nadhodnocené. Po
odborném posouzení všech aspektů bylo rozhodnuto za směrodatné hodnoty maximálních plavebních průtoků
v profilu PSD považovat Qmax.pl.1 = 1140 m3/s a Qmax.pl.2 = 1340 m3/s, které lépe odpovídají mezním vodním
stavům 540 cm a 600 cm na vodočtu v Ústí n. L. (LIBÝ J. e., 2006)

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

153

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

V podkladech použitých při zpracování dokumentace EIA byly využívány hydrologické údaje
pro různé časové řady. To je dáno především délkou časového období, kdy byly tyto podklady
zpracovávány. V případě z hlediska plavby i ekosystémů směrodatnějších m-denních průtoků
však jsou hodnoty srovnatelné. V případě n-letých průtoků došlo k jejich výraznějšímu
snížení vlivem častějších povodní po roce 2000.
Pro správnou interpretaci přílohy P5 a vypovídající srovnání českých a německých údajů o
průtocích uvádíme též srovnání parametrů průtoků v hraničním profilu (Tabulka 26).
Tabulka 26: Srovnání parametrů průtoků na státní hranici

Parametry pro plavbu

Minimální průtoky
Průměrné průtoky

Označení průtoku

Hodnota průtoku na státní
hranici [m3/s]

ČR

Q345d

118

SRN

GIW 89*

132

ČR

Q180d

250

SRN

MW

313

Stát

Rozdíl mezi průtoky Q345d a GlW89* je dán rozdílnou metodikou jejich výpočtu a není
signifikantní. U průměrných průtoků je rovněž metodický rozdíl. V každém případě bude při
průtoku Q180d ponor 2,2 m využitelný v ČR i v SRN, protože pro MW platí jako regulační cíl
plavební hloubka 2,6 m.
Vývoj průtoků v Labi a klimatická změna
Existuje řada prací, které se zabývají studiem změn klimatu, trendů ve vývoji různých
klimatických faktorů i prognózami jejich dalšího vývoje do budoucna, a které jsou relevantní
pro oblast českého dolního Labe, např. PIK (2006), Kněžek (2006), Pekárová et al. (2006),
Novický et al. (2009), Vizina a Horáček (2009), ČHMU (2013) a další. Průtoky v Labi jsou
závislé na hydrologické bilanci povodí Labe a ta závisí na klimatických podmínkách.
Přehradní nádrže, které umožňují cílené nadlepšování nízkých vodních stavů, byly postupně
uvedeny do provozu v 50 – 60. letech 20. století. Z hlediska dlouhodobých trendů se proto
extrémně nízké stavy vody na Labi projevovaly silněji v první polovině minulého století než
v polovině druhé a v současnosti. Vzhledem k nadlepšování však nemá smysl nízké průtoky
z těchto dvou období porovnávat a dlouhodobé trendy vývoje nízkých průtoků sledovat. Při
zaměření pozornosti na období po výstavbě přehrad lze konstatovat, že nízké průtoky
nevykazují významný trend – např. Kněžek (2006) porovnáním malých průtoků pěti desetiletí
z období 1956-2005 zjistil, že průtoky z posledních dvou desetiletí nejsou významně odlišné
od průtoků z prvých dvou desetiletí.
Podrobná data týkající se změn některých průtokových charakteristik v období 1961-2005
přímo pro profil Labe – Děčín lze získat z analýzy zpracované Mezinárodní komisí pro
ochranu Labe (MKOL, 2010). V této studii byly zpracovány trendy vybraných charakteristik
průtoků za období 1961 – 2005, a to ročních minimálních 7denních průtoků (Qmin7d(R)), navíc i
rozdělených na zimní (Qmin7d(Z)) a letní (Qmin7d(L)) pololetí, průměrných ročních průtoků (QR),
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rovněž navíc rozdělených na zimní (QZ) a letní (QL) pololetí, a průměrných měsíčních průtoků
po jednotlivých měsících (Qm(I)-(XII)). Trendy časových řad ve vodoměrných stanicích byly
testovány Mann-Kendallovým testem na hladině významnosti 95 %. Výsledky analýzy pro
profil Labe – Děčín jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 27), ze které je patrný nárůst
průměrného ročního průtoku a také průtoku v zimním pololetí a naopak pokles průtoku
v letním pololetí, zejména pak v květnu a červnu (statisticky významný pokles).
Tabulka 27: Průtoky - analýza trendů dle Mann-Kendallova testu, profil Labe – Děčín, období 1961 –
2005 (MKOL, 2010)

Profil
Labe - Děčín
Qm(I)
(+)

Qmin7d(R)
(-)

Qmin7d(Z)
(+)

Qmin7d(L)
(-)

QR
(+)

QZ
(+)

QL
(-)

Qm(II) Qm(III) Qm(IV) Qm(V) Qm(VI) Qm(VII) Qm(VIII) Qm(IX) Qm(X) Qm(XI) Qm(XII)
(+)

(+)

(-)

(--)

(--)

(-)

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

(+) rostoucí tendence, (-) klesající tendence, (--) statisticky významný klesající trend (95%)

Co se týče předpokládaného budoucího vývoje, projekt VÚV T.G.M., v.v.i. (VÚV TGM,
2011a) dále zahrnoval modelování dopadů změn klimatu na hydrologický režim, které bylo
provedeno pomocí hydrologického modelu BILAN na 250 povodích v ČR. Pro tvorbu
časových řad ovlivněných změnou klimatu byly použity simulace regionálních klimatických
modelů vycházející z projektu EU ENSEMBLES, simulace provedené v rámci projektu
Českým hydrometeorologickým ústavem a dále i simulace globálních klimatických modelů
zpracovaných na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity. Regionální modely byly
řízeny různými globálními klimatickými modely podle emisního scénáře SRES A1B.
Hydrologická bilance byla modelována pro současné podmínky a podmínky klimatické
změny dle všech uvažovaných simulací regionálních klimatických modelů. Posuzovány byly
změny mezi obdobími 1961-1990 a 2010-2039, 2040-2069 a 2070-2099 (tyto časové
horizonty jsou označovány pomocí jejich středů jako 2025, 2055 a 2085).
Podstata možných změn hydrologické bilance na našem území vyplývá z projekcí srážek a
teplot pro Evropu, tj. postupného zvyšování teplot během celého roku a poklesu letních, růstu
zimních a stagnace ročních srážek (Christensen et al., 2007). Předpoklad stagnace ročních
srážek však na území ČR zcela neodpovídá pozorovaným změnám v posledních desetiletích
(viz informace v textu výše a Obrázek 17). Práce (VÚV TGM, 2011a) uvádí, že odhad změn
roční bilance srážek (a tudíž také odtoku a ostatních složek hydrologického cyklu) je nejistý,
k čemuž přispívá poloha ČR v oblasti přechodu mezi předpokládaným růstem srážek na
severu a jejich poklesem na jihu Evropy.
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Obrázek 17: Pozorované změny srážek mezi obdobími 1961-1980 a 1981-2005
(Hanel et al, 2011)

Práce VÚV TGM (2011c) poukazuje na růst teploty vzduchu na našem území (např. mezi
obdobími 1961–1980 a 1981–2005 v ročním průměru o cca 0,6 až 1,2 °C) a tedy i potenciální
evapotranspirace, a zároveň na to, že tyto změny jsou na většině území účinně kompenzovány
růstem srážek, a to v roční bilanci až o 10 % přičemž nejvýraznější nárůst lze sledovat u
podzimních srážek (až o více než 20 %, zejména v jižní části ČR). Výjimkou jsou střední
Čechy, kde se nachází povodí přirozeně chudá na srážky, např. povodí Rakovnického potoka,
Srpiny nebo Blšanky s dlouhodobě pasivní hydrologickou bilancí. Tyto změny jsou patrné
z Obrázek 17.
Princip budoucích změn hydrologické bilance může být dle VÚV TGM (2011c) shrnut
v následující části textu. V období od začátku podzimu do začátku léta dochází k růstu srážek,
jenž je doprovázen řádově stejným růstem aktuální evapotranspirace způsobeným růstem
teplot. V letním období dochází k poklesu srážek a v důsledku úbytku zásob vody v povodí
nemůže docházet k výraznému zvyšování aktuální evapotranspirace. Důležitým faktorem
ovlivňujícím změny odtoku je posun doby tání v důsledku vyšší teploty přibližně z dubna na
leden až únor. Změny odtoku v období leden-květen jsou tedy dominantně určeny právě
odlišnou dynamikou sněhové zásoby, změny v letním období zejména úbytkem srážek.
V oblasti změn průměrných odtoků pro sledované časové horizonty VÚV TGM (2011c)
uvádí, že zpravidla lze konstatovat růst odtoků v zimním období a jejich pokles po zbytek
roku a pro velkou část území ČR i v roční bilanci. K větším poklesům dochází v jihovýchodní
části území ČR. Zejména změny roční bilance odtoku jsou pro všechny časové horizonty na
většině území nejisté. Tato nejistota pochází z různých zdrojů. Jednak modelování klimatu
samo o sobě zahrnuje řadu nejistot spojených zejména s počátečními a okrajovými
podmínkami klimatických modelů (emisní scénář, množství dopadajícího slunečního záření
apod.) a s jejich strukturou a parametry. Při použití výstupů klimatických modelů pro
hydrologické modelování se k těmto nejistotám přidávají další - zejména nejistoty spojené s
volbou metody pro převedení výstupu klimatického modelu do měřítka jednotlivých povodí
(downscaling), metodikou tvorby scénářů změn klimatu a strukturou hydrologického modelu
a jeho parametry.
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Při zohlednění výše uvedených studií lze konstatovat, že na dolním českém Labi lze
předpokládat zvyšující se četnost a pravděpodobnost výskytu nízkých vodních stavů v letních
měsících. Určitou naději, že tento pokles nebude výrazný, zakládají výsledky projektu
KLIWAS (2013). Rozsáhlá data, která tento velký německý projekt poskytuje, nepotvrzují
výraznější pokles srážek v letním období do první poloviny 21. století, který ukazovaly
předchozí studie. Nárůst zimních srážek byl shodně s jinými studiemi potvrzen. Znovu je
proto třeba zdůraznit, že prognózy dalšího vývoje klimatu jsou zatíženy vysokou mírou
nejistot a je tudíž obtížné dospět ke konkrétnějším a jednoznačným závěrům co se týče
budoucího vývoje průtoků v Labi.
Změny však vykazují významné klimatické faktory, které s vývojem minimálních průtoků na
Labi přímo souvisí, jako jsou např. teplotní změny, změny srážkových úhrnů, rozložení srážek
a další.
Kněžek (2006) uvádí, že intenzivní oteplování na povodí Labe v ČR začalo přibližně v roce
1987 (Obrázek 18). Celkový vzestup teploty od roku 1987 do roku 2004 je cca 1 oC, gradient
vzestupu je 0,05 oC ročně. Zajímavé však je, že na přelomu 18. a 19. století bylo
zaznamenáno oteplení srovnatelné s tím, které nastalo koncem 20. století.

Obrázek 18: Průměrné roční teploty vzduchu na povodí Labe po Děčín a klouzavé desetileté průměry
1777-2004

Zdroj: Kněžek, 2006 (do roku 1876 odhad podle pozorování stanice Praha-Klementinum)
Rovněž Novický et al. (2009) uvádí, že teploty vzduchu i vody v posledních desetiletích
rostou na většině povodí v ČR, přičemž k růstu dochází nejčastěji od období let 1977 – 1986,
a dále uvádí, že je pravděpodobné, že teploty vzduchu i vody budou i nadále růst a k roku
2050 pravděpodobně vzroste teplota vzduchu podle výpočtů klimatických scénářů projektu
PRUDENCE o 1,7 až o 3,5 oC s průměrným růstem 2,6 oC.
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Roční srážkové úhrny na povodí Labe v Děčíně vykazují podle Kněžka (2006) od roku 1890
dlouhodobý mírně poklesový trend. Podrobnější zobrazení řady pro povodí Labe v Děčíně z
období 1961-2003 však ukazuje, že se od roku 1991 srážky zvětšují. Přitom se mění sezónní
rozložení srážek, zvětšují se srážky v období od října po březen, zmenšují v měsících duben
až červen. Účinek zvýšené teploty vzduchu, který by se měl projevit zvětšením výparu z
povodí a zmenšením odtoku, byl tedy v období 1991-2003 do značné míry kompenzován
zvětšením srážek. Podle Pekárové et al. (2006) vykazují srážky i odtoky z povodí Labe
třináctiletou periodicitu. V dlouhodobém měřítku byl často průběh srážek a teplot vzduchu
protichůdný, vývoj po roce 1990 je však netypický, současně se zvyšují teploty i srážky,
obdobný vývoj se v předcházející řadě nikdy nevyskytl.
Výše uvedené poznatky potvrzují i výsledky modelování hydrologické bilance pro podmínky
ovlivněné klimatickou změnou (Vizina a Horáček, 2009). Přes míru nejistoty zahrnutou v
klimatických a hydrologických modelech srovnání výsledků modelů pro 56 povodí v České
republice pro stávající poměry a pro podmínky klimatické změny ukázalo v horizontu do roku
2025 možný pokles průměrných ročních průtoků, změnu v ročním chodu bilančních veličin,
jejich větší rozkolísanost a zvýšenou četnost období sucha. Změny odtokových výšek přitom
byly dány především změnou rozložení srážek v průběhu roku a změnou teploty vzduchu.
Tento závěr potvrzuje i nejnovější komplexní studie připravená pro ČR (ČHMU, 2011).
Závěry této práce uvádějí, že teplota je zásadním faktorem ovlivňujícím hydrologickou
bilanci zejména proto, že s rostoucí teplotou roste potenciální evapotranspirace (a pokud je v
povodí dostupná voda i územní evapotranspirace). Dochází tedy k rychlejšímu úbytku vody z
povodí. Pozorovaný růst teploty vede k růstu potenciální evapotranspirace v ročním průměru
řádově o 5–10 %, stejný růst lze konstatovat i pro jaro a léto. K nejvýraznějšímu růstu
evapotranspirace dochází v zimě a to až o více než 20 %, což je způsobeno větším počtem dní
s kladnými teplotami vzduchu. Naopak na podzim k zásadním změnám potenciální
evapotranspirace nedochází, neboť není pozorováno zvyšování teploty vzduchu. Celkový
předpokládaný růst potenciální evapotranspirace je na velké části našeho území kompenzován
růstem srážek. V roční bilanci činí tento nárůst až 10 %. V ročním chodu můžeme konstatovat
výraznější nárůst u podzimních srážek (až 20 %, zejména v jižní části ČR). Výjimkou je
oblast středních Čech, kde namísto zmiňovaného růstu srážek, dochází k jejich poklesu, na
jaře až o 20 %. Z rozdílu změn srážek a potenciální evapotranspirace je zřejmé, že v roční
bilanci dochází na velké části našeho území k účinné kompenzaci růstu potenciální
evapotranspirace zvýšenými srážkami. Nicméně ve střední části ČR se nacházejí povodí, pro
která toto neplatí, což vede k dlouhodobě pasivní hydrologické bilanci.
Hodnocení klimatických změn a jejich dopadů je zatíženo nejistotami, které jsou podmíněny
několika faktory. Globální i regionální klimatické modely používají jako jeden ze vstupů
emisních scénáře (ČHMU, 2011) popisující vývoj globální ekonomiky a společnosti
v budoucím období. Při konstrukci klimatického scénáře je kvantifikován vývoj koncentrací
CO2 v souladu s použitým emisním scénářem a tato kvantifikace je vstupem do klimatických
modelů, které v globálním měřítku simulují procesy v atmosféře, oceánu, na zemském
povrchu a jejich vzájemné interakce. Složitost celého procesu klimatického modelování a
možnosti použití výsledných scénářů v aplikacích pro vodní hospodářství nejnověji shrnuje
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práce Daňhelka et al. (2013), schématické znázornění tvorby klimatických scénářů ukazuje
Obrázek 19. Další velkou nejistotou, kterou musíme mít při aplikaci výsledků na paměti, je
úroveň našich znalostí o citlivosti klimatu na růst koncentrací CO2 a známé zpětné vazby
s tímto růstem související. Pro praktické využívání výsledků modelových klimatických
simulací pro projekce budoucího hydrologického vývoje a posuzování dopadů na vodní
hospodářství je nutné vědět, že metody konstrukcí klimatických scénářů jsou založeny na
předpokladech, které neumíme přesně kvantifikovat a pracujeme tedy jen s pravděpodobným
vývojem.

Obrázek 19: Postup tvorby scénářů změny klimatu a jejich dopadů (čárkovaně dosud neuspokojivě řešené
vazby)

V souvislosti s danou problematikou je třeba uvést, že realizace PSD bude mít i v případě
naplnění výše uvedených prognóz (tj. zhoršení plavebních podmínek na Labi v letních
měsících v důsledku klimatické změny) z pohledu plavby jednoznačně pozitivní vliv. Záměr
PSD slouží právě ke zlepšení plavebních podmínek za nízkých průtoků a může tak být jedním
z adaptačních opatření umožňujících zachování plavebního spojení ČR s rozvinutou sítí
evropských vodních cest a mořem i v budoucnu. Tento aspekt je blíže popsán v kapitole
D.I.4.
Útvary povrchových vod
Z hlediska útvarů povrchových vod se záměr přímo dotýká dvou vodních útvarů na Labi Labe od toku Jílovský potok po státní hranici, OHL_1150 a Labe od toku Bílina po Jílovský
potok, OHL_0940. Navazující vodní útvar Labe od toku Ohře po tok Bílina (OHL_0750)
ležící proti proudu Labe je již mimo dotčené území záměru v posuzovaných variantách.
Za dotčené je nutno považovat rovněž vodní útvary vymezené na dolních úsecích Ploučnice a
Jílovského potoka (Ploučnice od toku Robečský potok po ústí do toku Labe, OHL_1110 a
Jílovský potok od pramene po ústí do toku Labe, OHL_0930), tedy výše zmiňovaných přítoků
ústících do úseku Labe, který bude ovlivněn vzdutím plavebního stupně. Tyto vodní útvary
budou ovlivněny vzdutím Labe a v případě realizace projektu ve variantě 1b budou v oblasti
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jejich ústí do Labe realizována environmentální opatření, která jsou integrální součástí
projektu v této variantě. Obrázek 20 ukazuje dotčené útvary povrchových vod.
Podle prvního Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe (2009) by byly dotčeny vodní útvary
Labe po soutok s tokem Jílovský potok (ID 14521020), Labe po soutok s tokem Kamenice
(ID 14625000), Jílovský potok po ústí do toku Labe (ID 14521010) a Ploučnice po ústí do
toku Labe (ID 14612000). K aktualizaci vymezení vodních útvarů povrchových vod došlo
v rámci aktualizace plánů povodí pro druhý cyklus plánování v oblasti vod, v rámci této
aktualizace došlo také ke změně názvů některých VÚ, včetně útvarů dotčených plánovaným
záměrem. Aktualizované vymezení vodních útvarů je obsaženo v aktuálním návrhu Plánu
dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe.
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Obrázek 20: Dotčené útvary povrchových vod
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Tabulka 28 poskytuje přehled útvarů povrchových vod, které budou záměrem dotčeny, a
základní informace o těchto útvarech. Celkový stav vodních útvarů, který je dán horším
z jejich ekologického a chemického stavu, je pro aktuální návrhy PDP hodnocen v souladu
s Rámcovou směrnicí o vodách (2000/60/ES) jako dobrý nebo nevyhovující.
Hodnocení stavu vodních útvarů z hlediska morfologie bylo provedeno v rámci procesu
předběžného vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (pHMWB). Hodnocen byl stav
koryta toku, zavzdutí, příčné překážky, napřímení, odběry vody a další parametry. Všechny
vodní útvary byly z hlediska jejich hydromorfologie shledány jako nevyhovující.
V rámci aktualizovaného vymezení silně ovlivněných vodních útvarů byly všechny dotčené
útvary, včetně dotčených vodních útvarů na Labi, které přímo tvoří labskou vodní cestu,
vymezeny jako přirozené, jejich celkový stav je hodnocen jako nevyhovující (Tabulka 28).
Tabulka 28: Přehled dotčených útvarů povrchových vod dle aktualizovaného PDP

útvar povrchových vod

ID vodního Stav vodního útvaru přirozený/silně
útvaru
ovlivněný VÚ

Labe od toku Jílovský potok po státní
hranici

OHL_1150

nevyhovující

přirozený

Labe od toku Bílina po Jílovský potok

OHL_0940

nevyhovující

přirozený

Jílovský potok od pramene po ústí do
OHL_0930
nevyhovující
přirozený
toku Labe
Ploučnice od toku Robečský potok po
OHL_1110
nevyhovující
přirozený
ústí do toku Labe
Zdroj: Návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, www.poh.cz
Ekologický stav útvarů povrchových vod
Ekologický stav vodních útvarů je určen na základě hodnocení biologických složek
ekologické kvality, tj. makrozoobentos, ryby a vodní flóra (fytoplankton, fytobentos a
makrofyta), podpůrných chemických a fyzikálně-chemických složek a podpůrných
hydromorfologických složek. Hydromorfologický stav je však určující složkou pouze pro
klasifikaci vodního útvaru do třídy velmi dobrého ekologického stavu (odpovídá referenčním
podmínkám), což je v případě dotčených vodních útvarů irelevantní. V rámci tvorby prvního
POP Ohře a dolního Labe bylo vzhledem k celkovému nedostatku dat používáno také
nepřímé hodnocení ekologického stavu, které spočívalo v hodnocení významných
antropogenních vlivů a odhadu jejich dopadů na vodní útvary. Zejména hodnocení stavu
biologických složek bylo zatíženo řadou nejistot kvůli nedostatku biologických dat a
chybějícím metodickým postupům pro hodnocení. Fytosložky hodnoceny nebyly. Informace
týkající se biologických složek poskytuje také kapitola C.II.7 Fauna, flora a ekosystémy.
Hodnocení pro aktuální návrhy plánů dílčích povodí je již kompletnější, nicméně hodnocení
všech relevantních biologických složek v některých útvarech stále chybí.
Ekologický stav dotčených vodních útvarů na řece Labi byl v rámci hodnocení pro potřeby
zpracování aktuálního návrhu plánu dílčího povodí vyhodnocen jako poškozený (třída 4).
Ekologický stav obou dotčených přítoků (příslušných VÚ) byl vyhodnocen jako střední
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(třída 3). Tento celkový výsledek byl stanoven dle požadavků Rámcové směrnice o vodách
(2000/60/ES) používaným „principem nejhoršího“ a odpovídá vždy vyhodnocení biologické
složky makrozoobentos, případně dalších (Tabulka 29).
Tabulka 29: Dotčené vodní útvary a jejich ekologický stav dle aktuálního návrhu PDP

útvar
povrchových
vod

ID vodního
útvaru

Labe od toku
OHL_1150
Jílovský potok
po státní
hranici
Labe od toku
OHL_0940
Bílina po
Jílovský potok

ekologický chemické a
stav
fyzikálněchemické
složky
poškozený střední
(třída 4)
(třída 3)

biologické
složky

nevyhovující
ukazatele pro dosažení
dobrého stavu

poškozený
(třída 4)

poškozený
(třída 4)

poškozený
(třída 4)

makrozoobentos,
fytoplankton, ryby,
AOX, EDTA,
ALACHLOR-MB
Makrozoobentos,
fytobentos,
fytoplankton, ryby,
AOX, EDTA,
ALACHLOR-MB
makrozoobentos

střední
(třída 3)

Jílovský potok OHL_0930 střední
dobrý
střední
od pramene po
(třída 3)
(třída 2)
(třída 3)
ústí do toku
Labe
Ploučnice od
OHL_1110 střední
střední
střední
makrozoobentos,
toku Robečský
(třída 3)
(třída 3)
(třída 3)
fytobentos, BFENOLpotok po ústí
A, AOX
do toku Labe
Zdroj: Návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, www.poh.cz
Při srovnání dat vybraných podpůrných fyzikálně-chemických parametrů, které vypovídají o
organickém znečištění a trofickém zatížení toků, měřených během delšího časového období je
patrné, že kvalita vody v Labi se z tohoto hlediska za poslední dvě desetiletí výrazně zlepšila.
Tento vývoj kvality vody je spojen zejména s výstavbou a intenzifikací ČOV. Tabulka 30
dokumentuje tuto situaci. Jsou zde uvedeny aritmetické průměry (AP) z ročních měření
hodnot základních ukazatelů organického znečištění a trofického zatížení vody v Labi
v Děčíně v období 1990 – 2007. Údaje od roku 2007 jsou vyjádřeny jako charakteristické
hodnoty (C-90) a rovněž jako třídy jakosti podle ČSN 75 7221 – Klasifikace jakosti
povrchových vod (I – neznečištěná voda, II – mírně znečištěná voda, III – znečištěná voda, IV
– silně znečištěná voda, V – velmi silně znečištěná voda).
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Tabulka 30: Vývoj organického znečištění a trofického zatížení v profilu Labe - Děčín

Ukazatel

1990 1995 2000 2005 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 imi
AP
AP
AP
AP AP –
–
–
–
–
–
sní
2008 2009 2010 2011 2012 2013 sta
C-90 C-90 C-90 C-90 C-90 C-90 nd
třída třída třída třída třída třída art
BSK5
7,5
4,6
4,0
3,5 2,9 5,5
7,5
5,9
3,3
3,2 2,7
6
[mg/l]
III
III
III
III
III
II
CHSKCr
53
32
25,6 25,2 22,7 31,0 31,0 27
22,4 21,0 21,0 35
[mg/l]
III
III
III
III
III
III
N-NH4+
2,0
0,41 0,3
0,2 1,13 0,2
0,38 0,24 0,11 0,10 0,09 0,5
[mg/l]
I
II
I
I
I
I
N-NO35,21 4,74 4,1
3,4 3,3 4,0
4,0
4,6
4,2
3,6 3,5
7
[mg/l]
II
II
II
II
II
II
P celkový
0,15 0,2
0,1 0,13 0,10 0,16 0,13 0,09 0,11 0,10 0,2
[mg/l]
II
II
II
II
II
II
Zdroj: Statistické ročenky životního prostředí České republiky (www.cenia.cz, www.csu.cz),
Vodohospodářské bilance (www.pla.cz)
Chemický stav útvarů povrchových vod
Chemický stav je dle požadavků Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES) hodnocen dvěma
kategoriemi, a to „dobrý stav“ a „nedosažení dobrého stavu“. Při hodnocení chemického stavu
útvarů povrchových vod pro účely aktuálních návrhů PDP bylo zjištěno, že všechny dotčené
útvary nedosahují dobrého stavu. Nevyhovující ukazatele jsou uvedeny v následující tabulce
(Tabulka 31). Z tabulky je patrné, že tyto toky vykazují především riziko zvýšeného
znečištění syntetickými látkami.
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Tabulka 31: Dotčené vodní útvary a jejich chemický stav dle aktuálního návrhu PDP Ohře, dolního Labe
a ostatních přítoků Labe

útvar
ID vodního chemický nevyhovující ukazatele pro dosažení dobrého
povrchových
útvaru
stav
stavu
vod
Labe od toku OHL_1150 nedosažení B-A-PYREN, B-B-FLUORANT, B-GHIPERYL,
Jílovský potok
dobrého
FLUORANTEN
po státní
stavu
hranici
Labe od toku OHL_0940 nedosažení B-A-PYREN, B-B-FLUORANT, B-GHIPERYL,
Bílina po
dobrého
BROMDIFENYLETHER, FLUORANTEN, HGJílovský potok
stavu
R
Jílovský potok OHL_0930 nedosažení NI-R
od pramene po
dobrého
ústí do toku
stavu
Labe
Ploučnice od
OHL_1110 nedosažení B-A-PYREN, FLUORANTEN
toku Robečský
dobrého
potok po ústí
stavu
do toku Labe
Zdroj: Návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, www.poh.cz
C.II.4.2 Podzemní voda
Popis území, útvary podzemních vod
Z hlediska geologického je dotčené území součástí geologické jednotky označované jako
sedimenty svrchní křídy. Z regionálně hydrogeologického hlediska je pak součástí skupiny
hydrogeologických rajónů 46 - Křída Dolního Labe. Dotčené území je součástí pěti
hydrogeologických rajónů, podle kterých byly vymezeny útvary podzemních vod (Obrázek
21).
Tabulka 32 uvádí přehled dotčených útvarů podzemních vod a základní informace o těchto
útvarech. Celkový stav vodních útvarů je dán horším z jejich chemického a kvantitativního
stavu a je tedy ve všech případech nevyhovující.
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Tabulka 32: Hydrogeologické rajony - útvary podzemních vod zasahující do dotčeného území a jejich stav
podle aktuálního návrhu PDP Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

hydrogeologický rajón
útvar podzemních vod
Děčínský Sněžník

ID hg. rajónu
ID vodního
útvaru
46300

plocha (km2) kvantitativní
stav

chemický
stav

97,7019 km2 nevyhovující

nevyhovující

Křída Dolní Kamenice a
46600
180,286 km2 vyhovující
nevyhovující
Křinice
Křída Dolního Labe po Děčín - 46120
331,796 km2 nevyhovující nevyhovující
levý břeh, severní část
Křída Dolního Labe po Děčín - 46200
289,592 km2 vyhovující
nevyhovující
pravý břeh
Křída Dolní Ploučnice a Horní 46500
481,409 km2 vyhovující
nevyhovující
Kamenice
Zdroj: Návrh Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe, www.poh.cz
Chemický stav útvarů podzemních vod byl hodnocen na základě dat z monitoringu útvarů
podzemních vod. V případě nedostatku či neexistence těchto dat však byl stav příslušného
útvaru stejně jako pro potřeby POP pro první plánovací období vyhodnocen na základě
nepřímého hodnocení, tj. na vyhodnocení významných antropogenních vlivů.
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Obrázek 21: Útvary podzemních vod zasahující do dotčeného území.
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Struktura skupiny rajonů 46 je nejkomplikovanější částí křídové pánve s pestrým
litologickým vývojem sedimentačního cyklu a s intenzivním tektonickým porušením celého
území. Vyskytují se zde čtyři hlavní skupiny zvodní:
 cenomansko-turonská,
 coniacko-santonská,
 zvodeň třetihorních sedimentů a vyvřelin,
 zvodeň sedimentů kvartéru.
První dvě zvodně jsou vázány na cenomanské až santonské pískovce různých typů, zvodeň
třetihorních neovulkanitů na puklinový systém výlevných těles a posledně jmenovaná zvodeň
na akumulace průlinově dobře propustných kvartérních sedimentů.
Pro potřeby investora (ŘVC) byl v úseku od Ústí nad Labem až po státní hranici ČR/SRN
v letech 2002 – 2007 vybudován systém monitoringu podzemní vody (Stavební Geologie –
IGHG, s.r.o., SG Geotechnika, a.s.). Během vrtných prací byla v převážné míře zastižena
zvodeň kvartérních sedimentů, která je zde propojená s povrchovými vodami řeky Labe.
Koeficienty filtrace v kvartérní zvodni se pohybují v řádu kf = n.10 -3 až n.10-4 m/s. Z
hydrochemického hlediska lze vody kvartérních štěrkopískových akumulací charakterizovat
jako vody alkalické až kyselé reakce, středně až velmi tvrdé, se střední až vysokou
mineralizací. Je to hydrochemický typ Ca2+-HCO3-SO42- s místy vyššími obsahy iontů Fe3+,
Mg2+ a Cl-. Tyto vody většinou nevyhovují normám pro pitnou vodu a často jsou
kontaminovány řadou organických látek a ropnými produkty hlavě v oblastech pod
průmyslovými závody (SG-GEOPROJEKT, 2002).
Celkem bylo v letech 2002-2007 vybudováno 180 vrtů na obou březích Labe a monitoring
podzemní vody je od roku 2002 prováděn pravidelně (Stavební Geologie Geotechnika, a.s.).
Slouží k dokumentaci pohybu hladiny podzemní vody v průběhu hydrologického roku za
normálních průtoků v Labi a rovněž při určených zvýšených průtocích, ke zjišťování
fyzikálně-chemických vlastností podzemní vody ve sledovaném úseku Labe a sledování
kvality a kontaminace podzemní vody ve vybraných exponovaných místech ve sledovaném
úseku Labe - základní fyzikálně-chemický rozbor se ve vybraných exponovaných vrtech
doplňuje speciálními rozbory vody (např. sledování ClU, NEL…). V roce 2005 byly některé
vrty zakonzervovány a monitoring byl zaměřen na úsek, který bude ovlivněn záměrem.
V roce 2008 byl monitoring jakosti podzemní vody proveden stejně jako v předchozích letech
dvakrát ročně (SG-GEOPROJEKT, 2009), byl proveden dynamický odběr vody z vybraných
91 monitorovacích vrtů a laboratorní rozbory odebraných vzorků vody, na jejichž základě je
možné učinit následující závěry:
 Celková mineralizace dosahuje hodnot v rozmezí 350 – 800 mg/l. Všechny vrty se
zvýšenou mineralizací jsou v místech koncentrace průmyslových provozů - závody
Tonaso Neštěmice, Měď Povrly a Kovošrot Děčín na levém břehu Labe, Svádov a
Boletice na pravém břehu a v místech přítoků Labe (Jílovský potok, Ploučnice). Ve
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vrtech v těchto oblastech se též projevuje
hydrogenuhličitanových a chloridových iontů.

zvýšený

obsah

síranových,

 Ve vrtech byly zjištěny zvýšené až extrémní hodnoty železa (v roce 2005 překračující
v průměru 500x a maximálně 1 500x limit pro pitnou vodu). Tento vysoký obsah Fe ve
vrtech nemá souvislost s říční vodou a jeho koncentrace je vázána na dnové sedimenty
transportované z okolních kopců s výskytem podložních hornin bohatých na tyto prvky v
centrální části Českého středohoří a v Horním a Prostředním Žlebu u Děčína.
 Zvýšený obsah dalších kovů (měď, nikl, chrom a zinek) v podzemní vodě je vázán
na průmyslové oblasti (Krásné Březno, Měď Povrly a. s., Rozbělesy u Děčína (Kovošrot)
a dále na oblasti výskytu podložních hornin, bohatých na tyto prvky v centrální části
Českého středohoří. Maximální koncentrace Cu, Zn a Ni byly zaznamenány v Horním a
Prostředním Žlebu.
 Obsah kadmia se ve většině případů blížil mezi citlivosti analytických přístrojů a rovněž
u olova nebyl zjištěn zvýšený obsah v podzemní vodě.
 Obsah rtuti ve vzorcích vody ve většině případů nepřesahoval v roce 2003 mez detekce, a
protože nebylo zjištěno zvýšené zatížení sledovaného území rtutí, další sledování obsahu
Hg v podzemní vodě se neprovádělo. V roce 2007 byl odebrán namátkově vzorek Hg ve
vrtu, který koresponduje s vodou z Bíliny. Obsah Hg zde nedosáhl limitu pro pitnou
vodu.
 Zvýšené hodnoty arsenu byly zjištěny u několika vrtů převážně na pravé straně Labe a
nemají pravděpodobně souvislost s průmyslovou činností v daném území, jeho původ
pochází z horninového prostředí a výskyt As územně koresponduje se zvýšeným
obsahem Fe. Oproti předchozím letem se v roce 2008 koncentrace As ve sledovaných
vrtech celkově výrazně snížila, většinou na hodnoty pod přirozené pozadí.
 Hodnoty pH se ve zkoumaných vzorcích podzemní vody pohybovaly kolem průměrné
hodnoty 7,5, což odpovídá neutrální reakci vody.
 Obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL), tj. ropných uhlovodíků nepřekročil
v roce 2008 limity přirozeného pozadí a za dobu měření byla jejich koncentrace
konstantní. Rovněž obsahy chlorovaných uhlovodíků (ClU) byly vesměs pod kritérii „A“
dle Metodického pokynu MŽP „Kritéria znečištění zemin a podzemní vody“ (31.7.1996).
Celkový trend vývoje koncentrace ClU je setrvalý a bez výrazných výkyvů, u vrtu pod
firmou Měď Povrly je vzrůstající trend kontaminace. Kontaminace ClU obecně
nevyžaduje ve sledovaných vrtech sanační zásah. Obsahy polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAU) a polychlorovaných bifenylů (PCB) byly také vesměs pod kritérii „A“
dle Metodického pokynu MŽP.
 Zvýšený obsah fluoritových iontů se projevuje hlavně v tektonicky aktivních oblastech,
a to jak v Českém středohoří v oblasti vulkanického centra u Roztok nad Labem
a východního okolí Ústí nad Labem, tak v oblasti děčínského zlomového pásma. Dochází
zde pravděpodobně ke komunikaci podzemní vody se vzdálenějšími místy, kterou
umožňují rozsáhlejší tektonické struktury.
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 Obsah volného CO2 se ve zvýšeném množství vyskytuje v podzemní vodě v oblastech
tektonicky porušených, např. v děčínském zlomovém poli, v Ústí nad Labem a jeho
východním okolí a v okolí vulkanického centra Českého středohoří.
 Nejvyšší organické znečištění se projevilo ve vrtu v Rozbělesích. Souvisí zřejmě s
fekálním znečištěním kvartérních sedimentů, jehož zdroj může být v porušené kanalizaci
nebo v blízké ČOV. Dále se vyskytuje organické znečištění v podzemních vodách kolem
závodu Tonaso Neštěmice, Měď Povrly a průmyslové oblasti Krásné Březno.
 V míře znečištění dusičnany lze na levém i pravém břehu Labe vysledovat klesající
tendenci od Ústí nad Labem, kde se běžně vyskytují hodnoty nad 100 mg/NO3-. Směrem
k Děčínu průměrný obsah NO3- v podzemní vodě výrazně klesá.
 Obsah dusitanů v podzemní vodě je rovněž v průměru vyšší v první části toku pod Ústím
nad Labem - v Krásném Březně, je však vysoký i ve středním úseku kolem Dobkovic
a Povrlů. V oblasti Děčína jsou všechny hodnoty obsahu NO2- podstatně nižší.
Ze sumarizace výsledků rozborů vyplývá, že převažujícím typem podzemních vod jsou vody
vápenato - sodné s převahou hydrogen-uhličitanových iontů nad chloridovými a síranovými.
Vody lze zařadit k podzóně CCaII s intenzivním oběhem podzemních vod. Pouze v místech
výchozů předkřídových hornin krystalinika na povrch v Děčíně - Loubí se vyskytují vody
s převahou síranových iontů nad hydrogenuhličitanovými (SG-GEOPROJEKT, 2009).
V roce 2009 byly vzorky podzemní vody odebrány jen jedenkrát, vyhodnocení výsledků bylo
provedeno Prof. Ing. Pavlem Dvořákem, DrSc. (Dvořák, 2010).
V roce 2015 se monitoring podzemní vody realizoval na 87 monitorovacích vrtech ve dvou
termínech. Výsledky chemických rozborů podzemní vody ukazují na srovnatelné parametry
chemizmu vod a jejich kontaminace sledovanými látkami je přibližně srovnatelná
s předchozími roky (ARCADIS, 2015).
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Dotčené území zasahuje do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Severočeská křída. Tato CHOPAV byla ustanovena NV ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných
oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída,
Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy. Hranice
CHOPAV Severočeská křída sleduje západním směrem jižní hranice CHKO Labské
pískovce, zasahuje na území okresu Děčín a končí u hraničního přechodu Petrovice (tj. území
nacházející se severně od Jílovského potoka na levém břehu Labe a severně od Stoličné hory
v Děčíně na pravém břehu Labe). Obrázek 22 znázorňuje CHOPAV v širším dotčeném
území. Vlastní území vyžadující nejvyšší stupeň ochrany podzemních vod se však nacházejí
mimo dotčené území záměru.
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Obrázek 22: Hranice CHOPAV Severočeská křída

C.II.5 Půda
Půdy v Děčínském bioregionu jsou značně ovlivněné extrémním substrátem pískovců
a vlhkým podnebím. Zcela převládají arenické podzoly s četnými přechody do silně kyselých
arenických kambizemí. Lokálně zde dochází i k rašelinění. Na plošinách na pravém břehu
Labe, pokrytých sprašovými hlínami, jsou vyvinuty pseudoglejové luvizemě s přechody
na jedné straně do luvizemních hnědozemí, na druhé do primárních pseudoglejů. Kambizemě
vystupují jen místy, zejména v bližším okolí Děčína. Cizorodým prvkem je úzká niva Labe,
tvořená fluvizemí rázu hnědé vegy.
Varianta 1
V území dotčeném záborem varianty 1 se nachází pozemky určené k plnění funkce lesa
(PUPFL) i pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF).
Přehled dotčených pozemků ZPF je uveden v kapitole B.II.1.
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Varianta 1b
V území dotčeném záborem varianty 1b se nenachází pozemky určené k plnění funkce lesa
(PUPFL). Nachází se zde pozemky s ochranou zemědělského půdního fondu (ZPF), a to
trvalých travních porostů (81 451 m2, 70 % celkového záboru ZPF), zahrad (5 017 m2, 4,3 %
celkového záboru ZPF) a orné půdy (29 902 m2, 25,7 % celkového záboru ZPF). Převážně se
jedná o V. třídu ochrany (82,25 % ZPF), v menší míře také o I. (8,75 % záboru ZPF) a II. (9
% záboru ZPF) třídu ochrany.
Přehled dotčených pozemků ZPF je uveden v kapitole B.II.1.

Přehled dotčených pozemků varianty 1 a varianty 1b je uveden v příloze P10.
C.II.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Území je charakterizováno jako plochá hornatina v povodí Labe, převážně na kvádrovitých
pískovcích cenomanu, spodního a středního turonu s ojedinělými proniky neovulkanických
hornin, v kaňonu Labe je odkryto podloží křídy. Příčný profil kaňonu v místě výstavby PS
Děčín je asymetrický. Dno tvoří levotočivý oblouk Labe s úzkou nivou. Stráně východního
svahu jsou strmé, v horních pasážích zakončené svislými skalními stěnami. Západní konvexní
břeh je charakteristický širším inundačním pásmem a mírnějším svahem s četnými erozními
rýhami a několika vodoteči.
C.II.6.1 Geologické poměry
Předkvartérní podklad
Předkvartérní podklad je v prostoru dotčeného území tvořen horninami krystalinika, které
vystupují jako menší ostrůvek v podloží křídových pískovců mezi Děčínem a Dolním
Žlebem. Z regionálního hlediska tento horninový komplex náleží k Labskému břidličnému
pohoří.
Horninové složení v rámci krystalinika je poměrně pestré. V archivních a nově provedených
vrtech byly zastiženy jednak slabě přeměněné, tlakově postižené (epizonálně metamorfované)
sedimentární
a
eruptivní
horniny
pravděpodobně
svrchnoproterozoického
a
spodnopaleozoického stáří. Největší zastoupení zde mají chlorit-sericitické fylity, zelené
břidlice (metabazity) a krystalické vápence, okrajově se vyskytují také metadroby. V severní
části dotčeného území je předkvartérní podklad dále tvořen tělesy zčásti tlakově postižených
granitoidních hornin paleozoického stáří s žilným doprovodem v podobě lamprofyru a aplitu.
Při jižním okraji dotčeného území byly v archivních vrtech na pravém břehu dokumentovány
také pískovce (ARCADIS Geotechnika, 2010a).
Kvartérní pokryvné útvary
Předkvartérní horniny jsou v údolním dně překryty mocnými kvartérními fluviálními
sedimenty, na říčních březích i sedimenty deluviálními. V menší míře se vyskytují také
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eolické sedimenty a antropogenní navážky. Celková mocnost kvartérních sedimentů se
pohybuje mezi 7 – 13 m.
Kvartérní pokryvné útvary v prostoru inženýrských objektů jsou tvořené mocnou polohou
zvodnělých terasových písčitých a štěrkovitých uloženin, které jsou místy překryté vrstvou
jemnozrnných náplavů a splachů. Na okrajích údolní nivy fluviální sedimenty neostře
přecházejí do deluviálních hlinitopísčitých uloženin, kamenitých a balvanitých sutí. Zejména
na pravém břehu je stávající terén upraven vrstvou antropogenních navážek různé mocnosti a
materiálového složení (ARCADIS Geotechnika, 2010a; G-servis Praha, 2012).
Radioaktivní látky - Ploučnice
Řeka Ploučnice byla dlouhodobě zatěžována důlními vodami z hornické těžby uranu
v lokalitě Stráž pod Ralskem (množství čištěných důlních vod bylo kolem 500 l/s). Čištění
bylo založeno na spolusrážení radia se síranem barnatým a jemnozrnná sraženina, jež v malé
míře unikala, byla nositelkou zejména radia 226. Toto vedlo k dlouhodobé kontaminaci
říčních sedimentů v celém podélném profilu Ploučnice. Z výsledků monitoringu sedimentů na
řadě profilů v ČR nezatížených odpady uranového průmyslu bylo zjištěno, že průměrná
hodnota hmotnostní aktivity radia 226 byla 47,8 Bq/kg a radia 228 47,2 Bq/kg. Zjištěné
hmotnostní aktivity radia 226 v dodaných vzorcích 1 – 3 z Ploučnice byly v rozmezí 63,7 101,5 Bq/kg. Tyto hodnoty odpovídají běžnému výskytu v říčních sedimentech (VÚV TGM,
2011e).
Sesuvy
V dotčeném území se dle dat České geologické služby nachází několik sesuvných území
(Obrázek 23). V blízkosti samotného plánovaného plavebního stupně je to aktivní sesuvné
území Ludvíkovice a dále sesuvné území Prostřední Žleb. Tyto sesuvy nezasahují do ploch
záboru záměru.

Obrázek 23: Sesuvná území v dotčeném území
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C.II.6.2 Hydrogeologické poměry
Pro řešení dané problematiky je rozhodující přítomnost hydrogeologické struktury
nezpevněných sedimentů kvartérní aluviální výplně. Z geologické charakteristiky vyplývá, že
je prakticky výhradně tvořena zeminami granulometrického charakteru písku až štěrku s
vysokou účinnou pórovitostí a z ní vyplývající vysokou propustností. Transmisivita (T) tohoto
průlinového kolektoru je v dostupné literatuře udávána hodnotami 7,2.10-3 až 3,7.10-2 m2/s,
tj. velmi vysoká. Vzhledem k horizontální a vertikální proměnlivosti aluviálních sedimentů
nelze vyloučit lokální odchylky, celkový charakter by však měl být zachován. Tyto zeminy
jsou většinou překryty vrstvou méně propustných povodňových hlín, což může za vyšších
stavů hladiny způsobovat mírnou napjatost mělké kvartérní zvodně (semiartézský strop).
Písky a štěrky aluvia jsou v úzké hydraulické návaznosti na toku Labe, zároveň jsou patrně
napájeny vodami vyvěrajícími při patách svahu z pokryvných útvarů (svahoviny a suťové
kužele). Ty tvoří další samostatnou hydrogeologickou strukturu.
Dalším zdrojem jsou vody přitékající z mělkého puklinového systému pásma povrchového
rozvolnění hornin, tvořících okolní horninové prostředí. Jednotlivé horninové typy vystupují
jak ve funkci regionálních hydrogeologických kolektorů, tak i izolátorů. Jako plošně
nejrozsáhlejší izolátor vystupuje komplex terciérních vulkanitů a pyroklastik Českého
středohoří. Relativně propustná jsou pouze puklinová pásma při povrchu bazaltických
vulkanitů (smršťovací trhliny – sloupcovitá odlučnost, transmisivita T: 1,6.10-6 až 9,2.105
m2/s). Stejně tak se prakticky jako izolátor chovají i slinité a vápnitojílovité sedimenty
březeneckého souvrství (transmisivita T: 2,1.10-6 až 8,3.10-5 m2/s), vložené mezi pískovce
merboltického a jizerského souvrství. Ty se chovají jako významné průlino-puklinové
kolektory nadregionálního významu s transmisivitou udávanou nejčastěji hodnotami 1,9.10-4
až 4,5.10-3 m2/s). Za kolektor s puklinovým zvodněním je považován i komplex krystalinika
Labského břidličného pohoří, hodnota transmisivity je však velmi nízká (< 1,0.10-6 m2/s).
Mimo granulometrické charakteristiky (pórovitost hornin – průlinová propustnost) se tedy na
propustnosti celého horninového komplexu významně podílí i tektonické postižení celé
oblasti. Jedná se o zlomové systémy krušnohorského, sudetského a jizerského směru, přičemž
poslední z nich jsou hydrologicky nejvýznamnější.
Část dotčeného území (prohrábky, břehové výhony) zasahuje do CHOPAV Severočeská křída
(viz kapitola C.II.4 Povrchová a podzemní voda).
C.II.6.3 Staré ekologické zátěže
Dle projektu Národní inventarizace kontaminovaných míst (Systému evidence
kontaminovaných míst) se v dotčeném území nachází celkem 18 lokalit. Přehled o jejich
rozmístění je zobrazen na obrázku níže (Obrázek 24).
název
185 V labské nivě
Autopark Oblouková
RWE Energie, a.s. Děčín
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Děčín zámek - kasárna autopark
055 Za skladem
U Litoměřické ulice
Skládka Horní Oldřichov
002 Děčín-Loubí za přístavem
052 U silnice do Děčína
Děčín-Podmokly
AROMA a.s. Děčín
Kovošrot a.s. Děčín
Děčín, Podmokly - bývalá plynárna
U silnice z Černého vrchu
215 Na J okraji Horního Žlebu
216 Labská niva
214 Na J okraji obce
230 Naproti železniční stanici

24962001
2492001
2492012
25221001
2492002
8851001
2492009
2492032
2492033
25141001
2492011
2492025
2492026
2492024
2492028

Děčín
Děčín
Děčín-Staré Město
Horní Oldřichov
Loubí u Děčína
Ludvíkovice
Podmokly
Podmokly
Podmokly
Podmokly
Podmokly
Prostřední Žleb
Prostřední Žleb
Prostřední Žleb
Hřensko

schváleno
neaktuální
neaktuální
ke schválení
neaktuální
neaktuální
neaktuální
schváleno
schváleno
schváleno
neaktuální
neaktuální
neaktuální
neaktuální
neaktuální

V dotčeném území se nachází celkem 6 kontaminovaných míst se statusem „schváleno“. Jsou
to Děčín zámek – kasárna autopark, RWE Energie, a.s. Děčín, autopark Oblouková, Děčín,
Podmokly – bývalá plynárna, Kovošrot a.s. Děčín a AROMA a.s. Děčín.
Děčín zámek – kasárna autopark
Tato lokalita má kategorii priority N2 (MŽP, 2008) (lokality s ověřenou nebo předpokládanou
nadpozaďovou kontaminací, která však není natolik významná, aby konkrétní území a jeho
okolí jakýmkoliv způsobem omezovala v jeho funkčním využívání). Jde o městský zámek na
skalním ostrohu v centru města, bývalý autopark a objekt vojenské nemocnice, přiléhající
k jižní části zámku. V okolí se objevuje povrchové znečištění a skládky. Na území autoparku
a nemocnice bylo zjištěno znečištění podzemní vody u mycí rampy a skladu olejů. Zde je
navrženo sanační čerpání. V prostoru zámku v současnosti probíhá postupná rekonstrukce.
Autopark a vojenská nemocnice jsou po rekonstrukci, v okolí proběhly parkové úpravy.
RWE Energie, a.s.
Kategorie priority je A2 (nápravné opatření je nutné, avšak nikoliv bezprostředně naléhavé).
Areál plynárny je umístěn v průmyslově-obytné části města. Přiléhá k silničnímu uzlu,
v blízkém okolí jsou především průmyslové podniky. V posuzovaném areálu v minulosti (v
letech 1872 - 1950) probíhala výroba svítiplynu karbonizací černého uhlí s následným
zplyňováním vyrobeného koksu v generátorech a čištěním plynu odstraňováním dehtu,
čpavkové a fenolové vody.
Autopark Oblouková
Bývalý autopark je zařazen do kategorie priority N2. Je situován v Obloukové ulici na břehu
Ploučnice, nedaleko soutoku s Labem. Dnes je průmyslově a komerčně využíván (zčásti
autosalon Škoda, zčásti expedice firmy – sklady, garáže, dvůr). Dle způsobu využití nelze
vyloučit vznik nové ekologické zátěže, monitorovací objekty nebyly nalezeny. Projevy
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kontaminace při rekognoskaci nebyly zjištěny, původní zdroje kontaminace pravděpodobně
odstraněny.
Děčín, Podmokly – bývalá plynárna
Bývalá plynárna je zařazena do kategorie priority P4 (podezřelé - neprozkoumané lokality, u
kterých existuje podezření na možnou kontaminaci na základě informací o způsobech jejího
historického využívání, schází však u nich potvrzení o skutečné existenci či neexistenci
kontaminace vzorkováním a analýzami). V současnosti je pozemek využíván jako
hypermarket. V minulosti zde docházelo k výrobě svítiplynu vysokoteplotní karbonizací
černého uhlí v retortových pecích (za současného vzniku koksu a dehtu). Zdrojem
kontaminace mohou být především nedostatečně likvidované původní výrobní technologie a
potrubní rozvody, dále pak podzemní jímky na dehet a čpavkovou vodu, místa regenerace
plynárenské čistící hmoty, plynojemy, generátory (otop pecí), apod. Rizikovými látkami jsou
polyaromatické uhlovodíky, areny, fenoly, amonné ionty, kyanidy, sulfidy, a jiné.
Kovošrot a.s. Děčín
Kategorie priority je A2. Lokalita se nachází na jihozápadním průmyslovém okraji Děčína, na
levém břehu Labe. Kovošrot a.s. Děčín vykupuje a sváží kovový odpad v okrese Děčín a také
ze svých dalších provozů. Odpad se upravuje stříháním, lisováním, pálením a tříděním s
následnou distribucí hutním podnikům. K největšímu znečištění docházelo v prostoru
jeřábové dráhy a v místě hydraulických nůžek (byly dříve promazávány prostým poléváním
ropnými látkami). Vyskytuje se zde několik desítek tun ropných uhlovodíků ve fázi na
hladině podzemní vody, dochází k vymývání znečištění do Labe.
AROMA a.s. Děčín
Kategorie priority N2. Areál se nachází na jižním okraji průmyslové aglomerace ve čtvrti
Děčín Rozbělesy na levém břehu Labe. V nejbližším okolí areálu závodu se nachází celá řada
průmyslových objektů - nádraží ČD, ČSAD, bývalý podnik DIANA, Kovošrot Děčín.
Lokalita byla v srpnu 2002 zasažena katastrofální povodní. Vzhledem k prokázanému
dosažení cílových limitů je možné považovat sanační úkol v areálu AROMA Děčín za
ukončený.
Status „ke schválení“ má lokalita Skládka Horní Oldřichov. Spadá do kategorie priority P1
(kontaminované lokality, kde při současném způsobu funkčního využívání lokality není
sanace nezbytná). Nachází se na severozápadním okraji Děčína, v údolí Jílovského potoka.
Existence skládky nepředstavuje žádná rizika pro lidské zdraví ani pro okolní ekosystémy z
hlediska šíření kontaminace. Za potenciální riziko lze považovat pouze případné výkopové
práce v tělese skládky, kdy nelze vyloučit odkrytí menšího množství nebezpečných odpadů
nebo prostorově omezené silnější kontaminace. Významnějším rizikem je pouze nestabilita
stávajících svahů na jižním okraji skládky. Nebezpečí sesutí jižního svahu může být ještě
zvýšeno v případě povodňových stavů, kdy stoletá voda dosahuje až k JZ patě skládky. Na
základě výsledků provedených průzkumných prací lze za prioritní látku pro zájmové území
považovat arsen.
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Obrázek 24: Systém evidence kontaminovaných míst – lokality v dotčeném území
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Možnost výskytu staré ekologické zátěže v dnových sedimentech Labe byla ověřována
vrtnými pracemi. Stavební geologie - IGHG, spol. s r. o. provedla v průběhu února a března
2003 odběry vzorků v ose plavební dráhy a z levého a pravého břehu. Celkem bylo v úseku
toku Labe od Ústí nad Labem do Dolního Žlebu, ř. km 766,1 až 731,99 odebráno 17 vzorků,
v dotčeném území ř. km 746,20 až 731,92 bylo odebráno 9 vzorků dnové dlažby a sedimentů
usazených pod dnovou dlažbou.
Akreditovaná laboratoř Povodí Labe, s.p. pak ve vzorcích analyzovala následující chemické
látky: těžké kovy (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V
a Zn), NEL, AOX, BTEX, PAU, PCB, chlorbenzeny, di - a trichlorbenzeny, chlorované
organické pesticidy, DDT, fenoly a anorganické ionty (chloridy, sírany, dusitany, dusičnany,
kyanidy, amonné ionty apod.). Zjišťované koncentrace u výše uvedených látek byly
porovnávány s kritérii pro příslušné kontaminanty dle Metodického pokynu MŽP „Kritéria
znečištění zeminy a podzemní vody“ (31.7.1996). Vesměs se jednalo o říční sediment
s přirozeným (pod hodnoty kritéria A), či mírným zvýšeným obsahem (nad hodnotu kritéria
„A“) většiny sledovaných kovů a látek. U žádné ze sledovaných látek nebylo překročeno
kritérium „B“ a „C“ pro všestranné využití území. Dále byly porovnávány obsahy rizikových
látek dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění
pozdějších předpisů. Z tohoto hodnocení vyplývá, že 1x byla překročena limitní hodnota
10 mg/kg sušiny pro As a 5× limitní hodnota pro PCB ze souboru 9 vzorků. Z hlediska
vyluhovatelnosti odpovídal sediment třídě vyluhovatelnosti I (Povodí Labe, 2003).
Zatížení sedimentů Labe v úseku Střekov - státní hranice je značně negativně ovlivněno
levostranným přítokem – řekou Bílinou v Ústí nad Labem. Převážný podíl znečištění např.
rtutí a hexachlorbenzenem HCB pochází z Bíliny. Z hlediska znečištění organickými látkami
patřila řeka Bílina k nejznečištěnějším přítokům Labe na území ČR.
V roce 2014 provedla společnost ARCADIS CZ, a.s. odběry a rozbory vzorků zemin ze dna
Labe v místě projektované prohrábky přístaviště v Děčíně u Smetanova nábřeží (ARACDIS
CZ, 2014). Cílem prací bylo posouzení možnosti nakládání se sedimenty, které budou těženy
ze dna v rámci realizace záměru Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží.
Prohrábka je zde projektována na úroveň kóty 119,8 m n. m. a bude realizována zhruba v
ploše 140 x 60-80 m. Podle předaných podkladů se bude mocnost prohrábky pohybovat
převážně do 0,3 m, pouze při stávajícím břehu více. Odebráno bylo 6 vzorků ze 3 odběrných
míst (hloubka 2 m a 1,8 m, štěrk písčitý).
Na základě výsledků rozborů koncentrací škodlivin ve vodném výluhu podle přílohy 2
vyhlášky č. 294/2005 Sb. lze konstatovat, že u žádného ze 3 analyzovaných vzorků S1, S2 a
S3 nebyly zjištěny významné koncentrace škodlivin a všechny 3 vzorky splňují kritéria pro I.
třídu vyluhovatelnosti dle této vyhlášky. V případě nakládání se zeminami jako s odpadem tak
výsledky rozborů na vzorcích S1, S2 i S3 splňují základní podmínku pro uložení na skládku
inertního odpadu S-IO.
Analýzy koncentrací škodlivin v sušině provedené v rozsahu dle přílohy č. 9 zákona o
odpadech č. 185/2001 Sb. (Limitní koncentrace škodlivin ve vytěžených sedimentech z
vodních nádrží a koryt vodních toků) ukazují následující výsledky. Vzorky S1 a S3 vyhovují
HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o

178

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

ve všech parametrech specifikovaným kritériím. Na tyto zeminy se tak v souladu s § 2 zákona
o odpadech tento zákon nevztahuje. Vytěžené zeminy tak mohou být použity k zavážení
podzemních prostor a k úpravám povrchu terénu, eventuálně při prokázání vhodnosti i jako
stavební materiál.
U vzorku sedimentu S2 všechny analyzované parametry vyhovují kritériím přílohy 9 s
výjimkou koncentrací olova v sušině. Ta byla zjištěna jako extrémně výrazně zvýšená (2010
mg/kg) a vysoce překračuje limitní hodnotu danou tabulkou v příloze č. 9 zákona 185/2001
Sb. (100 mg/kg). Tento výsledek se o jeden až dva řády liší od výsledků obdobných vzorků
sedimentu S1 a S3 a zavdává pochybnosti o jeho vypovídací hodnotě a spolehlivosti s
ohledem na charakteristiku vlastností sedimentu v celé ploše projektované prohrábky. Z toho
důvodu byly na stejném vzorku dodatečně provedeny 2 kontrolní analýzy koncentrací olova v
sušině, s výsledkem 6,4 a 6,5 mg/kg. Zjištěné hodnoty u kontrolních vzorků tak nepotvrdily
původní výsledek a ukazují na jeho výraznou anomálii. Ta je buď přírodního, či
antropogenního původu, nebo mohla být způsobena např. druhotnou kontaminací vzorku v
procesu odběru nebo jeho přípravy, nebo i nedokonalou homogenizací vzorku. S ohledem na
shodné výsledky kontrolních analýz nepovažuje zpracovatel hodnocení původní výsledek
koncentrace olova v sušině ve vzorku S2 za reprezentativní a doporučujeme uvažovat hodnoty
získané z kontrolních analýz. Ty obdobně jako výsledky analýz vzorků S1 a S3, vyhovují
kritériím přílohy č. 9 zákona o odpadech a platí pro ně stejné závěry a možnosti využití.
Radioaktivní látky v Ploučnici
Vyšší koncentrace radioaktivních látek byla identifikována v Ploučnici pod Stráží pod
Ralskem, což uvádí Vodohospodářský věstník z roku 2006 (VÚV TGM, 2007). Tato lokalita
je vzdálena desítky kilometrů od Labe a mezi ní a Labem jsou desítky pevných jezů. Toto
znečištění vznikalo do 80. let 20. století v důsledku nedostatečného čištění odpadních vod
při těžbě uranu. Vodohospodářské věstníky z let 2007 a 2008 (VÚV TGM, 2008a; VÚV
TGM, 2009a) shodně uvádějí, že "v profilech řeky Ploučnice v okolí ložiska Stráž pod
Ralskem, došlo ve srovnání s obdobím let 1990 – 2000 k výraznému zlepšení jakosti
povrchové vody z hlediska sledovaných radiochemických ukazatelů." Vodohospodářský
věstník z roku 2009 (VÚV TGM, 2010a) již se touto problematikou nezabývá.
Vodohospodářský věstník 2010 (VÚV TGM, 2011b) sděluje, že dle dostupných údajů
dochází k dalšímu snižování zátěže. Všechny dříve sledované profily však nebylo možné
vyhodnotit, neboť k dispozici nejdou profily na řece Ploučnici situované blíže k ložisku (např.
Mimoň, Osečná, Řevniště).
Podrobně se touto problematikou zabývá zpráva Hodnocení vývoje kontaminace povodí
Ploučnice radioaktivními látkami (VÚV TGM, 2009b). Zpráva analyzuje dostupná data z let
1992 – 2009 a konstatuje výrazný pokles kontaminace nivy Ploučnice radiem 226. Jako
bioindikátor byl zvolen rákos odebíraný z příbřežních partií Ploučnice. Vzhledem k tomu,
že se rákos v závěrovém profilu Ploučnice – Zámecký rybník4 nevyskytuje, byl odebrán

4

Rozbory výrazně jemnozrnného sedimentu ze Zámeckého rybníku vykazují významný pokles kontaminace
radiem 226. V rozmezí let 1994-2009 docházelo k setrvalému poklesu z hodnoty cca 460 Bq/kg na 97 Bq/kg.
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z břehu Ploučnice pod mostem nad zaústěním do Labe. Výsledky rozboru tohoto vzorku
prokázaly hodnoty na úrovni přirozeného pozadí. Rozbory jiných vzorků rákosu dokazují, že
jde o dobrý bioindikátor pro posouzení přetrvávajícího vlivu dřívější kontaminace po těžbě
uranu ve Stráži pod Ralskem. Z tohoto lze usuzovat, že sedimenty nacházející se nyní v ústí
Ploučnice do Labe nejsou výrazně kontaminovány radioaktivními látkami.
C.II.6.4 Tektonické poměry a přirozená seismicita oblasti
Z hlediska seismicity náleží dotčené území podle ČSN EN 1998-1 Navrhování konstrukcí
odolných proti zemětřesení k oblastem s očekávanou hodnotou makroseizmické intenzity do
6º MSK-64, v nichž není nutné při návrhu stavebních konstrukcí uvažovat účinné
zemětřesení. Stavby v popisovaném území tedy z hlediska přirozené seismicity horninového
prostředí nevyžadují žádná zvláštní opatření.
C.II.6.5 Nerostné a jiné přírodní zdroje
V dotčeném území se nachází poddolované území Děčín – Staré Město (ID 2132). Surovinou
je černé uhlí.
V dotčeném území nebyla dle informací České geologické služby registrována žádná
chráněná ložisková území, chráněná území pro zvláštní zásahy do zemské kůry, výhradní ani
nevýhradní ložiska nerostných surovin, ani území s předpokládanými výskyty ložisek, tj.
schválené prognózy (Obrázek 25). V dotčeném území se rovněž nenacházejí dobývací
prostory (Obrázek 26).
Nejbližším chráněným ložiskovým územím je ve vzdálenosti cca 2 km západně od dotčeného
území Sněžník (ID 09800001). Surovinou je fluorit-barytová surovina.
Nejbližším výhradním ložiskem je ložisko Jakuby (ID 3037200), vzdálené cca 750 m jižně,
přičemž surovinou je stavební kámen a nerostem čedič a nefelinit. Nejbližším nevyhrazeným
ložiskem jsou Ludvíkovice (ID 5257100), cca 650 m východně od dotčeného území. Těžba je
dřívější povrchová, surovinami jsou stavební kámen, technické zeminy a nerostem rula.
Nejbližším schváleným prognózním zdrojem je Sněžník – Děčínská křída (ID 9068500), cca
900 m severně od dotčeného území. Surovinou je fluorit-barytová surovina.
Nejbližším dobývacím prostorem je cca 750 m jižně dobývací prostor těžený Přední Lhota I
(ID 70996). Nerostem je čedič, surovinou stavební kámen.
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Obrázek 25: Ložiska, chráněné ložiskové území a schválené prognózní zdroje v okolí dotčeného území

Obrázek 26: Poddolovaná území a dobývací prostory v okolí dotčeného území
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C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy
Pro zpracování příslušných kapitol dokumentace EIA byly využity především aktuální data z
biologických průzkumů, biologických monitoringů a dalších odborných prací z úseku Labe od
Střekova po státní hranici s Německem od roku 2005 do roku 2015. Ty jsou přehledně
uvedeny v kap. D.V (Fauna, flóra, ekosystémy).
Jedním ze základních použitých dokumentů je posouzení v intencích biologického hodnocení
(SP5), kde jsou komplexně shrnuta všechna uváděná terénní pozorování, a posouzení dle
§ 45h a i zákona 114/1992Sb. v platném znění, které je přílohou dokumentace EIA (SP4).
Nedílnou součástí a zároveň významným podkladem pro posouzení (SP5) jsou inventarizační
tabulky zpracované do uceleného dokumentu (HBH, 2016), který obsahuje všechna
biologická pozorování, která byla recentně provedena v rámci dotčeného území hodnoceného
v SP5. Inventarizace biologických průzkumů se skládá z textové části, grafických výstupů
zpracovaných pomocí GIS a tabulkové části, kde jsou uvedené veškeré živočišné a rostlinné
druhy zjištěné průzkumy v dotčeném území. Průzkumy zahrnuté do inventarizace monitorují
výskyt všech významných skupin rostlin a živočichů. Rovněž zde jsou uvedeny metodiky,
které byly při biologických průzkumech využity.
Tyto podkladové údaje budou následně využity v další fázi projektu pro prognózování dalšího
vývoje území, společenstev a populací a význam budou mít i pro monitoring během výstavby
i při provozu.
C.II.7.1 Biogeografická charakteristika území
Z hlediska fytogeografického členění (Skalický, 1988) (Obrázek 27) leží dotčené území
fytogeografické oblasti Mezofytikum, fytogeografickém obvodu Českomoravské
mezofytikum. Zasahuje především do fytogeografických okrsků 46b – Kaňon Labe a 45a –
Lovečkovické středohoří, zčásti do 45b – Českokamenická kotlina, 46a Děčínský Sněžník a
46c – Růžovská tabule.
Květena fytogeografického okresu Kaňon Labe (46b) je jednotvárná, tvořená mezofyty.
Odpovídá vegetačnímu stupni suprakolinnímu až submontánnímu. Území je srážkově
nadbytkové, reliéf krajiny svažitý. Substrát je skalnatý až písčitý, chudý. Krajina je lesnatá i
zemědělsky využívaná.
Květena fytogeografického okresu Lovečkovické středohoří (45a) je rozmanitá, termofyty
převládají nad mezofyty. Vegetační stupeň suprakolinní převládá nad submontánním. Území
je srážkově nedostatkové, reliéf krajiny převažuje svažitý. Substrát je neovulkanický,
především písčitý. Krajina je lesnatá i zemědělsky využívaná.
Severní část dotčeného území náleží Děčínskému bioregionu (1.32), část jižní pak bioregionu
Verneřickému (1.15), vymezeným dle biogeografického členění České republiky (Culek et
al., 1996) (Obrázek 28).
Verneřický bioregion zabírá téměř celý geomorfologický podcelek Verneřické středohoří. Má
rozlohu 651 km2. Převážně je tvořen čedičovými lávovými příkrovy. Má mezofilní charakter
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s převažujícím 4. bukovým stupněm (květnaté bučiny), na okrajích pak až 2. stupněm
bukovo-dubovým
(dubohabřiny).
Biodiverzita je vysoká,
ovlivněná absencí
nejxerotermnějších stanovišť, absencí řady xerotermních elementů a pronikáním hercynských
lesních podhorských prvků. V současnosti mají významné zastoupení přirozené lesy (květnaté
bučiny) i mezofilní travní porosty. Reliéf má charakter převážně ploché hornatiny s výškovou
členitostí 300 – 450 m, vyznačuje se značnou členitostí i velkými výškovými rozdíly
v okrajové zóně včetně údolí Labe, jádro oblasti je však tvořeno plochými hřbety a plošinami
na vulkanických příkrovech.
Děčínský bioregion leží zčásti na severu severních Čech, zčásti v sousedním Sasku. Prakticky
se překrývá s geomorfologickým celkem Děčínská vrchovina. Rozloha bioregionu na území
ČR činí 292 km2. Je specifický svými pískovcovými kaňony, hlubokými údolími, skalními
městy a stolovými horami. Plně rozvinut je pískovcový a údolní fenomén, méně významný je
ostrovní charakter čedičových elevací. Vysoká stanovištní diverzita však kvůli chudosti
substrátu způsobuje pouze omezené zvýšení biodiverzity. Celkově převažuje biota 4.
bukového vegetačního stupně. Potenciální vegetace je tvořena bikovými bučinami, výjimečně
také acidofilními doubravami. V současnosti převažují kulturní jehličnaté lesy, typické jsou
reliktní bory na skalách a orná půda na plošinách. Reliéf má charakter ploché hornatiny
s výškovou členitostí 300 – 360 m.

Obrázek 27: Fytogeografické členění
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Obrázek 28: Biochory
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C.II.7.2 Flóra
Flóra
V rámci flóry území jsou níže uvedeny jednak cévnaté rostliny, tvořící vegetační kryt,
břehových porostů, vegetaci vodních makrofyt a další makrovegetaci. Dále jsou jako
podstatná část flóry zmíněny mechorosty, které jsou významné zejména v ekotonálních
biotopech s méně zapojenou vegetací cévnatých rostlin. Poslední důležitou složkou „flóry“
území jsou řasy a sinice, tvořící společenstva fytoplanktonu a fytobentosu samotného toku
Labe a poříčních tůní více či méně oddělených od toku.
Mechorosty
Bryoflóra byla v území recentně sledována RNDr. Lenkou Němcovou CSc. (Němcová, 2001),
v rámci průzkumu, který probíhal v letech 1993 a 1995 v celém údolí dolního Labe od Ústí
nad Labem po státní hranici a poté Mgr. Evou Mikuláškovou Ph.D. v letech 2012 a 2013, kdy
byly provedeny aktualizované průzkumy vztažené na úžeji vymezené zájmové území stejně
tak omezené pouze na samotné občasně přeplavované břehy Labe (kamenný zához a říční
náplavy) (WELL Consulting, 2013e; AQ-Service, 2013b). V rámci těchto průzkumů bylo za
oba roky dohromady sledováno 17 lokalit v úseku Jakuby až Hřensko a výzkum byl zaměřený
na zachycení mechorostů vázaných na bahnité a ekotonální plochy pod vlivem náhodně
kolísající vodní hladiny Labe.
Bryoflóra údolí Labe zahrnuje jednak skupinu mechů s vazbou na kameny v korytech
drobných přítoků do Labe, mechy lučních stanovišť a stráněk na Labských březích.
Významným stanovištěm jsou však z pohledu biotopové nabídky pestrému spektru mechů
zejména občasně přeplavované břehy Labe. Tyto biotopy mají také velmi úzký vztah
k hodnocenému záměru a patří k nejvíce dotčeným biotopům. Společenstva mechů na těchto
stanovištích nemají oproti jiným příliš velkou abundanci, ale jsou druhově velmi pestrá.
Bližší informace o společenstvech mechů lze najít v posouzení v intencích biologického
hodnocení (SP5).
V rámci posledních dvou uvedených průzkumů (2012 a 2013) bylo v dotčeném území
zjištěno 66 druhů mechorostů, z nichž 11 náleží do červeného seznamu mechorostů České
republiky (Kučera, Váňa a Hradílek, 2012). Žádný ze zjištěných druhů nenáleží ke zvláště
chráněným druhům dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., k zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny.
Náplavy v údolí Labe hostí širokou škálu druhů, které jsou typické pro biotopy pískových,
bahnitých a kamenných náplavů. Tyto náplavy jsou důležitým stanovištěm pro spektrum
druhů uvedené podrobně v SP5. Jejich zaplavení by vedlo k snížení množství potenciálních
biotopů. Pro většinu z nalezených druhů by to však nezpůsobilo výrazné změny v jejich
ohroženosti, neboť rostou na širokém spektru dalších míst. Na území se však nachází i
několik zajímavějších druhů, které sice mají další lokality v ČR, ale přesto jde o druhy,
kterým je vhodné věnovat pozornost a chránit jejich biotopy, aby nedošlo k jejich postupnému
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vymizení díky likvidaci přirozených stanovišť. Minimálně pro jeden druh (Fissidens arnoldii)
je údolí Labe u Děčína jedno ze dvou refugií výskytu v ČR, a proto je nezbytné zachování
jeho lokalit z důvodu udržení diverzity genofondu druhu.
Řasy a sinice
Pro posouzení fytoplanktonu řeky Labe lze z recentních údajů uvést výsledky situačního
monitoringu z let 2006 a 2007, kdy byly na Labi odebírány vzorky v jarním, letním a
podzimním období. Dalším zdrojem výsledky sledování VÚV TGM a ČVVS (2007), která
charakterizovala vývoj biomasy fytoplanktonu Labe v úseku Obříství - Děčín v letech 2000 –
2006. Novějším podkladem je průzkum v toku Labe a vybraných poříčních tůních v roce
2011 (WELL Consulting, 2011a a 2011b). Stejné tůně byly sledovány i v roce 2013 (WELL
Consulting, 2013b) a ve stejném roce také navazující úsek toku Labe (WELL Consulting,
2013c).
Z průzkumů fytobentosu Labe lze uvést, že, kromě běžných druhů, jejichž výskyt je na
dolním toku řek a v tomto saprobním pásmu obvyklý, se tu objevilo i několik druhů, které
sem byly zjevně splaveny z horních částí toku a jeho přítoků. Zajímavé jsou také nálezy
různých halofilních až mesohalobních druhů rozsivek, u nichž se dá předpokládat, že sem
byly zavlečeny lodní dopravou až z estuaria. Potvrdilo se, že řeka si z horních úseků přináší
do prostoru budoucí uvažované zdrže jen minimum takových druhů, které by při následujícím
masovém rozvoji mohly negativně ovlivnit kvalitu vody. Ve fytoplanktonu Labe se sice
objevují hlavní zástupci vodního květu sinic, avšak v zanedbatelném množství. Také celková
abundance fytoplanktonu je poměrně nízká a vyšších hodnot (60 000 buněk v 1 ml vody)
dosahuje pouze v jarním období obvyklého rozvoje rozsivek. Z průzkumu fytoplanktonu tůní
lze uvést, že všechny tůně se vyznačují jarním rozvojem centrických rozsivek, téměř vždy
s dominancí Cyclostephanos invisitatus. V létě dochází k výrazné změně, když na většině tůní
převládnou kokální zelené řasy za současného snížení abundance.
Převážný díl taxonů fytoplanktonu zjišťovaných v poříčních tůních Labe patří k víceméně
běžným druhům. Pokud se v tůních vyskytly druhy, které lze označit za řídce se vyskytující
až vzácné, šlo téměř vždy o ojedinělé nálezy, které si nemohou činit nárok na větší závažnost.
Na rozdíl od fytoplanktonu lze mezi bentickými řasami a sinicemi očekávat větší počet
vzácných, resp. ohrožených druhů. V případě poříčních tůní složka fytobentosu lépe postihuje
charakteristické rysy jednotlivých tůní, neboť fytobentos většinou nepodléhá tak silně
vyplavování tůní řekou a jeho vývoj může probíhat během celého vegetačního období
souvisle, bez přerušování (WELL Consulting, 2011b).
Bližší informace k popisné části kapitoly lze najít na příslušných místech posouzení
v intencích biologického hodnocení (SP5).
Cévnaté rostliny
V oblasti dolního Labe bylo v posledních dvou desetiletích provedeno velmi mnoho
průzkumů cévnatých rostlin. Mezi nejstaršími, které, lze ještě považovat za recentní je možné
uvést např. průzkumy vědeckého týmu Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M, pod
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vedením RNDr. Jiřího Vávry (Slavík et al., 2006a, 2007a a 2008a), jejichž výstupem jsou
vegetační mapy celého území s vyznačenými bodovými nálezy významných druhů.
Následovaly průzkumy říčních náplavů dotčeného úseku Labe (Faltys, 2008; Chvojková a
Marková, 2009; WELL Consulting, 2009a) a dále specializované průzkumy v koordinaci
firmy WELL Consulting, s.r.o. (2010-2015) či dalších subjektů. Z novějších prací, které se
věnují flóře území bez přímé návaznosti na záměry splavnění Labe lze jmenovat příspěvky o
drobnokvětu pobřežním (Kubát, 1977a, 1977b, 1997, 1999), flóře přístavů (Jehlík a Hejný,
1974; a později Jehlík a Dostálek, 2006) či o vodní a pobřežní květeně českého dolního Labe
(Rydlo a Johanisová, 1990). Dále šlo o průzkum tůní českého dolního Labe, který provedl
RNDr. Jaroslav Rydlo (Rydlo, 2006), průzkum břehových porostů (Zajícová, 2000) a další
jako např. mapování biotopů pro účely vyhlášení lokalit soustavy Natura 2000, které bylo
v souvislosti s uvažovaným rozšiřováním EVL Labské údolí aktualizováno pro potřeby
AOPK v roce 2013 (AOPK ČR, 2013). Historie botanických průzkumů do 90. let 20. stol. je
stručně shrnuta v publikaci Labe – příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století
(Kubát et al., 2001), taktéž se tomuto tématu podrobněji věnuje Machová a Kubát (2004).
Zájmové území je z pohledu flóry druhově poměrně bohaté, přestože jde o oblast s dosti
úzkým spektrem vegetačních typů, de facto pouze nivního charakteru. Jen výjimečně do
území přesahují prvky suťových lesů a bučin vázané na prudké svahy kaňonu Labe, stejně tak
vegetace xerotermního charakteru, se vyskytuje jen lokálně při okraji území a je většinou
dosti ruderalizovaná. Za nejcennější a druhově nejbohatší biotopy v území lze považovat říční
náplavy proměnlivého zrnitostního složení, poříční tůně (především v Podskalí či při ústí
potoka Kamenička) a laguny (koncentrační hráze pod PP Nebočadský luh), ústí drobných
přítoků do Labe, podmáčené plochy v rámci komplexu lužních porostů (PP Nebočadský luh a
porosty na levém břehu v Prostředním Žlebu). Nezanedbatelné jsou také ostrůvky
xerotermních biotopů, hostících zcela odlišnou flóru, než je v okolní nivě běžná a zvyšujících
tak výrazně druhovou bohatost území. Z těchto biotopů lze jmenovat především porosty na
přístavní kose zimního přístavu v Rozbělesích. Dále se v území vyskytují ruderální či
poloruderální vegetační typy, které v některých případech druhovou bohatost území také
zvyšují, avšak pouze tam kde nejsou zasaženy invazemi nepůvodních druhů.
V rámci botanických průzkumů, které byly v době zpracování tohoto hodnocení k dispozici,
bylo zjištěno celkem 603 druhů cévnatých rostlin, z toho 453 bylo potvrzeno floristickým
průzkumem probíhajícím v roce 2012, který byl prováděn speciálně v ploše vymezeného
zájmového území. Ze vzácných druhů jsou ze zájmového území udávány 4 náležící mezi
druhy zvláště chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb. a 37 druhů řazených do červeného
seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich, 2012).
Mezi druhy zvláště chráněné dle zákona 114/1992 Sb patří potočnice lékařská (Nasturtium
officinale) (§2/SO – silně ohrožený), drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis) (§1/KO –
kriticky ohrožený), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) (§2/SO – silně ohrožený) a kostival
český (Symphytum bohemicum) (§3/O – ohrožený), plamének přímý (Clematis recta) (§3/O)
všechny podrobněji komentovány níže. Druhy červeného seznamu jsou stručně popsány níže
a blíže pak okomentovány v posouzení v intencích biologického hodnocení (SP5).
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Druhy vodních makrofyt a litorálu se nacházejí zvláště na pravém břehu Labe, kde se
v území nachází množství tůní a lagun. Na těchto lokalitách byly zaznamenány litorální
druhy, jako např. šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), šípatka střelolistá (Sagittaria
sagittifolia), tajnička rýžoplodá (Leersia oryzoides), i druhy striktně vodní jako jsou různé
druhy rdestů, růžkatec ponořený (Ceratophyllum demersum) a další. Zejména je vhodné
zmínit členitou, mělkou tůň nad ústím potoka Kamenička do Labe, v níž byl v rámci
průzkumu kromě všech výše uvedených druhů nalezen také např. stulík žlutý (Nuphar lutea),
který není nikde jinde v rámci sledovaného úseku znám. V rámci této tůně byl roce 2011
objeven také velmi významný druh řečanka přímořská (Najas marina) (WELL Consulting,
2011b).
Druhy obnažovaných den a říčních náplavů se v rámci území nachází zejména na několika
zachovalých, plošně významných a prostorově ustálených říčních náplavech, na nichž se díky
periodickému obnažovaní a zaplavování povrchu vytváří v době vegetační sezony vegetace
jednoletých vlhkomilných druhů svazů Bidention tripartitae, Chenopodion rubrii, ale i
některé ruderálnější typy jednoletých porostů jako je asociace Echinochloo cruris-galliChenopodietum polyspermi svazu Oxalidion fantanae a další. Pro tyto, většinou velmi řídké a
nízké porosty je typická vysoká druhová pestrost s výskytem významných druhů, mezi
kterými lze vyzdvihnout především kriticky ohrožený drobnokvět pobřežní (Corrigiola
littoralis) či blešník obecný (Pulicaria vulgaris), který je dle červeného seznamu řazen do
stejné kategorie ohrožení, avšak je prozatím bez zákonné ochrany dle zákona 114/1992 Sb.
Občas se v rámci náplavů objeví i druhy, které jsou zplanělé, či nepůvodní, čímž je zvyšována
alespoň na přechodnou dobu druhová rozmanitost toho území.
Mezi druhy břehových porostů blízko břehové hrany dominuje zejména chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinacea), kopřiva, případně některé invazní druhy. Velká část pravobřežní nivy
severně od Děčína je velmi silně invadována neofyty z nichž se hojně uplatňují především
křídlatky k. sachalinská (Reynoutria sachalinensis), k. japonská (R. japonica), k. česká
(R. x bohemica) či slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus) a místy netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera). Invazní druhy se ale vyskytují i ve zbylých částech území, jen
v jiném poměru a abundanci. V zachovalejších částech břehových porostů se ojediněle
vyskytuje rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum), andělika lékařská (Angelica
archangelica), na podmáčených místech ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), či
krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa). Při okrajích v ruderálních lemech byla ze
vzácnějších druhů zjištěna např. štětička chlupatá (Virga pilosa). Za zmínku stojí také častý
výskyt pažitky pobřežní (Allium schoenoparsum subsp. schoenoprasum), vázaný na břehové
opevnění zarůstající trávníkem. Samotné břehy v tomto úseku mají většinou charakter
kamenného záhozu, výjimku tvoří říční náplavy, jsou tudíž strmé, tvořené velmi hrubým
substrátem a neposkytují proto vhodné podmínky pro náročnější pobřežní druhy.
Z druhů lužních porostů, do kterých hojně přecházejí výše zmíněné druhy břehů tvoří
stromové patro vrby (Salix alba, S. fragilis) a topoly (Populus nigra, P. x canadensis),
okrajově jilmy (Ulmus laevis, U. minor), v keřovém patře se uplatňuje např. vrba křehká
(Salix fragilis), vrba košíkářská (Salix viminalis), vrba trojmužná (Salix triandra) či vrba
nachová (Salix purpurea). V podrostu se kromě druhů uvedených výše místy objevuje např.
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ostřice banátská (Carex buekii), známá z levého břehu Labe v oblasti Prostředního žlebu.
Z liján se řídce vyskytuje např. nadmutice bobulnatá (Cucubalus baccifer), častěji nepůvodní
štětinec laločnatý (Echinocystis lobata).
Ruderální vegetace nehostí velké množství ochranářsky významných druhů, přesto však
byly v rámci ní zaznamenány některé méně časté druhy. Z nich lze jmenovat např. pilát
lékařský (Anchusa officinalis), nacházející se v ruderalizovaných trávnících např. v oblasti
soutoku Labe a Ploučnice. Zjištěna byla i buřina srdečník (Leonurus cardiaca) v okolí
loděnice v Křešicích. Na levém břehu Labe na silničním náspu vedle nevyužívaného kolejiště
kovošrotu byla opakovaně pozorována přeslička největší (Equisetum telemateia), která se
však běžně vyskytuje spíše v rámci přírodních biotopů lesního charakteru. Z dřívějších
průzkumů byla v oblasti ústí Ploučnice udávána silně ohrožená vranožka šupinatá (Coronopus
squamatus) lokalizovaná u paty pilíře železničního mostu. Nález však nebyl nikým později
potvrzen.
Velmi významným biotopem jsou ústí drobných přítoků do Labe, na kterých je udržováno
prostředí trvale zamokřeného povrchu okysličovaného pravidelně přitékající vodou. Ústí
těchto přítoků mají často charakter drobného náplavu, tj. jsou zde vytvořeny ekotonální
podmínky, tj. zčásti terestrické a zčásti akvatické prostředí. Nejvýznamnějším druhem
vyskytujícím se častěji na těchto přítocích je potočnice lékařská (Nasturtium officinale), která
zde může tvořit kompaktní vyvinuté porosty (potok Poustka v Dobkovicích či bezejmenný
přítok v Malšovicích naproti ČOV Boletice). Na přítoku do jedné z tůní na pravém břehu
Labe v lokalitě Podskalí se na mokvavých místech opakovaně vyskytuje např. bezosetka
štětinovitá (Isolepis setacea), spolu s dalšími druhy, přičemž mezi významné patří např.
bahnička jehlovitá (Eleocharis acicularis), nebo ostřice česká (Cyperus bohemica). V rámci
drobných přítoků se v jejich ústí objevují kromě druhů hojných v rámci říčních náplavů např.
také rozrazil drchničkovitý a potoční (Veronica anagalis-aquatica a V. beccabunga)
Xerotermní druhy se objevují okrajově na prudkých kamenitých či betonových svazích ve
vegetaci s převahou rozchodníků (př. Sedum hybridum, S. spurium, S. hispanicum, S.
sexangulare), kde roste i vzácnější hvozdíček prorostlý (Petrorhagia prolifera). Podobný
biotop, ve kterém převažují xerotermní druhy, je možné zaznamenat také na přístavní kose
přístavu v Děčíně – Rozbělesích. Zde byla hojně zaznamenána také trávnička obecná
(Armeria vulgaris), metlička křivolaká (Avenella flexuosa), bika ladní (Luzula campestris),
krvavec menší (Sanguisorba minor), pelyněk ladní (Artemisia campestris), významný ovsíček
obecný (Aira caryophyllea) a další. Taktéž zde byla zjištěna žluťucha menší (Thalictrum
minus), jejíž ekologická valence pokrývá širší škálu biotopů od břehových porostů po luční
vegetaci.
Luční druhy jsou zastoupeny nepříliš hojně v enklávách vlhkých lučních porostů mapovaných
buď jako společenstva psárkových luk svazu Alopecurion pratensis, vlhčích typů ovsíkových
luk svazu Arrhenatherion elatioris. Většinou jde spíš o přechodné degradované typy výše
zmíněných jednotek. Degradace je způsobena buď ruderalizací vlivem nevhodných vodních
poměrů a absencí hospodaření, invazí nepůvodních druhů vlivem jejich masivního šíření
v celé nivě řeky, nebo ochuzením druhového spektra v důsledku absence hospodaření a
následným rozrůstáním dominantních eutrofních druhů.
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Druhy zvláště chráněné
Corrigiola litoralis – drobnokvět pobřežní (KO/C1t)
Drobnokvět pobřežní patří na dolním Labi k ochranářsky nejvýznamnějším druhů, neboť jeho
výskyt je v současnosti v rámci České republiky soustředěn pouze do této oblasti. Druh má
subatlantský charakter rozšíření, přičemž výskyt na dolním Labi představuje východní hranici
jeho areálu. To z něj, spolu se skutečností, že jde o pionýrský, konkurenčně slabý druh
specifického, dynamického biotopu, dělá velmi ohrožený taxon naší flóry. V rámci recentních
průzkumů pro účely tohoto hodnocení byl druh zaznamenán pouze na levobřežním říčním
náplavu v Dolním Žlebu (2009), na pravém břehu Labe pod vyhlídkou Belveder (2012) při
soutoku Ploučnice a Labe (2011, 2012, 2014), na levém břehu náplavu v Děčíně-Rozbělesích
(2012) a na pozvolném levém břehu u obce Jakuby (2011).
Nasturtium officinale – potočnice lékařská (O/C2b)
Byť je na dolním Labi jeho výskyt roztroušený, hojněji se druh vyskytuje pouze na některých
lokalitách, z určitého pohledu specifických. Z nich lze uvést zejména bohatou populaci na
přítoku potoka Poustka nedaleko Dobkovic na levém břehu Labe a dále drobný přítok
bezejmenné stružky do Labe nedaleko Vislnic naproti ČOV Boletice, taktéž na levém břehu
řeky. Zde druh obýval jednak samotné ústí potoka, ale především pravidelně podmáčenou
plochu na říční terase nad tímto ústím,
Thalictrum flavum – žluťucha žlutá (SO/C2b)
Biotopem druhu jsou slatinné a rašelinné louky, na krajích vodních nádrží, v příkopech, v
lemech lužních lesů. Kvete od června do srpna. V rámci České republiky se vyskytuje
především v Polabí a na jižní Moravě. Z dolního Labe však kromě údajů z průzkumů v letech
2006–2008 (Slavík et al, 2006a; 2007a; 2008a) nebyl nikdy udáván. V rámci výše uvedeného
průzkumu je druh ze zkoumaného území uváděn z lokality Prostřední Žleb (lokalita sledovaná
z pohledu výskytu modrásků rodu Maculinea v ř. km 737,10 a 736,75). Od té doby nebyl
žádným z následujících průzkumů potvrzen. Vzhledem k charakteru lokality je tohoto druhu
nález velmi nepravděpodobný. S velkou pravděpodobností jde o chybnou determinaci, neboť
na stejné lokalitě byl v rámci floristického průzkumu v roce 2012 zjištěn příbuzný druh
žluťuchy (Thalictrum minus), která může být za jistých podmínek žluťuše žluté velmi
podobná.
Symphytum bohemicum – kostival český (O/C2t)
Druh roste na vlhkých loukách a v lužních lesích, na březích vodních toků, na místech zjara
zaplavovaných. V České republice se vyskytuje v Polabí a Dolní Poohří, avšak v úseku
dolního Labe nebyl kromě údajů z průzkumů v letech 2006–2008 (Slavík, 2006a, 2007a,
2008a) nikdy udáván. Jediný výskyt v území ovlivněném záměrem zjistil Vávra (Slavík et al.,
2006a a 2007a) v oblasti výhonů pod Nebočady. Druh zde nebyl při opětovných průzkumech
ověřen. Nález je lokalizován do porostu svazu Senecionion fluviatilis silně invadovaném
nepůvodními druhy, tj. do vegetace, která je pro výskyt tohoto druhu nevhodná. Obdobně
jako u žluťuchy žluté lze předpokládat chybnou determinaci druhu, pravděpodobně záměnou
za bílou formu běžného kostivalu lékařského.
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Clematis recta – plamének přímý (O/C3)
Přirozeným biotopem druhu jsou křovinaté stráně a světlé háje zejména na zásaditých půdách.
V České republice je znám v Českém středohoří, v středních Čechách, roste i ve východním
Polabí a na Strakonicku. Na Moravě na Hané a v jižní části Moravy od podhůří Vysočiny do
Bílých Karpat. V rámci dolního Labe byl dle novějších údajů zjištěn v rámci mapování
biotopů u Nebočad (zdroj NDOP 2003), v zájmovém území byl udáván na lokalitě přístavu
v Rozbělesích (uměle vytvořený dlážděný suchý násep), kde však nebyl od roku 2008 do
současnosti znovu potvrzen. Je tedy možné, že se zde druh vyskytoval jen přechodně, což je
možné i s ohledem na charakter lokality, která neodpovídá zcela jeho biotopovým nárokům.
Dotčené území lze považovat za botanicky cenné a z určitého pohledu unikátní. Jde zejména o
biotop přírodě blízkých břehů (říčních náplavů) a zachovalé zbytky nivních společenstev
(lužní porosty a poříční tůně).
Celkově lze konstatovat, že provedené botanické průzkumy přinesly dostatečné množství
kvalitních poznatků pro posouzení na úrovni biologického hodnocení.
C.II.7.3 Fauna
Recentně bylo provedeno velké množství zoologických průzkumů nebo monitoringů, které
byly cíleny především na výskyt zvláště chráněných taxonů a na ovlivnění indikačních skupin
realizací samotného záměru. Indikační skupiny byly vhodně voleny podle preference biotopů,
které budou nejvýrazněji ovlivněny samotným záměrem (vodní tok Labe, říční náplavy, vlhké
louky a břehové porosty aj.).
Hlavní význam je soustředěn na tzv. významné druhy. Ty jsou uvedeny ve vyhlášce
č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též pouze VZOPK)
a/nebo zařazeny do červeného seznamu (Plesník et al., 2003; Farkač et al., 2005; Boukal et
al., 2007; Dolný et al., 2008; Schenková et al., 2010). Proto se v dalším textu u těchto taxonů
objevují zařazení do jednotlivých kategorií ohrožení:




KO
SO
O

stupeň ohrožení dle VZOPK – kriticky ohrožený druh
stupeň ohrožení dle VZOPK – silně ohrožený druh
stupeň ohrožení dle VZOPK – ohrožený druh






CR
EN
VU
NT

stupeň ohrožení dle červeného seznamu IUCN – kriticky ohrožený
stupeň ohrožení dle červeného seznamu IUCN – ohrožený
stupeň ohrožení dle červeného seznamu IUCN – zranitelný
stupeň ohrožení dle červeného seznamu IUCN – téměř ohrožený

Pouze pro obratlovce platí i tyto kategorie ohrožení:


LC

stupeň ohrožení dle červeného seznamu IUCN – málo dotčený
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DD
NE

stupeň ohrožení dle červeného seznamu IUCN – chybí údaje
stupeň ohrožení dle červeného seznamu IUCN – nevyhodnocený

Pro účely dokumentace jsou uvedeny popisy pouze zvláště chráněných druhů podle VZOPK
s několika výjimkami. U ptáků a savců jsou zvoleny jen nejvýznamnější zvláště chráněné
druhy z důvodů obsáhlého počtu prokázaných druhů.
Bezobratlí
Průzkumy bezobratlých jsou provedeny v rámci čtyř ekologických skupin: makrozoobentos,
suchozemští plži, motýli a ripikolní brouci, doplněné o významné druhy suchozemského
hmyzu, nespadající do předchozích skupin.
Makrozoobentos
Z hlediska makrozoobentosu se v dotčeném území vyskytují dva hlavní biotopy, které mohou
být dotčeny realizací záměru: vlastní tok Labe a poříční tůně. Z širšího pohledu je významný
zejména tok Labe, neboť se jedná o jeden z několika posledních úseků velké řeky v rámci
České republiky, kde se vyskytuje volně proudící voda a na ni vázaná bentická fauna. Poříční
tůně jsou z tohoto hlediska méně významné, neboť podobné biotopy nejsou v regionu
ojedinělé.
Vlastní tok řeky Labe obývají v dotčeném úseku zejména běžné druhy typické pro větší řeky,
mezi nejhojnější původní druhy patří zejména někteří máloštětinatí červi (např. Nais elinguis,
Stylodrilus heringianus, Bothrioneurum vejdovskyanum), měkkýši (Pisidium supinum,
Ancylus fluviatilis), jepice (Baetis fuscatus, Potamanthus luteus) či pakomáři (Microtendipes
gr. chloris, Polypedilum gr. laetum). Velice hojně se zde vyskytují nepůvodní druhy
bentických bezobratlých, pro které je Labe často vstupní bránou do ČR. Tyto druhy zde někdy
tvoří i více než polovinu všech přítomných vodních bezobratlých. Velice hojní jsou v tomto
úseku Labe invazní druhy korýšů (např. Dikerogammarus villosus, Jaera istri) a měkkýši
(Corbicula fluminea).
V poříčních tůních v dotčené oblasti jsou nejhojněji druhy typické pro pomalu tekoucí až
stojaté vody jako jepice (Cloeon sp.), ploštice (Micronecta scholtzi, Gerris laustris, Sigara
falleni), vážky (Ischnura elegans, Platycnemis pennipes), korýši (Dikerogammarus villosus,
Asellus aquaicus) a vodní brouci (Laccophilus hyalinus, Haliplus fluviatilis) či měkkýši
(Physella acuta, Bythinia tentaculata).
V dotčeném území bylo přímo nalezeno nebo je vysoce pravděpodobná přítomnost 5 zvláště
chráněných druhů podle VZOPK a 44 druhů je zařazených v červeném seznamu bezobratlých
České republiky a jeho aktualizacích (Farkač et al., 2005; Boukal et al., 2007; Dolný et al.,
2008; Schenková et al., 2010).
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Druhy zvláště chráněné
Anodonta cygnea – škeble rybniční (SO, VU)
Jde o našeho největšího mlže (délka lastury 150-220 mm). Obývá zejména odstavená říční
ramena a tůně, pískovny, rybníky. Druh má v ČR roztroušený výskyt s největší koncentrací
nálezů v Polabí, Dolnomoravském a Dyjsko-svrateckém úvalu. V dotčeném území se
vyskytuje ve slepých ramenech a tůních. Možný je též výskyt v tišinách vlastní řeky Labe.
Unio pictorum – velevrub malířský (KO)
Větší mlž, který obývá zejména pomalu tekoucí a stojaté vody nížin. Z našich velevrubů je
nejméně náročný na obsah kyslíku, proto snáší i organicky znečištěné vody. Tento druh se
běžně vyskytuje v nížinách po celém našem území. V dotčeném úseku se jedná o běžně se
vyskytující druh.
Ophiogomphus cecilia – klínatka rohatá (SO, VU)
Jde o reobiontní vážku vázanou na nížinné až podhorské řeky různé velikosti, od potoků po
velké řeky, široké desítky až stovky metrů. Typické jsou říčky až řeky úseku hyporitron–
epipotamon (lipanové až parmové pásmo). V rámci ČR má druh nesouvislé rozšíření, silnější
populace se nachází především v jižních, východních a severních Čechách. Tato vážka se
pravděpodobně vyskytuje v celém dotčeném úseku Labe, její vývoj byl prokázán i v tůních a
výhonech. Její populační hustoty zde nejsou příliš vysoké, odhadovaná průměrná hustota je
kolem deseti jedinců na 100 m břehu.
Gomphus flavipes – klínatka žlutonohá (SO, EN)
Reobiontní druh vážky vázaný na nížinné řeky, středně velké až velké. Považován za
vyhynulý ve větší části střední a západní Evropy, ale od devadesátých let se opět objevuje ve
velkých evropských řekách. V ČR jde o vzácný druh známý ze středního a dolního toku
Moravy a Dyje, a z Poodří. Recentně se druh šíří a je nalézán průběžně v celém úseku
středního a dolního Labe. Úspěšný vývoj tohoto druhu v dotčeném úseku byl prokázán
v poříčních tůních, možný je jeho výskyt i v klidnějších úsecích vlastního toku.
Atherix ibis – číhalka pospolitá (O, VU)
V dospělosti se jedná o středně velkou mouchu z čeledi Athericidae. Ve vodním prostředí se
vyvíjejí její larvy, které se zde živí dravým způsobem. Dospělí jedinci se shromažďují na
nápadných místech nad vodní hladinou např. na mostních konstrukcích, převislých větvích
apod. a zde tvoří nápadné shluky umírajících dospělců a vajíček. Na vhodných místech
(středně úživné toky s vhodným substrátem dna) je tento druh v ČR relativně hojný.
Z dotčeného území jsou známé jednotlivé nálezy, větší populace se vyskytuje v řece
Ploučnici.
Suchozemští plži
Suchozemští plži jsou modelovou skupinou bezobratlých s dobře prozkoumanými nároky na
prostředí. Jsou tak velmi vhodní pro hodnocení zachovalosti biotopů říční nivy.
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Pro vyhodnocení zachovalosti a původnosti společenstev suchozemských plžů hraje velkou
roli přítomnost a abundance citlivých indikačně významných druhů, které zahrnuje ČS, nebo
naopak nepůvodních invazních druhů.
V dotčeném území se vyskytují ochuzená společenstva o 5 až 8 druzích, kde jsou
nejhojnějšími druhy zemounek lesklý (Zonitoides nitidus) a jantarka obecná (Succinea putris).
Významným indikačním druhem je ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa). Výskyt
indikačně významných druhů dobře koreluje s rozmístěním zvláště cenných úseků říční nivy
vymezených na základě botanických průzkumů. Většina suchozemských plžů však vesměs
patří mezi hojné, často i euryvalentní nebo synantropní druhy bez indikačního významu.
V dotčeném území bylo nalezeno celkem 43 druhů, z toho bylo 15 druhů prokázáno pouze z
rozborů náplavů. Celkem 6 druhů náleží do červeného seznamu bezobratlých České republiky
(Farkač et al., 2005). Žádný druh není zařazen mezi zvláště chráněné druhy podle VZOPK.
Motýli
Skupina motýlů nevytváří v nivách velkých toků zpravidla druhově početná společenstva,
protože jsou jejich populace decimovány faktorem častých záplav, které negativně ovlivňují
společenstva co do počtu druhů, tak do abundancí jednotlivých populací. To zcela neplatí pro
druhy litorálu, které jsou na přeplavování přizpůsobeny, ale adaptace na katastrofální povodně
rovněž není možná. I přesto jsou v druhovém spektru motýli, které lze s úspěchem použít jako
významné indikátory pro vyhodnocení vlivu záměru na biotopy říční nivy.
Výsledky průzkumů ukazují, že nivy velkých řek nejsou pro motýly typickým stanovištěm,
což se odráží v počtu nalezených druhů. Přesto bylo v oblastech s porosty lužních porostů
nalezeno větší množství indikačně významných a zároveň stenotopních druhů nočních motýlů
vázaných na olšiny, jejich travobylinný podrost nebo litorální druhy makrofyt, např.
šípověnka olšinová (Acronicta cuspis), žlutavka bahenní (Macrochilo cribrumalis) či
plavokřídlec šedožlutý (Mythimna straminea). Pouze jediný druh (vlnočárník vachtový,
Orthonama vittata) patří mezi významné druhy (uveden v ČS). Vlhké louky s regulačním
managementem hostí několik významných druhů z čeledi modráskovitých. Většina motýlů
ale patří mezi hojné, obecně rozšířené druhy se širokou ekologickou valencí bez zvláštního
indikačního významu.
V dotčeném území bylo nalezeno celkem 531 druhů. Celkem 5 druhů náleží do červeného
seznamu bezobratlých České republiky (Farkač et al., 2005), 5 druhů je zařazeno mezi zvláště
chráněné druhy podle VZOPK.
Druhy zvláště chráněné
Papilio machaon – otakárek fenyklový (O)
Dnes rozšířený druh otakárka různých typů bezlesých lokalit (stepi, ruderály, úhory, kulturní
louky, polní kultury apod.). Využívá k vývoji různé druhy miříkovitých rostlin. Obývá proto
xerotermy i mokřadní biotopy. Prospívá mu útlum v zemědělství či ponechání polí ladem
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(Beneš et al., 2002). Housenka byla pozorována v roce 2014 (HBH Projekt, 2014d) na
ruderálu v blízkosti kolejiště u zastávky Děčín-Prostřední Žleb. Druh zde pravděpodobně
vyhledává planou formu mrkve obecné jako živnou rostlinu. Není pravděpodobné, že nivní
louky poskytují vhodné prostředí pro vývoj jeho housenek.
Apatura ilia – batolec červený (O)
Druh je rozšířen v okolí vodních toků, nádrží nebo v lužních lesích s porosty topolů a vrb,
které jsou živnými rostlinami jeho housenek. Samice pro kladení preferují okrajové části
porostů. Je schopen osidlovat i liniovou zeleň podél melioračních kanálů. Je rozšířen po
celém území. Dospělci vyhledávají stanoviště, kde se střídá stinné stanoviště a plně osluněné
prostředí. V ČR je legislativně chráněn, přestože vhodných biotopů je dosud v krajině
dostatek (Beneš et al., 2002). Jeden jedinec byl nalezen v roce 2014 (HBH Projekt, 2014d) na
okraji louky v oblasti Prostředního Žlebu. Pravděpodobně obývá i další vhodné lokality
dotčeného území.
Lycaena dispar - ohniváček černočárný (SO)
Zařazen mezi silně ohrožené, na vhodných lokalitách je chráněn i v rámci soustavy NATURA
2000. Ohniváček černočárný poddruhu Lycaena dispar rutilus však v současnosti masivně
expanduje v celé střední Evropě. Masivní postup Evropou zřejmě souvisí s ruderalizací
stanovišť v důsledku upuštění od tradičního managementu přibližně od poloviny minulého
století. Mladé housenky vyžírají spodní stranu listu živné rostliny, širokolistých šťovíků
(např. šťovík koňský nebo šťovík kadeřavý). Samice mají velkou disperzní schopnost, lze je
zastihnout (zvláště v jarní generaci) jednotlivě všude v okolní krajině (Spitzer, 2012). Druh
byl nalezen až v roce 2014 (HBH Projekt, 2014d), a to na 4 lokalitách severně i jižně od
Děčína, často v blízkosti ploch s jeho živnými rostlinami.
Phengaris nausithous – modrásek bahenní (SO, NT)
V ČR je druh rozšířen po celém území od nížin do podhůří, především v nivách při dolních a
středních tocích řek. V minulosti zaznamenal značný úbytek, ale i přesto se naše populace
řadí mezi nejsilnější v Evropě. Živnou rostlinou je krvavec toten, v jehož květních hlávkách
se jeho housenky zpočátku po dobu 2-3 týdnů živí endofyticky v semenících, ale klíčový je
vztah modráska k mravencům rodu Myrmica, nejčastěji se jedná o druhy Myrmica rubra a M.
scabrinodis (tzv. hlavní hostitelské druhy). V hostitelském mraveništi přecházejí na
predátorský způsob života a živí se mravenčími larvami a kuklami. Housenky žijí v
mraveništích asi 10 měsíců a také se tu kuklí. Krátkověká imaga jsou pohyblivější a přeletují
více než P. teleius. Modrásek bahenní se na vhodných lokalitách vyskytuje často společně s
příbuzným modráskem očkovaným (Phengaris teleius). Vesměs jde o louky, které jsou
jednou, méně často dvakrát kosené, zřídka přepásané. O ryze přírodních stanovištích
nezávislých na činnosti člověka nejsou prakticky žádné zmínky. Modrásek bahenní je
biotopově mnohem méně náročný než modrásek očkovaný a je schopen obývat maloplošné
biotopy s živnými rostlinami (krvavec toten) s narušeným hydrologickým režimem a nízkou
prostorovou diferencí mikrobiotopů (Laštůvka a Uřičář 2012a).
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Výskyt modráska bahenního je v dotčeném území soustavně sledován od roku 2007 (Aquatest
2007a, 2007b; Cibulka et al., 2008, 2009; Vrabec et al., 2010; WELL Consulting, 2012o,
2014d), v prostoru dolního Labe podle výsledků všech dosud provedených studií existuje
systém populací modráska bahenního v několika koloniích, které jsou ve větším nebo menším
počtu rozloženy na celkem nejméně 10 plochách s výskytem živné rostliny, které se doposud
podařilo najít (9 kolonií na levém břehu, 1 na pravém břehu). V roce 2014 byly nalezeny další
dvě kolonie jižně od Děčína (viz HBH Projekt, 2014d). Největší význam pro jeho populace
podle hodnoty vypočteného odhadu počtu jedinců mají plochy č. 1, 3, 4, 5 a 9. Nejvyšší počet
jedinců vykazují plochy č. 3, 4 a 5 (Obrázek 29). V rámci celku spolu jednotlivé kolonie
motýla komunikují prostřednictvím přeletů (výměna genetického materiálu). Byly zcela
spolehlivě prokázány migrace druhu P. nausithous, a to i mezi nejvzdálenějšími plochami
dolního Labe. Geneticky jsou propojeny i kolonie mezi břehy řeky (přelety Labe).
Phengaris teleius – modrásek očkovaný (SO, VU)
V ČR je rozšířen po celém území od nížin do podhůří, především v nivách při dolních a
středních tocích řek. V minulosti zaznamenal silný úbytek a stále ustupuje. Živnou rostlinou
je stejně jako v případě blízkého příbuzného modráska bahenního (Phengaris nausithous)
krvavec toten, v jehož květních hlávkách se jeho housenky zpočátku po dobu 3-4 týdnů živí
endofyticky v semenících, ale klíčový je vztah modráska k mravencům rodu Myrmica,
nejčastěji se jedná o druhy Myrmica scabrinodis a M. ruginodis, méně často M. rubra
(Laštůvka a Uřičář, 2012b). Životní cyklus je velmi podobný modráskovi bahennímu.
Dospělci jsou ale výrazněji sedentárnější, přeletují průměrně méně a vyžadují migracemi
propojené populace (funkční metapopulační dynamiku). Modrásek očkovaný je biotopově
náročnější druh "totenového" modráska, vyžaduje heterogenní stanoviště se zachovalým
vodním režimem a nesnadno osidluje nová území. Stejně tak nedokáže dlouhodobě přežívat
na jen lokální úrovni izolovaných stanovišť. Je tedy podstatně zranitelnější. Na lokalitách
společného výskytu s modráskem bahenním může být překvapivě celkově častější (Laštůvka
a Uřičář, 2012b).
Výskyt modráska očkovaného je v dotčeném území soustavně sledován od roku 2007
(Aquatest, 2007a, 2007b; Cibulka et al., 2008, 2009; Vrabec et al., 2010; WELL Consulting,
2012o, 2014d), v prostoru Dolního Labe podle výsledků všech dosud provedených studií
existuje systém populací modráska očkovaného v několika koloniích, které jsou ve větším
nebo menším počtu rozloženy na celkem nejméně 9 plochách s výskytem živné rostliny, které
se doposud podařilo najít (8 kolonií na levém břehu, 1 na pravém břehu). Největší význam
pro jeho populace podle hodnoty vypočteného odhadu počtu jedinců mají plochy č. 3, 4 a 9
(Obrázek 29). V rámci celku spolu jednotlivé kolonie motýla komunikují prostřednictvím
přeletů (výměna genetického materiálu). Nejintenzivnější přelety probíhají mezi plochami 3 a
4. Lze s vysokou pravděpodobností konstatovat, že geneticky jsou propojeny všechny dosud
známé kolonie motýla na Dolním Labi, s určitostí víme, že i navzájem mezi břehy řeky
(přelety Labe).
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Obrázek 29 Modráskové plochy 1-10
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Ripikolní brouci
Pro hodnocení společenstev říčních niv, resp. břehů stojatých i tekoucích vod jsou jednou
z hlavních bioindikačních skupin ripikolní brouci, kteří jsou v zájmové oblasti sledovány od
roku 2012. Od roku 2004 jsou z oblasti k dispozici poměrně přesné informace o
střevlíkovitých broucích (Carabidae), avšak značná část druhů není svým způsobem života na
štěrkopískové náplavy vázána a často se jedná o druhy s poměrně širokou ekologickou
valencí. Naopak pro ripikolní druhy ve většině případů platí to, že se jedná o stenotopní druhy
se specifickými nároky na biotop, resp. mikrohabitat. Striktně ripikolní druhy brouků jsou
zastoupeni v několika čeledích. Pro potřeby biologického hodnocení, resp. dokumentace EIA
se ukázaly jako nejvhodnější střevlíkovití (Carabidae), drabčíkovití (Staphylinidae) a
kovaříkovití (Elateridae) brouci. Jedná se o čeledi, jejichž zástupci se hojně vyskytují na
březích vod a je mezi nimi množství ripikolních, resp. indikačních druhů. Velkého významu
jsou především zástupci čeledi střevlíkovitých. Vhodnými bioindikátory jsou i kovaříci z
podčeledi Negastriinae, kteří obývají zachovalé nezarostlé písčité, štěrkové nebo
štěrkopískové břehy řek a vodních ploch. U kovaříků se hodnotí především jejich reliktnost,
resp. úzká vazba na zachovalé písčité a štěrkopískové naplaveniny. Další významnou
bioindikační skupinou brouků jsou nosatcovití brouci.
Výskyt ripikolních brouků přímo závisí na aktuální výšce hladiny vodní hladiny. První brouci
se na písčinách a štěrkovištích objevují několik týdnů po opadnutí hladiny vody způsobené
jarním táním. Bývá to nejčastěji již v průběhu dubna a května. Vývoj střevlíků a většiny
druhů drabčíků je jednoletý a vývoj larev a rozmnožování probíhá na jaře a v časném létě,
přičemž imaga se líhnou v létě a časně na podzim a přezimují. Vrchol výskytu ripikolních
druhů bývá nejčastěji od června do září, kdy jsou místa s výskytem brouků dlouhodoběji
obnažena, a líhne se nová generace.
Žádný z ripikolních druhů brouků nepatří mezi zvláště chráněné druhy podle VZOPK, ale
střevlíček druhu Bembidion argenteolum je unikátním druhem ripikolního druhu v rámci celé
ČR. Do roku 2004 byl řazen mezi vymřelé druhy ČR (Vysoký, 1989; Hůrka, 1996), ale
nálezy z poslední doby (Blažej, 2007) jsou prvními recentními doklady výskytu tohoto druhu
u nás po téměř 100 letech a umožnily zařazení druhu opět mezi faunu ČR. Mimo zájmové
území nebyl od té doby nikde prokázán. Celkem byl v oblasti nalezen na dvou lokalitách na
pravém břehu Labe. Na lokalitě Podskalí (ř. km735,68 – 735,78) byl jeden exemplář nalezen
v místě tzv. managementové tůně, která byla v roce 2000 uměle vytvořena ve štěrkopískovém
korytě řeky. Lokalita Loubí (ř. km 737,5 – 737,35) představuje výsypku materiálu
z prohrábek koryta řeky. Zde byli v roce 2006 zaznamenáni čtyři jedinci. Po roce 2006 nebyl
v oblasti dolního Labe znovu nalezen, pravděpodobně v důsledku sukcesních změn jeho
biotopů. Jedná se totiž o reliktní heliofilní druh písčitých nezastíněných břehů vod.
Xylofágní druhy hmyzu
Ve sledovaném území se nachází měkké dřeviny, jako jsou vrby a topoly, které poskytují
dostatek dřevní odumřelé hmoty pro xylofágní druhy hmyzu. Celkově nejhodnotnějším
úsekem břehových porostů, v území projektového záměru a budoucího záboru, jsou stromové
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porosty k.ú. Hřensko a dolní úseky v k.ú. Loubí. Přesto zde chybí staré stromy s dutinami,
které by obsahovaly vlhký trouch, který je nezbytný pro vývoj dutinových specialistů.
Dostupnost tohoto zdroje v území je nejspíše limitován nepředvídatelnými událostmi, jako
jsou velké povodně.
Průzkum xylofágních druhů hmyzu byl realizován v období červen až říjen 2015 a byl
založen na selektivním vyhledávání vhodných stromů a sledováním požerků, chodbiček larev
a především dospělců na vegetaci, pod kůrou či pod padlým mrtvým dřevem (viz HBH
Projekt 2015h). Celkem bylo nalezeno 17 druhů, zvláště chráněné xylofágní druhy zjištěny
nebyly. Byl zjištěn pouze jeden druh zařazený do ČS, a to tesařík pižmový (Aromia
moschata).
Z dalších druhů by ověřován výskyt chráněného druhu lesáka rumělkového (Cucujus
cinnaberinus), který se vyvíjí ve vlhkých až zamokřených enklávách lužního lesa. Ve vyšších
polohách se může jednat o fragmenty lesů, ale v blízkosti musí být vždy vodní biotop.
Přestože tomuto popisu částečně odpovídají biotopy nacházející se na pravém břehu směrem
na Hřensko, byly výsledky průzkumu negativní.
Ostatní suchozemský hmyz
Jiné skupiny hmyzu či jiných skupin bezobratlých nebyly předměty soustavných průzkumů, a
proto níže uvedené významné druhy představují vesměs náhodné nálezy, které byly
uskutečněny při plnění jiných průzkumů. Ze zvláště chráněných druhů byly nalezeny čtyři
druhy čmeláků a pačmeláků rodu Bombus, zdobenec Trichius gallicus (rovněž zařazen v ČS)
a zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta).
Druhy zvláště chráněné
Oxythyrea funesta - zlatohlávek tmavý (O)
Jedná se o dnes již běžný druh teplejších oblastí naší republiky, který je nalézán zejména na
květech nejrůznějších bylin. Larvy se vyvíjejí v půdě a živí se odumřelými rostlinnými
zbytky. V současnosti se jedná o našeho velmi běžného florikolního brouka. Historicky se
však vyskytoval jen na jižní Moravě a v 80. letech byl dokonce zařazen do kategorie
vyhynulých prvků naší fauny. Jeden jedinec byl nalezen v roce 2014 (Kincl, nepublikováno)
na okraji cyklostezky v oblasti Prostředního Žlebu. Pravděpodobně obývá i další vhodné
lokality dotčeného území.
Trichius gallicus - zdobenec (O, CR)
Lokální druh teplomilného zlatohlávka, který se roztroušeně vyskytuje především v povodí
dolního a středního Labe. Larva se vyvíjí většinou v trouchu na kořenech nebo v tlejícím
dřevě, ve kmenech a v pařezech zejména ovocných stromů. Kuklí se nejdříve po dvou letech.
Imaga aktivují v červnu a v červenci za slunečného počasí a na květech keřů (např. růže, bez,
ostružiník) a některých bylin (např. miříkovité, chrastavec rolní aj.) se živí pylem (Mertlík,
2009). Jeden jedinec byl nalezen v roce 2014 (Kincl, nepublikováno) na kulturní louce v
blízkosti vlakové zastávky Boletice nad Labem. Druh se pravděpodobně vyskytuje i na
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dalších místech v dotčeném území (např. luční biotopy, meze, železniční nádraží, staré sady
nebo solitérní osluněné starší ovocné stromy apod.).
Bombus pascuorum - čmelák rolní (O), B. lucorum - čmelák hájový (O), B. bohemicus pačmelák český (O), B. rupestris - pačmelák cizopasný (SO)
Všechny nalezené druhy patří mezi široce rozšířené od nížin až do hor v celé České republice.
Obvykle vyhledávají slunná a otevřená stanoviště nebo parkovou krajinu. Uvedené druhy se
vyskytují na více místech v dotčeném území záměru (Kincl, nepublikováno 2014). Za zmínku
stojí velmi početný výskyt pačmeláka českého na vlhké louce v Dolním Žlebu.
Obratlovci
Mihulovci a ryby
Mihulovci a ryby jsou živočichové striktně vázaní na vodní prostředí, v rámci dotčeného
území se jedná o hlavní tok Labe, jeho přítoky, tůně a laguny podél hlavního toku.
V současné době kvalita vody dolního Labe, tedy úseku Labe od Střekova po státní hranici,
dosáhla takového stupně, že již není limitujícím faktorem pro výskyt ryb, naopak na
významnosti nabývá geomorfologický charakter toku. Řeka má charakter pásma parmového,
místy přecházející v pásmo cejnové.
Dolní Labe dále představuje poslední volný proudný úsek Labe v České republice s výskytem
typově specifického rybího společenstva s převahou říčních druhů ryb. Představuje rovněž
vstupní bránu pro vzácné, případně vymizelé ryby migrující ze Severního moře na území
České republiky. Jediná migrační překážka mezi Severním mořem a Střekovem je stupeň
Geesthacht u Hamburku, který má vybudovaný moderní rybí přechod umožňující průchod
většině druhů ryb.
Úsek od Střekova po Pardubice (s výjimkou krátkého úseku pod Přeloučí) je regulován
jezovými stupni a v říčním prostředí navazuje prakticky jedna jezová zdrž na druhou. Říční
prostředí se tak změnilo na téměř stojatou vodu s výskytem vodní makrovegetace v břehové
linii. Rybí společenstvo se tak rovněž změnilo od typických říčních druhů k převaze druhů
nenáročných (AQ-service, 2013c).
Současný charakter dolního Labe umožňuje reprodukci právě typických říčních druhů ryb,
které se výše po toku (nad Střekovem) vyskytují jen sporadicky. Proudný charakter řeky
a převážně tvrdé oblázkové či kamenité dno umožňuje výskyt samoudržitelných populací
mnoha říčních litofilních druhů ryb (AQ-service, 2013c).
V dotčeném úseku Labe byl od roku 1999 doložen výskyt 39 druhů ryb a jednoho druhu
kruhoústých (Vostradovský, 2001; Slavík et al., 2008b; Jurajda et al., 2009). Mnoho z těchto
druhů se však vyskytuje pouze sporadicky a nevytváří v hlavním toku Labe stabilní populace.
V dotčeném úseku Labe lze označit kolem 20 druhů ryb, které se zde úspěšně rozmnožují a
vytváří životaschopné populace. Některé z těchto druhů podnikají kratší či delší migrace
s cílem vyhledání vhodných míst pro jednotlivá životní stádia.

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o

200

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Druhy jako je hořavka duhová, perlín ostrobřichý, lín obecný nebo sumeček americký jsou
vázané především na přilehlé biotopy stojatých vod (laguny, tůně, ramena). Velká část druhů
je přímo závislá na vysazování v rámci rybářského obhospodařování (síh peleď, tolstolobec
pestrý, pstruh duhový, amur bílý apod.) případně jsou jejich populace dotovány
vysazovanými násadami (kapr obecný, candát obecný, štika obecná, sumec velký a další).
Z ostatních druhů jsou známé delší, především třecí migrace u jelce jesena, cejna siného,
podoustve říční, ostroretky stěhovavé a parmy obecné. Kratší migrace pak u candáta
obecného, bolena dravého, jelce proudníka, případně jelce tlouště.
Celkem 5 druhů náleží do červeného seznamu obratlovců České republiky (Plesník et al.,
2003). Celkem 6 druhů je zařazeno mezi zvláště chráněné druhy podle VZOPK.
Druhy zvláště chráněné
Lampetra planeri – mihule potoční (KO)
Labe bylo v minulosti migrační cestou mihule mořské a mihule říční až na území České
republiky. Výstavba jezu ve Střekově a silné znečištění Labe v druhé polovině 20. století
znamenaly konec migrací těchto dvou druhů na naše území. V posledních desetiletích se
kvalita vody zlepšila natolik, že případný opětovný výskyt tažných druhů mihulí je reálný,
navíc v německé části Labe nedaleko od našich hranic se oba druhy již vyskytují. V horních
tocích povodí Labe je mihule potoční poměrně široce rozšířena. Na dolním Labi byla mihule
potoční zaznamenána u Hřenska v roce 2000 (Vostradovský, 2001). Z jediného nálezu je
těžké posoudit, zda vytváří stabilní populace v hlavním toku Labe nebo zda jedinec pocházel
z přítoků (např. Kamenice). Žádný z dalších následujících průzkumů výskyt mihule potoční v
tomto úseku nepotvrdil. Nicméně současná kvalita vody by trvalý výskyt mihulí umožňovala.
Leuciscus idus – jelec jesen (O, VU)
Jesen je v současné době stálým druhem dolního toku Labe. Vysazování násad jelce jesena
v rámci obhospodařování rybářských revírů významně podpořilo jeho populace a nyní se
v daném úseku i úspěšně přirozeně rozmnožuje.
Lota lota - mník jednovousý (O)
Mník byl registrován v průzkumech v letech 1991-2004. V roce 2013 byl doložen pod jezem
Střekov. Nicméně jeho hustota se zdá být pořád velmi malá a populace mníka jednovousého
se pravděpodobně teprve stabilizuje.
Alburnoides bipunctatus - ouklejka pruhovaná (SO)
Historicky není znám stálý výskyt ouklejky na dolním toku Labe. V roce 2013 byl zjištěn
jeden jedinec ve vzorku plůdku v tůni U Studeného potoka. S velkou pravděpodobností se
jedná o jedince splaveného během červnových povodní z výše položeného přítoku Labe.
V současné době není trvalý výskyt ouklejky v dolním toku Labe potvrzen.
Phoxinus phoxinus – střevle potoční (O)
Střevle nebyla v dolním toku Labe dosud evidována. V roce 2013 byl zjištěn jeden jedinec
v poříční tůni u Podlesí. S velkou pravděpodobností se jedná o jedince splaveného během
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červencových povodní z některého z výše položených přítoků. Trvalá populace střevle není
v dolním toku Labe dokumentována.
Cottus gobio – vranka obecná (O)
Vranka obecná byla ojediněle doložena v průzkumech v letech 1991-2007. V roce 2011 byla
poměrně hojná v plůdkovém i v adultním společenstvu v úseku Děčín – Dolní Žleb. V roce
2013 byla její přítomnost potvrzena v proudných úsecích od Malého Března po Děčín. Zdá se,
že vranka obývá dolní tok Labe trvale a nejedná se pouze o splavané jedince z přítoků.
Anguilla anguilla – úhoř říční (NT)
Úhoř říční je typický katadromní druh vytírající se ve slané vodě. Na území ČR migroval
Labem a Odrou ve stádiu juvenilních jedinců, kteří pak v našich tocích trávili několik let a
následně migrovali zpět do moře na rozmnožování. V současné době byl výskyt juvenilních
úhořů na dolním Labi opět zaregistrován, nicméně jejich početnost je velmi nízká. Množství
migračních bariér brání jeho původnímu šíření do povodí na našem území. Juvenilní ryby se
tak dováží z ústí řek v Anglii, Francii či Itálii a vysazují se do našich řek v rámci rybářského
obhospodařování.
Zvláštní postavení má rheofilní druh losos obecný (Salmo salar) patřící mezi „naturové“
druhy dle směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Losos byl v nedávné době na naše území
reintrodukován. Dolní Labe mu slouží jako migrační cesta na trdliště v jeho přítocích
(Kamenice, Ploučnice, Ohře). Úlovek lososa v Doksanech na Ohři (2004) dokazuje, že losos
byl schopen překonat na českém území čtyři významné migrační bariéry a to jezy Střekov
v Ústí nad Labem, Lovosice, Terezín a Doksany, přičemž je pravděpodobné, že tyto překážky
nepřekonal pouze tento jediný ulovený jedinec. Recentní průzkumy sice jeho přítomnost
v dotčeném úseku Labe neprokázal, ale v říjnu 2002 byly na dolním toku Kamenice vizuálně
zaznamenány dva exempláře pracovníky ČRS a AOPK ČR. V rámci kontrolního odlovu byli
uloveni tři samci a jedna samice. V roce 2003 byli lososi evidováni pouze v toku Labe u ústí
řeky Kamenice, v Kamenici bylo evidováno tření dvou jedinců. V letech 2003–2007 byli
lososi opakovaně uloveni sportovními rybáři v toku Labe poblíž ústí Kamenice. Vzhledem
k tomu, že se podařilo dosáhnout návratu alespoň několika (dokumentovaných) dospělých
lososů z vysazovaných jiker, je nutné pro tento druh nevytvářet další migrační bariéry, ale
spíše jeho návrat podporovat. Na druhou stranu losos, jako typický migrační druh (anadromní
– vytírající se ve sladké vodě) je přizpůsoben k překonávání překážek, a to jak plaváním proti
silnému proudu, tak skokem. To znamená, že alespoň trochu vhodně řešený rybí přechod či
obchvat je pro lososa prostupný.
V minulosti losos využíval řeku Labe pouze jako migrační koridor, a to i v době, kdy řeka
Labe vykazovala mnohem vyšší kvalitu vody a původnost prostředí (koryto bylo mělké a
pokryté vhodným substrátem ve většině příčného profilu). Jako reprodukční plochy byly
využívány pramenné oblasti povodí (např. Orlice, Ohře, Vltava, Malše, Otava, Vydra) tzn.
prostředí s minimální variabilitou fyzikálních faktorů a co nejnižší druhovou diverzitou. Je to
tedy prostředí, které je přesným opakem řeky Labe v úseku Hřensko – Ústí nad Labem.
Historicky zde nebylo tření lososů nikdy pozorováno a nebyla ani potvrzena úspěšnost
přirozené reprodukce.
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Obojživelníci
Řeka Labe sama o sobě nepředstavuje pro obojživelníky ani pro jejich rozmnožování vhodný
biotop. Obojživelníci ve vodní fázi života, která je u různých druhů různě dlouhá, vyhledávají
menší a mělčí stojaté vody, které jsou nejen vhodnější pro kladení vajíček a vývoj larev, ale
rovněž zde je menší riziko predace ze strany ryb. Proto nejen řeka, ale ani tůně na řeku
bezprostředně napojené, nejsou vhodným biotopem pro rozmnožování obojživelníků. Řeka
však může být migrační cestou pro obojživelníky, kteří jejím prostřednictvím obsazují nová
stanoviště. Tato migrace může být aktivní, zejména u skupiny tzv. vodních (zelených)
skokanů, nebo pasivní (drift vajíček, larev i dospělců, především při vyšších vodních stavech).
Přestože na lokalitách s nejčastějšími záznamy o výskytu obojživelníků (Svádov a Nebočady)
jsou skutečně velké tůně, jsou většinou napojené na řeku a nesplňují potřebné parametry na
rozmnožování obojživelníků. Tím lze vysvětlit i malé počty zjištěných jedinců jednotlivých
druhů, které většinou dosahují řádu jednotek, maximálně desítek jedinců.
V dotčeném území bylo od roku 2005 nalezeno celkem 6 druhů obojživelníků, z nichž
všechny náleží do červeného seznamu obratlovců České republiky (Plesník et al. 2003).
Mimo skokana hnědého (Rana temporaria) jsou všechny druhy zařazeny i mezi zvláště
chráněné druhy podle VZOPK.
Druhy zvláště chráněné
Salamandra salamandra – mlok skvrnitý (SO, VU)
Druh listnatých lesů, vejcoživorodý, samice klade líhnoucí se larvy do čistých studánek a
pramenných stružek bez ryb. V České republice žije především v oblastech středních a
vyšších poloh, pokud zde jsou listnaté lesy. Zcela chybí v nivách řek, ovlivňovaných
povodněmi. Jedná se o druh teritoriální s pevnou vazbou na své teritorium a vzhledem ke své
zranitelnosti během suchých period, která přežívají ve vlhkých úkrytech, ze svých teritorií se
příliš nevzdalují. Jediný nález Slavíka (Slavík et al., 2006a) na lokalitě Podskalí svědčí spíše o
tom, že autor prováděl průzkum i na lokalitách vzdálenějších od samotného toku (bučiny a
smíšené porosty labského kaňonu představují pro mloky vhodná stanoviště), ovšem jeho
trvalý výskyt v blízkosti řeky s velkým kolísáním průtoků je málo pravděpodobný.
Triturus vulgaris – čolek obecný (SO, NT)
Druh vázaný na různé typy stojatých vod. Je ze všech druhů našich čolků nejméně citlivý na
znečištění, na rozdíl od vzácnějšího čolka velkého není vázán na celoročně zvodněné tůně.
Významným limitujícím faktorem je predace ze strany dravých ryb. Jediný nález výskytu ve
sledovaném území (v řádu desítek jedinců) je zaznamenán Slavíkem (Slavík et al., 2006a) u
Velkého Března.
Rana dalmatina – skokan štíhlý (SO, NT)
Skokan štíhlý se rozmnožuje v tůních, často vysychajících, zejména málo zastíněných porosty
dřevin. Kromě období vývoje vajíček a larev není na vodní prostředí vázán a často se od vod
vzdaluje na větší vzdálenosti a žije i v relativně suchých biotopech (meze, sady, pastviny a
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luční porosty). Ve zkoumaném území byl zaznamenán pouze jednou (WeLL Consulting,
2011b), a to v tůních na pravém břehu Labe na lokalitě Svádov-sever.
Pelophylax ridibundus – skokan skřehotavý (KO, NT)
Typický zástupce tzv. „vodních“ skokanů, tedy skokanů vázaných celoročně na stojaté vody.
Tento druh vyžaduje celoroční přítomnost vody. Celoroční vazba na vodu zřejmě usnadňuje
rychlejší obsazování nových vodních biotopů, včetně snazší a častější migrace řekou.
Zranitelnost lokalit rozmnožování (kolísání vodní hladiny, predace vajíček a larev rybami) je
ale srovnatelná s ostatními obojživelníky a proto úspěšnost reprodukce na nově osídlených,
s řekou spojených tůní, může být poměrně nízká. Tento druh byl při průzkumech vůbec
nejčastěji uváděným druhem obojživelníka a byl potvrzen Slavíkem (Slavík et al., 2006a a
2007a) na všech jím sledovaných lokalitách (Svádov, Velké Březno, Nebočady, Podskalí, ústí
Studeného potoka a v úseku Prostřední žleb-Křešice). Výskyt na celkem třinácti lokalitách
prokázaly i průzkumy firmy WELL Consulting (WELL Consulting, 2011b) – u Studeného
potoka, Podskalí-nová, Podskalí-sever, Podskalí-střed, Podskalí-jih, U potoka Kamenička,
Výhon pod Nebočadským luhem, Tůň v Nebočadském luhu, Těchlovice-levý břeh,
Těchlovice-pravý břeh, Malé Březno, Povrly, Svádov-sever, Svádov-jih. Ve všech případech
se jednalo o pozorování jednotlivých jedinců, maximálně několika desítek dospělých jedinců
(max. do 50). Na většině lokalit bylo v roce 2011 zaznamenáno rozmnožování, z toho na
lokalitách Podskalí-sever a U potoka Kamenička byly v roce 2011 zaznamenány stovky larev.
Bufo bufo – ropucha obecná (O, NT)
Ropucha obecná je spolu se skokanem hnědým naším nejběžnějším obojživelníkem. Je to
mimo jiné pravděpodobně i díky její schopnosti přežívat dlouhodobě mimo zdroje volné
vody. Protože se jedná, podobně jako u ostatních obojživelníků, o poměrně dlouhověký druh
(i více než dvacet let), její populace nezanikají ani v případě, že po několik let neproběhne
reprodukce. Na druhou stranu může být zaznamenání dospělců na lokalitě, bez známek
reprodukce, poněkud zavádějící, protože se může jednat o pozůstatek přežívající dílčí
populace bez možnosti reprodukce. Ropucha obecná je ve svých nárocích na reprodukční
stanoviště (vody) nenáročná. Preferuje většinou hlubší vody, které ovšem musí být dobře
osluněné. V hodnoceném úseku Labe byla ropucha obecná pozorována Slavíkem (Slavík et
al., 2006a a 2007a) na všech jím sledovaných lokalitách (Svádov, Velké Březno, Nebočady,
Podskalí, ústí Studeného p., úsek Prostřední Žleb-Křešice) a při průzkumech prováděných
firmou Well (2011) na celkem šesti lokalitách (U Studeného potoka, Podskalí-nová, Podskalísever, Podskalí-jih, Těchlovice-pravý břeh, Malé Březno). Při tom, na lokalitě Podskalí-sever
bylo zaznamenáno rozmnožování s výskytem řádově tisíců larev. Rozmnožování, byť
v menším rozsahu, bylo zaznamenáno i na dalších lokalitách s výjimkou lokalit U Studeného
potoka a Podskalí-nová. Zmíněné lokality odpovídají obecné charakteristice druhu, ropuchy
se zřejmě rozmnožují i v tůních více či méně spojených s řekou. Neobsazení některých lokalit
může souviset právě s nedostatečným osluněním v úzkém kaňonu Labe, případně v
kombinaci se zastíněním vegetací.
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Plazi
Dotčené území poskytuje životní podmínky pro celkem 5 druhů plazů, které zde byly
nalezeny od roku 2005. Z těchto druhů je jeden druh (užovka obojková) vázán částečně na
vodu, ostatní druhy svým způsobem života na biotopy vodního prostředí nemají bezprostřední
vazbu. Většina druhů je podél Labe rozšířena víceméně rovnoměrně, pouze ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara) a užovka hladká (Coronella austriaca) se vzhledem k specifičtějším
nárokům na biotop vyskytují lokálně. V území je potenciálně možný výskyt dalšího
specializovaného druhu, užovky podplamaté (Natrix tesselata). Ta prokazatelně vyskytuje
v mapovacím čtverci 5251 (Děčín až po Těchlovice), čímž je nejspíše myšlena PP
Nebočadský luh. Ve čtverci 5151 (severně od Děčína po státní hranici) není její výskyt
doložen, ale nelze ho vyloučit (Moravec et al. 2015).
Literatura: Moravec J. [ed.] (2015): Fauna ČR: Plazi – Reptilia. Academia, Praha, 532pp.
Na rozdíl od jiných skupin živočichů je terénní průzkum plazů poměrně obtížný, dokonce
neexistují standardní ustálené metody odchytu. Proto se spoléhá na přímá pozorování nebo
odchyt jednotlivých exemplářů. Vliv na sledování výskytu je ovlivněno aktuálním počasím a
průběhem počasí v konkrétním roce. Proto může být odhad početnosti populací druhů a
rozmístění v dotčeném území mírně podhodnocen.
Všechny nalezené druhy jsou v České republice zákonem chráněny, stejně tak jsou uvedeny v
červeném seznamu obratlovců České republiky (Plesník et al. 2003).
Druhy zvláště chráněné
Lacerta agilis – ještěrka obecná (SO, NT)
Relativně běžný druh plaza, vázaný na výslunná stanoviště s řídkou nebo krátkostébelnou
vegetací, protože se jedná o relativně teplomilný druh, který potřebuje prostory ke slunění.
Žije často i na sekundárních stanovištích (meze, náspy, ale i obnažené štěrkové lavice na
březích po velkých průtocích), přestože na nich mohou být tyto populace vystaveny vysoké
mortalitě. Nálezy na březích Labe potvrzují výše uvedené charakteristiky druhu, dílčí
populace ještěrky obecné jsou vázané zejména na sekundární biotopy bez rozvinuté vegetace.
Zootoca vivipara – ještěrka živorodá (SO, NT)
Druh vázaný především na chladnější stanoviště, kterými mohou být buď vyšší nadmořské
výšky, nebo naopak díky teplotním inverzím chladnější a vlhčí údolí řek. Vejcoživorodost je
jednou z adaptací na chladné podmínky. Výskyt v celém zkoumaném úseku byl potvrzen
dvakrát Slavíkem (Slavík et al., 2006a), a to na lokalitách Podskalí a Ústí Studeného potoka.
Tyto lokality potvrzují výše popsanou vazbu druhu především na chladná údolí, která zde na
obou lokalitách vúsťují do kaňonu Labe a nikoliv na Labe jako takové.
Anguis fragilis – slepýš křehký (SO, LC)
Biotopem slepýše křehkého jsou především otevřené osluněné listnaté lesy a mozaikovité
střídání otevřených ploch se skupinami dřevin. Vyhýbá se vysýchavým stanovištím a naopak
zaplavovaný místům s vysokou hladinou podzemní vody, která mu neumožňují přezimovat.
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Ve sledovaném území byl slepýš opakovaně zaznamenán Slavíkem (Slavík et al., 2006a a
2007a) na otevřených a lidskou činností méně narušených biotopech, zejména na pravém
břehu Labe. Přímo na řeku a její břehové linie není vázán.
Coronella austriaca – užovka hladká (SO, VU)
Plaz preferující otevřená společenstva sušších luk, lučních okrajů a rozptýlené zeleně, sutí a
křovin a v roce 2010 na Loubí ve svahu u silnice (Juříček, vlastní pozorování). V území byla
nalezena pouze na jedné lokalitě (Slavík et al., 2006a) u Malého Března na pravém břehu
Labe. Mozaikovitý charakter krajiny v ústí Lučního potoka (pravostranný přítok Labe) a výše
nad louky ve vnitřním oblouku Labe severně od Malého Března jsou pro tento druh vhodným
biotopem.
Natrix natrix – užovka obojková (O, LC)
Užovka obojková je náš nejběžnější had s poměrně málo vyhraněnými nároky na charakter
biotopu, i když preferuje především vlhčí místa v blízkosti vody. Obývá i vyloženě vlhká a
podmáčená místa a vodní prostředí, výborně plave a umí výborně lovit kořist ve vodě (ryby a
obojživelníky) i na souši (drobné savce, obojživelníky, jiné plazy a bezobratlé).
K rozmnožování vyhledává klidná místa s vrstvami organického materiálu – mohou to být
přirozené říční náplavy dřeva a listí, ale i uměle vytvořené navážky (např. skládky
biologického odpadu a komposty). Při průzkumech v letech 2006 a 2007 (Slavík et al., 2006a
a 2007a) ji Slavík našel na všech zkoumaných lokalitách, lze tedy říci, že je podél labských
břehů rozšířena po celé délce s výjimkou urbanizovaných úseků.
Natrix tesselata – užovka podplamatá (KO, EN)
Lokální druh užovky, která je vázánan a příhodné mikrobiotopové a biotopové podmínky,
které se nachází v zahloubených říčních údolí v důsledku tzv. říčního ekofenoménu. Je
striktně vázána na vodní prostředí velkých řek a údolních nádrží. Vyžaduje jižně až
jihozápadně orientované, dobře osluněné kamenité břehy, které v ideálním případě přecházejí
v prudké skalnaté svahy, které slouží jako úkryty i zimoviště užovky. Ve vodě pak loví
potravu (různé druhy ryb, nejčastěji hrouzci, okouni, plotice, ježdíci). Dále od vody se
většinou nevzdalují. Podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý et al. 2001) využívá
biotopy jako jsou bylinné lemy nížinných řek (M7), říční rákosiny (M1.4), vrbové křoviny
hlinitých a písčitých náplavů (K2.1) a makrofytní vegetace vodních toků (V4). Okrajově se
užovky zdržují i na bahnitých říčních náplavech (M6). Upřednostňuje břehy, kde mozaika
nejrůznějších biotopů vytváří dostatek míst s tišší a mělkou vodou, otevřenými vstupy do
vody, osluněnými plochami a povrchovými i podzemními úkryty. Vhodné přirozené úkrytové
možnosti mohou druhotně nahradit železniční náspy, břehy z vyskládaných kamenů, sypané
kamenné valy apod. Takové biotopy umožňují kladení vajec, díky svému charakteru
znemožňují zapojení vegetace a poskytují tak užovkách místo ke slunění (Moravec et al.
2015).
Takto vyhraněné podmínky užovka nachází v jižní části zájmového území v PP Nebočadský
luh. V těsném okolí se pak nachází vhodné biotopy pro úkryty, zimování a vývoj vajíček
(biotopy T3.1, T4 a další umělé biotopy). Jádro tohoto území nebude záměrem ovlivněno.
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Tento druh nebyl v dotčeném území vlastním průzkumem zjištěn, ale podle informací
pracovníků AOPK ČR, správy CHKO Labské Pískovce obývá údolí Labe v oblasti u
Nebočad, v Ústí nad Labem a především v údolí Ploučnice až po ústí do Labe v Děčíně.
Tento plaz žije velmi skrytě a zvlášť u velkých řek, obklopených bujnou nesečenou vegetací
(případ Labe) může ujít při průzkumu pozornosti. Vzhledem k výše popsanému způsobu
života a chrakteru biotopů může být rozšířen i v údolí Labe mezi Děčínem a státní hranicí u
Hřenska.
Ptáci
Ptáci představují nejpočetnější skupinu obratlovců v České republice. Zároveň jsou z hlediska
ochrany specifickou skupinou, protože se na ně vztahuje přísnější ochrana než na ostatní
druhy rostlin a živočichů (viz §5a ZOPK). Řada druhů ptáků patří i mezi zvláště chráněné
druhy podle stejného zákona a na řadu druhů se vztahují i různé mezinárodní úmluvy. Mnohé
druhy jsou pevně vázány na vlastní tok Labe, jeho břehy a blízké okolí. Ze zjištěných druhů
využívají biotopy podél řeky především konipas bílý a horský, ale zejména oba druhy
bahňáků: pisík obecný a vodouš šedý. Pobřežní porosty využívají dva druhy rákosníků:
rákosník velký a obecný. Další druhy ptáků využívají buď volnou hlubokou vodu (vrubozobí
ptáci, lyska černá, slípka zelenonohá, racci, kormorán velký, potápky), nebo se v hlubší vodě
potápí za potravou (ledňáček říční), případně hnízdí v břehových porostech (část
vrubozobých, lyska černá, slípka zelenonohá, všechny nalezené druhy pěvců). Další druhy,
jako např. čáp černý, volavka popelavá nebo skorec vodní využívají mělčiny v řece při lovu
potravy. Zvláštní nároky na prostředí mají břehule říční a ledňáček říční, kteří si hrabou
hnízdní nory ve svislých břehových nádržích v hlinitých sedimentech. Protože ve sledovaném
úseku Labe přirozená hnízdiště v břehových nádržích prakticky chybí, ptáci zde využívají i
sekundární biotopy.
Některé druhy se však v dotčeném území objeví jen v období zimování a při jarních či
podzimních průtazích. Pro největší procento druhů představují břehové porosty Labe
příležitosti k hnízdění a/nebo sběru potravy. Tato skupina však může obývat i jiné biotopy,
často vzdálené od nivy řeky Labe.
V dotčeném území bylo od roku 2005 nalezeno celkem 103 druhů ptáků. Celkem 40 druhů
náleží do červeného seznamu obratlovců České republiky (Plesník et al. 2003). Celkem 20
druhů je zařazeno mezi zvláště chráněné druhy podle VZOPK.
Druhy zvláště chráněné
Accipiter nisus – krahujec obecný (SO, VU)
Acrocephalus arundinaceus – rákosník velký (SO, VU)
Ciconia nigra – čáp černý (SO, VU)
Corvus corax – krkavec velký (O, VU)
Haliaeetus albicilla – orel mořský (KO, CR)
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Lanius collurio – ťuhýk obecný (O, NT)
Luscinia megarhynchos – slavík obecný (O, LC)
Milvus milvus – luňák červený (KO, CR)
Muscicapa striata – lejsek šedý (O, LC)
Oriolus oriolus – žluva hajní (SO, LC)
Pernis apivorus – včelojed lesní (SO, EN)
Podiceps cristatus – potápka roháč (O, VU)
Riparia riparia – břehule říční (O, NT)
Saxicola rubicola – bramborníček černohlavý (O, VU)
Saxicola rubetra – bramborníček hnědý (O, LC)
Tachybaptus ruficollis – potápka malá (O, VU)
Dále je uveden popis dalších významných druhů s pevnou vazbou na řeku.
Alcedo atthis – ledňáček říční (SO, VU)
Ledňáčci jsou na vodní biotopy vázáni především potravou, ve které převládají ryby. Loví
především tak, že sedí na větvích nad vodou a pak se vrhnou do vody, kde vidí pohyb kořisti.
Proto je pro ně široká řeka prakticky nevyužitelná. Ledňáčci jsou schopni lovit podél břehů,
nad kterými jsou převislé větve stromů a především v menších tůních a na menších přítocích.
V silných zimách, když vodní toky zamrzají, se většinou populace ledňáčků silně oslabují,
protože jim zamrzají loviště. Rizikem pro ledňáčky jsou kovové konstrukce nad řekami (např.
zábradlí na mostech), ze kterých se snaží lovit podobně jako z větví stromů. Při záporných
teplotách pak k těmto konstrukcím ledňáčci mohou přimrzat. Hnízdí v norách, které si
vyhrabávají v břehových nátržích i jiných svislých hliněných útvarech (včetně deponií hlíny,
např. po skrývce půdy). V blízkosti Labe je pravidelně pozorován, ale možnosti využití toku
jsou omezené (viz popis nároků), soustřeďuje se především na tůně a přítoky.
Mergus merganser – morčák velký (KO, CR)
Morčák velký je ve střední Evropě stále hojněji zimujícím druhem a postupně přibývá i
záznamů o hnízdění. Je to pravděpodobně důsledek zlepšení kvality vody, která mu poskytuje
potravu (ryby a vodní bezobratlí). Využívá u nás především větší a pomalu tekoucí vodní toky
a během zimy je v dotčeném území pravidelný.
Remiz pendulinus – moudivláček lužní (O, NT)
Hnízda tohoto pěvce jsou zavěšena nad vodou na koncových větvích vzrostlých vrb, olší nebo
bříz. Nízké keřové porosty pro něj nejsou využitelné.
Actitis hypoleucos – pisík obecný (SO, EN)
Pisík je typický druh vegetací nepokrytých náplavů při říčních březích nebo na ostrůvcích.
Pokud nedochází k pravidelným povodním, které vegetaci strhávají nebo přeplaví novou
vrstvou sedimentu, pisíci lokality opouští, protože mezi vegetací nezahnízdí. Potravu si
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obstarávají v mělkých vodách podél vodních toků i stojatých vod. Opět zde nesmí být
vegetace. Pisíci obecní byli opakovaně pozorováni na různých úsecích podél Labe, což může
být právě důsledek rychle se měnících lokalit s vhodnými biotopy.
Savci
Ve skupině savců bylo v dotčeném území zjištěno celkem 41 druhů savců, z toho šest druhů
je přímo vázáno na vodu a doprovázející ekosystémy (břehy řeky a stojatých vod). Dalších
pět druhů savců ze skupiny letounů nad vodou více či méně často loví potravu a využívají
duté stromy k rozmnožování a některé druhy i k zimování.
Další zjištěné druhy savců již nemají na prostředí řeky, břehů řeky a břehových porostů
přímou biotopovou vazbu. Je to největší skupina zjištěných druhů, protože toto území může
celá řada druhů využívat jako přechodný úkryt nebo zdroj potravy, u šelem je to i součást
jejich teritoria, kde loví (kunovité šelmy, liška obecná, ježek západní, letouni). Některé
zjištěné druhy (plšík lískový, myška drobná, myšice křovinná, králík obecný) indikují spíše
společenstva lesních okrajů nebo otevřená nelesní společenstva. Další druhy jsou vázané na
starší stromy, které využívají jako úkryty při rozmnožování nebo zimování (plch velký,
netopýři, veverka obecná). Pozorování potkana odpovídá silné antropizaci území a vlivy
lidského osídlení (odpady). Synantropně se v posledních letech chová i kuna skalní.
Celkem 9 druhů z nalezených druhů savců náleží do červeného seznamu obratlovců České
republiky (Plesník et al. 2003). Celkem 13 druhů je zařazeno mezi zvláště chráněné druhy
podle VZOPK.
Druhy zvláště chráněné
Glis glis - plch velký (O, DD)
Muscardinus avellanarius – plšík lískový (SO)
Sciurus vulgaris – veverka obecná (O, NE)
Rhinolophus hipposideros – vrápenec malý (KO, EN)
Dále je uveden popis dalších významných druhů s pevnou vazbou na řeku a břehové porosty
dřevin.
Castor fiber – bobr evropský (SO, VU)
Největší evropský hlodavec, který osídlil úsek Labe od hranic s Německem po Střekov
začátkem devadesátých let dvacátého století a vytvořil zde stabilní populaci 12-14 rodin
v obhajovaných teritoriích na přibližně trvalých úsecích (meziročně se rozsah a hranice
teritorií mění v řádu stovek metrů). Bobři jsou úzce vázáni na dostatek potravy na březích
řeky a tůní, kterou zejména v podzimních a zimních měsících představují především vrby a
topoly a v podstatně menší míře jiné druhy dřevin. Ve vegetační sezóně je potravní spektrum
širší. Další nezbytnou podmínkou výskytu bobra jsou břehy, do kterých je schopen si
vyhrabat soustavu nor.
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Netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus) (SO), netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus)
(SO, DD), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii) (SO, DD), netopýr rezavý (Nyctalus
noctula) (SO), netopýr večerní (Eptesicus serotinus) (SO), netopýr vodní (Myotis
daubentonii) (SO), netopýr vousatý (Myotis mystacinus) (SO)
Prakticky všechny druhy letounů, pozorované v lokalitě plánovaného záměru, využívají
k lovu okraje porostů dřevin podél řeky, kde se v létě vyskytuje velké množství hmyzu.
Většina letounů rovněž využívá k rozmnožování a někteří i k zimování, dutiny v starých
silných stromech.
Lutra lutra (vydra říční) (SO, VU)
Vydra je, podobně jako bobr evropský, silně vázaná na vodní ekosystémy, ve kterých
především loví potravu (ryby, korýše, vodní měkkýše a podobně). Teritorium vydry (samec i
samice jsou teritoriální, ale jejich teritoria se výrazně liší, samci mají teritorium podstatně
větší a často zahrnuje teritoria několika samic). Rozsah teritorií většinou závisí i na potravní
nabídce a kvalitě biotopu. Chudé, málo strukturované biotopy (například regulované řeky)
vydrám nenabízí vhodné podmínky a hustota živočichů bývá malá (teritoria jsou naopak často
mnoho kilometrů dlouhá). Chybí zde vhodná loviště ryb i možnost vlastního úkrytu vydry.
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C.II.7.4 Ekosystémy
V rámci zájmového území se nachází především ekosystémy nivního charakteru a to jednak
vodní a jednak terestrické. Podrobnější charakteristika přítomných ekosystémů je níže
ilustrována na základě přítomných biotopů definovaných v rámci katalogu biotopů České
republiky (Chytrý et al., 2010).
Vodní ekosystém
Jedná se o dva základní typy stanovišť a to buď biotopy v rámci samotného toku řeky Labe a
jednak biotopy v rámci poříčních tůní či lagun v přímé návaznosti na řeku. Při tomto dělení
jde tedy o biotopy stojatých vod a biotopy vod tekoucích.
Biotopy stojatých vod se vyskytují v rámci poříčních tůní a lagun, v některých případech za
účasti makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních vod kategorie svazů
Hydrocharition morsus ranae, Nymphaeion albae, Potamion, případně bez ní. Tyto biotopy
se vyvíjejí zejména na pravém břehu Labe v oblasti koncentračních výhonů pod PP
Nebočadský luh a dále v sérii několika tůní v nivě lokality Podskalí. V některých případech se
v rámci tůní vyvíjí i litorální zóna tvořená přechodnou vegetací obojživelných či
rákosinových druhů kterou lze řadit do svazů Phragmition australis, Eleocharito palustrisSagittarion sagitifoliae či Magno-Caricetum gracilis. Právě v případech kdy je v rámci tůní
vyvinuta také litorální zóna, jde o nejcennější lokality s výskytem tohoto stanoviště. Jako
příklad lze uvést mělkou tůň na pravém břehu Labe těsně nad ústím potoka Kamenička.
Biotopy stojatých vod jsou v zájmovém území útočištěm obojživelníků, celé řady vodních
bezobratlých jako jsou např. vážky, dále pestré druhové škály ryb, v některých případech také
druhově pestrých společenstev planktonních organismů apod. Při vhodné morfologii břehů
slouží také jako stanoviště pro bobra evropského (Castor fiber) a současně bývají také
lovištěm pro vydru říční (Lutra lutra).
Biotop tekoucích vod je z pohledu ekosystému velice významným a zároveň ohroženým
biotopem, zejména v rámci sledovaného území, kdy řeka Labe představuje ojedinělý
nezavzdutý úsek tohoto toku v ČR. Tento biotop je však současně velmi ovlivňován údržbou
vodní cesty a jejím provozováním. Tím je ovlivňován zejména biotop makrofytní vegetace
vodních toků svazu Batrachion fluitantis. Také proto se vodní makrofyta se v korytě Labe
prakticky nevyskytují, případně jen velmi řídce (Rydlo a Johanisová, 1990; WELL
Consulting, 2011a). Biotop tekoucích vod je zásadním stanovištěm pro reofilní druhy ryb jako
je např. parma obecná, ostroretka stěhovavá, jelec proudník apod.). Významným druhem
ichytiofauny je také losos obecný (Salmo salar), který se vyskytuje v přítoku Labe v řece
Kamenici. Říční koryto je také biotopem „vodních“ savců jako jsou v tomto případě bobr
evropský a vydra říční. V samotném toku Labe se řídce vyskytují také významnější druhy
bezobratlých jako např. vážky ze skupiny klínatek (WELL Consutling 2012a; HBH Projekt,
2014c). Poslední dobou se zde se objevují i některé indikátory dobré kvality vody jakými jsou
např. vranka obecná (Cottus gobio) nebo jepice Oligoneuriella rhenana.
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Terestrický ekosystém
Ze skupiny terestrických biotopů lze v rámci zájmového území zaznamenat jednak biotopy
přechodové (ekotonální) mezi něž patří především nepravidelně zaplavované a obnažované
říční břehy, kde jsou v některých případech vytvořeny říční náplavy. Cenným stanovištěm
jsou i ústí drobných přítoků Labe, které mají podobný ekotonální charakter. Druhou skupinou
terestrických biotopů jsou lužní porosty v mozaice s říčními rákosinami apod., které se
vyskytují nejblíže toku. Lokálně se v zájmovém území vyskytují i travinobylinné luční
biotopy a velmi okrajově také ruderální biotopy, lokalizované zejména do intravilánu Děčína.
Ekotonální biotopy mají obecně poměrně velkou dynamiku, která bývá na přirozeně
tekoucích neregulovaných tocích zároveň značně prostorová. V případě dolního Labe je
prostorová dynamika ekotonálních stanovišť spíše nízká, neboť i erozně akumulační činnost
toku se zde neprojevuje v plné míře. Díky tomu jsou např. říční náplavy stále na stejném
místě a jediné co se v čase mění je jejich zaplavení v závislosti na velikosti průtoku v Labi.
V případě dolního Labe lze říční náplavy charakterizovat výskytem vegetace obnažovaných
den svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. a některých dalších. Tento biotop se
v území vyskytuje zejména na pravém břehu v rámci jemnozrnného náplavu v Křešicích, při
soutoku Ploučnice a Labe, na levém břehu Labe u přístavu v Rozbělesích, na levém břehu
v Dolním Žlebu, na pravém břehu v rámci náplavu pod vyhlídkou Belveder a lokálně i na
dalších místech. Kromě výše zmíněné vegetace obnažených den, která hostí řadu významných
druhů cévnatých rostlin (zejména kriticky ohrožený drobnokvět pobřežní – Corrigiola
litoralis) jsou říční náplavy stanovištěm pestré škály ripikolních druhů hmyzu např.
střevlíkovitých brouků aj., specifických druhů mechů, ale také některých ptáků jako např.
Pisík obecný (Actitis hypoleucos), který zde loví a v okolí také hnízdí.
Lužní porosty se v rámci břehů Labe v zájmovém území vyskytují jednak fragmenty
měkkého luhu vegetace Salicion albae s dominancí vrby bílé a křehké. V řadě případů již
však struktura porostů charakterem měkkému luhu neodpovídá, je příliš rozvolněná a
převažují vrbové křoviny, Výše zmíněné biotopy tvoří komplex s vegetací říčních rákosin
svazu Phalaridion arundinaceae, nejčastěji poblíž břehové hrany toku a spolu s vegetací
svazu Senecionion fluviatilis se vyskytuje vtroušeně mezi vrbovými křovinami i vzrostlými
stromy. Tyto biotopy se v zájmovém území vyskytují nejvíce v rámci PP Nebočadský luh a
dále severně od Děčína podél Labe v oblasti Prostředního Žlebu, Loubí a Podskalí na obou
březích toku. Místy je tento komplex přírodních biotopů postižen silnou invazí nepůvodních
druhů rostlin, jako jsou křídlatky, topinambury a netýkavky žláznaté. Dynamika těchto
porostů je však vysoká a proto je tento stav nutno vnímat jen jako přechodný, ovlivňovaný
pravidelně zvýšenými průtoky v řece. Velice okrajově a lokálně se objevují i přechody
k tvrdým luhům nížinných řek či suťovým lesům (PP Nebočadský luh, svah pod silnicí
spojující Děčín a Hřensko). V rámci lužních porostů nalézá útočiště řada druhů ptáků,
vyhledávající hustou nepropustnou vegetaci, dále zejména bobr evropský, kterému tyto
porosty slouží coby potravní zdroj.
Luční biotopy se v zájmovém území vyskytují jen velmi okrajově. Ve větší vzdálenosti od
toku Lze je charakterizovat jako Mezofilní ovsíkové louky s vegetací svazu Arrhenatherion
elatioris, častěji však jako Aluviální psárkové louky svazu Deschampsion cespitosae či
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přechodovou vegetaci mezi oběma typy, které jsou ve většině případů druhově chudé a silně
degradované. Tento typ lučních porostů se v území nachází v oblasti Prostředního Žlebu na
levém břehu Labe podél cyklostezky a částečně také na pravém břehu v oblasti mezi
Boleticemi a Nebočady. Většina z těchto porostů je pravidelně sečená, v některých případech
zde dokonce probíhá pásová seč na podporu entomofauny. Luční biotopy jsou významným
stanovištěm zejména denních motýlů, z nichž lze jmenovat především ohrožené druhy
modrásků Phengaris maculinea a P. nausithous vázané na porosty krvavce totenu.
Ruderální biotopy se v různých typech vyskytují po celém území s nejvyšší koncentrací
v intravilánu Děčína. Na březích Labe se v rámci břehové vegetace na degradovaných
plochách vyskytuje vegetace svazů Aegopodion podagrariae, Arction lappae atd. s vyšším
zastoupením invazních druhů. Dle katalogu biotopů (Chytrý et al. (eds.), 2010) se jedná o
nepřírodní biotopy a nachází se např. v prostoru mezi Labem a Ploučnicí při jejich soutoku,
při ústí Jílovského potoka, na části přístavní kosy v Děčíně-Rozbělesích, ale i jinde). Na příliš
exponovaných místech, jako jsou vyšlapávané plochy kolem nábřeží, komunikací aj. lze
zaznamenat antropogenní plochy se sporadickou vegetací. Výjimečně a spíše okrajově se
vyskytují další ruderální biotopy, zejména dále od vodního toku. Tyto biotopy jsou převážně
suššího charakteru, a vyskytují se zejména na okraji zájmového území.
Výše popsané území lze z ekosystémového hlediska hodnotit jako soubor středně stabilních
ekosystémů, které jsou neustále ovlivňovány činností člověka (údržba porostů, plavba) nebo
přirozeně záplavami. Lužní porosty jsou ve vztahu k břehovým společenstvům a náplavům
výrazně více stabilní, ale ve vztahu k např. klimaxovým smrčinám se jedná o málo stabilní
ekosystémy, kde neustále probíhá sukcese a výměna druhů s vrcholem krátce po povodních.
C.II.7.5 Zvláště chráněná území
Z velkoplošně zvláště chráněných území (ZCHÚ) budou realizací záměru dotčeny dvě
chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské pískovce (kód 53) a České středohoří (kód 51).
Z maloplošných zvláště chráněných území budou realizací záměru velmi okrajově dotčeny
dvě lokality a to národní přírodní rezervace (NPR) Kaňon Labe a přírodní památka (PP)
Nebočadský luh. Jejich lokalizace je zřejmá z mapové přílohy P06 Územní ochrana přírody
v širším okolí záměru. Pro názornost zde uvádíme mapu zvláště chráněných území v oblasti
záměru (Obrázek 30).
Velkoplošná ZCHÚ
CHKO Labské pískovce – oblast byla vyhlášena za chráněnou krajinnou oblast výnosem
Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 4946/1972 v roce 1972. Celková
rozloha chráněné krajinné oblasti činí cca 250 km2. Oblast tvoří z největší části křídové
druhohorní sedimenty. K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů,
obklopené věžemi a masivy tvořícími skalní města. Květena zdejší oblasti je ovlivňována
především geologickým podložím, členitostí terénu a doznívajícím přímořským klimatem.
Mnohotvárnost území umožňuje existenci celé řady živočišných i rostlinných druhů na
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relativně malém prostoru. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo území velmi brzy
osídleno a kultivováno člověkem.
Dlouhodobý cíl ochrany přírody a krajiny v CHKO je definován Výnosem o zřízení CHKO
Labské pískovce: Posláním CHKO Labské pískovce je ochrana všech hodnot krajiny, jejího
vzhledu, typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření vyváženého přírodního prostředí.
K typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové utváření včetně vodních toků a
ploch, rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu, její vegetační kryt a volně
žijící živočišstvo a ve vztahu k ní i rozmístění a urbanistická skladba sídlišť, architektonické
stavby a místní stavby lidového rázu (AOPK ČR, 2010). Spolu s Národním parkem České
Švýcarsko a Národním parkem a Chráněnou krajinnou oblastí Sächsische Schweiz tvoří
nejrozsáhlejší pískovcovou oblast ve střední Evropě.
V CHKO Labské pískovce byly vymezeny čtyři zóny ochrany. Dotčené území zasahuje do
všech čtyř (Obrázek 30), viz také mapová příloha P6.
CHKO České středohoří – oblast Českého středohoří byla vyhlášena za chráněnou
krajinnou oblast výnosem Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 6883/1976 v
roce 1976. Celková rozloha chráněné krajinné oblasti činí cca 1063 km2. Rozprostírá se na
severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou
geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří. Typické jsou kuželovité tvary kopců,
které jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti. Erozní činností zde řeka Labe vytvořila
údolí zvané "Brána Čech" až k Děčínu. Specifické přírodní podmínky jsou důvodem značné
rozmanitosti výskytu druhů rostlin a živočichů. Charakteristická jsou teplomilná stepní
společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou
v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním
podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem.
Hlavními důvody pro vyhlášení CHKO jsou: středoevropská jedinečnost krajinného reliéfu,
pestrost geologické stavby a mimořádné druhové bohatství flóry a fauny. Ke zvláštnostem
této CHKO patří výjimečný srážkový gradient ve směru jihozápad-severovýchod, říční
fenomény Labe a Ploučnice a vysoký podíl zemědělské půdy (66,69 % z celkové výměry
CHKO) včetně vinic. Dlouhodobý cíl ochrany přírody a krajiny je v obecné rovině
formulován v § 25, odst. 2 zákona a dále ve Výnosu o zřízení CHKO České středohoří, kde je
poslání CHKO v § 1, odst. 2 výnosu definováno takto: „Posláním oblasti je ochrana všech
hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků i přírodních zdrojů a vytváření
vyváženého životního prostředí; k typickým znakům krajiny náleží zejména její povrchové
utváření, včetně vodních toků a ploch, klima krajiny, vegetační kryt a volně žijící živočišstvo,
rozvržení a využití lesního a zemědělského půdního fondu a ve vztahu k ní také rozmístění a
urbanistická skladba sídlišť, architektonické stavby a místní zástavba lidového rázu.“ (AOPK
ČR, 2014b).
V CHKO České středohoří byly vymezeny čtyři zóny ochrany. Dotčené území je součástí II.,
III. a IV. zóny CHKO (Obrázek 30), viz také mapová příloha P6.
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Maloplošná ZCHÚ
NPR Kaňon Labe (kód ÚSOP 5608) – nachází se na pravém břehu za silnicí I/62 mezi
Děčínem a Hřenskem. Předmětem ochrany v NPR Kaňon Labe jsou lesní porosty, kvádrové
pískovce a pro ně typická přírodní stanoviště a druhy. Nachází se zde rozsáhlá přirozená nebo
přírodě blízká rostlinná společenstva – zejména submontánní bučiny (nejníže položené v
České republice – od 120 m nad mořem), dubohabrové háje, suťové lesy, teplomilné
doubravy, acidofilní bučiny, reliktní bory a skalní vegetace. Na území NPR se vyskytuje celá
řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů např. rojovník bahenní (Ledum palustre),
koník jeskynní (Troglophilus neglectus), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), výr velký
(Bubo bubo), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a další druhy netopýrů.
PP Nebočadský luh (kód ÚSOP 1728) – je chráněno slepé rameno s fragmentem porostů
měkkého luhu na bývalém labském ostrově. Přírodní památka byla vyhlášena Správou CHKO
České středohoří vyhláškou č. 1/95 ze dne 3. 4. 1995. V Nebočadském rameni se mimo jiné
vyskytuje bobr evropský (Castor fiber). PP Nebočadský luh vytváří předpoklad udržování
trvale vhodného stanoviště na toku Labe v jeho jinak silně urbanizovaném údolí. Současný
stav lužního porostu je silně ovlivněn rozsáhlou povodní v roce 2002, povodní v roce 2013 a
poklesem hladiny v Labi v důsledku dříve prováděných regulačních prací.
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Obrázek 30: Zvláště chráněná území v oblasti záměru
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C.II.7.6 Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (dále jen VKP) je ekologicky, morfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability (§ 3,
odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění).
VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách; ze zákona jsou to veškeré lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy a dále jsou jimi jiné části krajiny, VKP registrované orgány
ochrany přírody (dle § 6) zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní
plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Celé dotčené území je součástí zvláště chráněné části přírody dle části třetí ZOPK (Chráněná
krajinná oblast České středohoří a Labské pískovce, viz níže). V takto chráněných částech
přírody jsou významné krajinné prvky vyňaty z definice, neboť se předpokládá že prvky
přírody, které by v územích bez zvláštní ochrany byly definovány jako významné krajinné
prvky, nebo byly takto registrovány, jsou v rámci zvláštní ochrany celého území chráněny
vyšším institutem ochrany.
I přes tuto skutečnost jsou do následujícího přehledu a dalšího popisu (kapitola III.) a
vyhodnocení (kapitola IV.) zahrnuty prvky, které odpovídají definici významný krajinný
prvek, pokud by se nacházely mimo zvláště chráněné části přírody.
Významným krajinným prvkem ze zákona jsou v dotčeném území:
- vodní toky – jde zejména o řeku Labe, ale náleží sem také jeho přítoky: Račí potok,
Kamenička, Chrochvický potok, Jílovský potok, Ploučnice, Ostružník, Ludvíkovický potok,
Čertova voda, Studený potok, Dolnožlebský potok, Klopotský potok a řada dalších
bezejmenných drobných vodních toků
- údolní niva – prakticky celé dotčené území, avšak značná část zasaženého území říční nivy
Labe již je silně urbanizovaná nebo leží v intravilánech obcí. Provedenými úpravami byl
setřen původní charakter nivy a vážně byly pozměněny nebo narušeny její funkce. To samé
lze konstatovat o toku Labe, jenž je bočně fixován opevněními. Dno je pozměněno
prohrábkami a dalšími zásahy. Narušen byl nejen erozně akumulační proces toku, ale také
jeho přirozená dynamika.
V územně plánovací dokumentaci města Děčína jsou zakresleny jako významné krajinné
prvky vodní plochy v prostoru bočních koryt Labe.
Na dotčeném území se nenacházejí žádné registrované VKP, protože k registraci významných
krajinných prvků se na území CHKO z výše uvedených důvodů nepřistupuje.
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C.II.7.7 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen "ÚSES") je dle § 3 písmene a) zákona č.
114/1992 Sb. vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu.
Skladebné části ÚSES
Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. Skladebné části
jsou tvořené vybranými ekologicky relativně stabilními skladebnými prvky (Löw et al., 1995)
ve formě plošných biocenter a liniových biokoridorů. Tyto struktury jsou doplněny
interakčními prvky, které svojí přírodní podstatou zprostředkovávají vliv na antropogenně
ovlivněné části krajiny. Uvedené skladebné prvky ÚSES mohou být existující, částečně
funkční nebo nefunkční – doporučené k realizaci či rekonstrukci.
Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu
č. 114/1992 Sb. jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí
umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému.
Biokoridor je rovněž definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) jako
území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak
umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.
Interakční prvek je hierarchicky na nejnižší úrovni a musí být propojen s ostatními
skladebnými částmi ÚSES. Je to krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává
příznivé působení základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní
méně stabilní krajinu do větší vzdálenosti. Mimoto interakční prvky často umožňují trvalou
existenci určitých druhů organismů, majících menší prostorové nároky.
Úrovně ÚSES
Podle biogeografického významu (na základě reprezentativnosti zastoupených druhů
společenstev) rozlišujeme ÚSES s biogeografickým významem místním (lokálním),
regionálním a nadregionálním (Löw et al., 1995). V těchto vzájemně se doplňujících úrovních
je ÚSES vymezen na území celého státu.
Nadregionální ÚSES tvoří rozlehlé ekologicky významné krajinné celky a oblasti s minimální
plochou 1000 ha. Jejich síť by měla zajistit podmínky existence charakteristických
společenstev s úplnou druhovou rozmanitostí bioty v rámci určitého biogeografického
regionu. Regionální ÚSES reprezentují významné krajinné celky s minimální plochou dle
typů společenstev od 10 ha do 50 ha. Jejich síť zajišťuje rozmanitost typů biochor v rámci
určitého biogeografického regionu. Lokální (místní) ÚSES tvoří menší ekologicky významné
krajinné celky s rozlohou 5 – 10 ha. Jejich síť reprezentuje rozmanitost skupin typů
geobiocénů v rámci určité biochory.
Pro zakreslení a popis skladebných prvků ÚSES byly použity územně analytické podklady
ORP Děčín (3. úplná aktualizace 2014), které jsou také podkladem pro zpracování nového
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územního plánu města Děčín. Poloha skladebných prvků ÚSES je patrná z následujícího
obrázku (Obrázek 31).
Umístění a trasování nadregionálních a regionálních prvků respektuje vymezení z ÚTP ÚSES
(1996) a Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2011).
V severojižním směru prochází územím nadregionální biokoridor NRBK Stříbrný roh –
hranice ČR (K8). Tento koridor má tři větve – vodní a dvě terestrické.
Vodní větev je vázaná na řeku Labe, charakteristika větve je následující: tok Labe ve dně
kaňonovitého údolí u Děčína, mimo město lem břehové zeleně přirozeného charakteru s
biotopy štěrkových náplavů a vrbových křovin, v okolí zástavby břehy opevněné, místy
štěrkový náplav s vegetací chrasticových rákosin.
Terestrické větve jsou vedeny po svazích labského kaňonu a město Děčín obcházejí lesními
komplexy ze západu a východu. Charakteristika je následující: acidofilní bory a bučiny, místy
i kulturní a degradované porosty v pískovcových skalách ve svazích vyvýšenin na okraji
zástavby Děčína.
Při hranicích s Německou republikou prochází v západo-východním směru NRBK Božidarské
rašeliniště – Hřenská skalní města (K2). Popis je následující: kulturní smrkové a borové,
místy i přirozenější smíšené lesy s bukem v rozsáhlém lesním komplexu ve zvlněném terénu
pískovcové Sněžnické hornatiny
Kaňon Labe mezi Děčínem a státní hranicí je součástí regionálního biocentra RBC Údolí
Labe (1380). Biocentrum má výměru cca 528 ha a nachází se v trase nadregionálního
biokoridoru. Biocentrum je vymezené na levém i pravém břehu Labe. Tok Labe je zde
zahrnut od železničního mostu v Loubí po státní hranici. Další část tvoří lesní porosty na
exponovaných prudkých svazích. Nadmořská výška se pohybuje od 120 do 400 m. Reliéf
svahů je převážně zvlněný s četnými údolími (ústí přítoků Labe), hřbety, terénními stupni a
zářezy. Dominantou lokality jsou skalní pískovcové výchozy v liniových formacích. Z
ekologického hlediska (trofie, hydrické poměry) je biocentrum výrazně heterogenní. Součástí
lokality je řeka Labe, zvláště v jižní části silně regulovaná s ohledem na splavnost toku. V
CHKO Labské pískovce zaujímá I., II. a IV. zónu. Biocentrum tvoří rozsáhlý krajinný
komplex zalesněného skalnatého kaňonu s převahou přirozených lesů charakteru borů a bučin
a z větší části přirozeným říčním tokem s lemem lužních porostů a štěrkopískových náplavů.
Při soutoku Labe a Ploučnice je vymezeno lokální biocentrum LBC Ploučnice-Děčín (67).
Biocentrum se rozkládá na plochách parkového charakteru, mezi děčínským zámkem a řekou
Ploučnice. Biocentrum o výměře cca 4 ha na trase nadregionálního biokoridoru vložené, v
ústí Ploučnice do Labe je formálně vymezené z důvodů metodických pokynů. Řeka Labe v
šířce cca 80 m je lemována po obou stranách zástavbou až téměř k břehové hraně. Břehové a
doprovodné dřevinné porosty jsou sporadické. Biocentrum je situováno do IV. zóny CHKO
České středohoří.
Lokální biokoridory jsou vedeny podél Jílovského a Chrochvického potoka (LBK Jílovský
potok a LBK Chrochvický potok) a podél dvou bezejmenných pravostranných přítoků Labe.
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Obrázek 31: Prvky ÚSES v dotčeném území
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C.II.7.8 Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území vytvořená v rámci evropského společenství pro
ochranu evropsky ohrožených druhů rostlin a živočichů a cenných biotopů na základě
směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, podle níž se vyhlašují ptačí oblasti
(PO), a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin, která je podkladem k vyhlašování evropsky významných lokalit (EVL), jež jsou
společně s ptačími oblastmi označovány souhrnně jako „lokality“. K vyhlášení soustavy
Natura 2000 se Česká republika zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie.
Posuzovaný záměr byl předložen příslušným orgánům ochrany přírody a krajiny (SCHKO
České středohoří a SCHKO Labské pískovce) k vyjádření podle § 45i zák. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dle stanoviska Správy CHKO České středohoří
č. j. 1776/040/05 posuzovaná stavba nemůže mít významný vliv na lokality Natura 2000. Dle
stanoviska Správy CHKO Labské pískovce č. j. 708/LP/2005 nelze vyloučit vliv záměru
na lokality Natura 2000. Z těchto důvodů bylo zadáno a zpracováno posouzení dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Jako potenciálně dotčené byly tedy identifikovány lokality soustavy Natura 2000, které mají
geografickou a zejména hydrologickou souvislost s územím, které bude přímo dotčeno
realizací posuzovaného záměru a jejichž předměty ochrany by záměrem, alespoň v teoretické
rovině, mohly být ovlivněny. Přehled identifikovaných potenciálně dotčených lokalit je
uveden v následující tabulce.
Tabulka 33: Potenciálně dotčené EVL a PO

lokalita
PO Labské pískovce
EVL Labské údolí
EVL České Švýcarsko
EVL Horní Kamenice
EVL Dolní Ploučnice
EVL Horní Ploučnice
EVL Doupovské hory
EVL Hradiště
EVL Ohře
SCI Elbtal zwischen
Schöna und Mühlberg

kód
CZ0421006
CZ0424111
CZ0424031
CZ0423507
CZ0513505
CZ0513506
CZ0424125
CZ0414127
CZ0423510

země
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR
ČR

zdůvodnění

DE4545301

SRN

možnost ovlivnění níže ležících úseků toku Labe

přímý územní střet
hydrologická souvislost dotčeného území
s lokalitou, jejímiž předměty ochrany jsou vodní
či na vodu vázané druhy živočichů. Potenciální
vlivy souvisí zejména s možností ovlivnění
migrace lososa obecného (Salmo salar), který je
předmětem ochrany v uvedených lokalitách,
případně také migrace vydry říční (Lutra lutra).

Podrobný popis jednotlivých lokalit Natura 2000 je uveden v textu hodnocení dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., samostatná příloha SP4. Poloha potenciálně dotčených lokalit
soustavy Natura 2000 je patrná z níže uvedené mapy.
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Obrázek 32: Situace potenciálně dotčených lokalit soustavy Natura 2000

V následujících odstavcích jsou uvedeny předměty ochrany jednotlivých dotčených lokalit
sítě Natura 2000, které budou potenciálně dotčeny posuzovaným záměrem.
PO Labské pískovce (CZ0421006)
Záměrem bude dotčeno koryto Labe v úseku od železničního mostu v Děčíně po strážní
hranici na levém břehu Labe v délce cca 8,77 km.
Předměty ochrany PO Labské pískovce a jejich potenciální dotčení posuzovaným záměrem
uvádí následující tabulka.
Tabulka 34: Předměty ochrany PO Labské pískovce

předmět ochrany

kvantita

potenciálně
dotčený

chřástal polní

Crex crex

30-50 volajících samců

ne

datel černý

Dryocopus martius

130 – 150 hnízdících párů

ne

sokol stěhovavý

Falco peregrinus

4 – 6 hnízdících párů

ne

výr velký

Bubo bubo

8 - 10 hnízdících párů

ne
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Předměty ochrany PO Labské pískovce nelze považovat za potenciálně dotčené posuzovaným
záměrem. Žádný z uvedených druhů ptáků není vázán na tok Labe ani jeho bezprostřední
okolí. Ptáci vyhledávají odlišné životní prostředí (trvalé travní porosty, lesní porosty, skály).
Biotopy druhů tedy nebudou dotčeny a riziko rušení ptáků je zanedbatelné jak v období
výstavby, tak i v období provozu záměru.
EVL Labské údolí (CZ0424111)
EVL Labské údolí zahrnuje tok dolního českého Labe v délce cca 8,3 km mezi Prostředním
Žlebem a státní hranicí ČR/SRN., v tomto říčním úseku dochází k přímému územnímu střetu
se záměrem v úseku od PSD (ř. km 737,12) po konec úprav plavební dráhy (ř. km 730,45)
v délce 6,67 km.
Předměty ochrany EVL Labské údolí a jejich potenciální dotčení posuzovaným záměrem
uvádí následující tabulky.
Tabulka 35: Předměty ochrany EVL Labské údolí – typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství

kvantita
(ha)

předmět ochrany
biotop v
ČR

stanoviště soustavy Natura 2000

V4A

3260

M6

3270

T8.3

4030

S1.2

8220

S3B
L5.4

8310
9110

L4

9180*

L2.4,
resp.L2.2
A

91E0*

L8.1A

91T0

Nížinné až horské vodní toky
s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a CallitrichoBatrachion
Bahnité břehy řek s vegetací
svazů Chenopodion rubri p.p. a
Bidention p.p.
Evropská suchá vřesoviště
Chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů
Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Lesy svazu Tilio-Acerion na
svazích, sutích a v roklích
Smíšené jasanovo-olšové lužní
lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Středoevropské lišejníkové bory

dle dat
AOPK

kvantita (ha)
revize dat

1

potenciáln
ě dotčený

65,7793

nerevidováno2

ano

3,4690

3,708

ano

7,3000

nerevidováno
nerevidováno

ne

nerevidováno
nerevidováno
nerevidováno

ne
ne

9,7650,
resp.
1,2344

9,1063

ano

67,5160

nerevidováno

ne

49,0228
0,0380
498,2498
10,4987

ne

ne

Symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť
– plochy stanovišť byly revidovány s použitím dat poskytnutých AOPK (vrstva mapování
biotopů) a aktualizovaných údajů získaných v rámci podrobného terénního průzkumu pro potřeby
posouzení vlivů záměru PSD. Revize byla provedena pro potenciálně dotčená stanoviště 3270 a
1
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91E0*. Podrobné informace včetně mapových podkladů jsou uvedeny v přílohách samostatné přílohy
SP4.
– plocha potenciálně dotčeného stanoviště 3260 nebyla podrobně revidována, nicméně je
zřejmé, že plocha, která byla vymapována v rámci oficiálního mapování biotopů neodpovídá reálnému
stavu. Vymapováno bylo celé koryto toku Labe, včetně částí, které nemají potenciál pro rozvoj
makrofyt (typicky např. plavební dráha, kde je vzhledem k hloubce vody růst vodních makrofyt
limitován nedostatkem světla).
2

– revidovaná plocha zahrnuje biotop L2.4 (měkké luhy nížinných řek), který bude dotčen
posuzovaným záměrem. Plocha biotopu L2.2A (údolní jasanovo-olšové luhy) není zahrnuta, neboť
nebude záměrem dotčena.
3

Poslední aktualizované mapování biotopů této oblasti, které proběhlo v roce 2013 (AOPK
ČR, 2013). Rozšíření přírodních a přírodě blízkých stanovišť na území ČR přináší zásadní
poznatky pro hodnocení vlivů záměru ve smyslu ust. § 5, odst. 2, zák. č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podle této aktualizace stanoviště 3270
- Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. nebylo
vymapováno vůbec, a to ani na místech, kde se prokazatelně vyskytuje ve velmi zachovalé a
reprezentativní podobě (např. náplav na levém břehu Labe u Dolního Žlebu či na pravém
břehu pod vyhlídkou Belveder). Obdobná situace je také v případě prioritního stanoviště
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae), které bylo vymapováno pouze v několika mozaikovitých
porostech v úseku Labe od Čertovy vody po Hřensko. Potenciálně dotčenými předměty
ochrany EVL Labské údolí jsou stanoviště 3260, 3270 a 91E0*, a to vzhledem k jejich
výskytu v dotčeném území a přímé vazbě na vodní tok.
Možnost ovlivnění ostatních stanovišť, které vazbu na vodní tok nemají, je minimální, a proto
nebyly identifikovány jako potenciálně dotčené.
Potenciálně dotčenými předměty ochrany EVL Labské údolí jsou stanoviště 3260, 3270 a
91E0*, a to vzhledem k jejich výskytu v dotčeném území a přímé vazbě na vodní tok.
Možnost ovlivnění ostatních stanovišť, které vazbu na vodní tok nemají, je minimální, a proto
nebyly identifikovány jako potenciálně dotčené.
Tabulka 36: Předměty ochrany EVL Labské údolí – druhy v zájmu Společenství

předmět ochrany

potenciálně
dotčený

kvantita

žabníček vzplývavý
bobr evropský

Luronium natans
Castor fiber

losos obecný

Salmo salar

vydra říční

Lutra lutra

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o

2 lokality
3-4 rodiny
pravděpodobně
desítky
migrujících
adultních
ryb,
početnost
kolísá
v jednotlivých letech
několik málo jedinců, území EVL má
spíše význam pro migraci vydry říční
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Za dotčené předměty ochrany EVL Labské údolí je nutno považovat všechny tři uvedené
druhy živočichů. Druhy jsou přímo vázány na vodní tok Labe včetně jeho přítoků, který
obývají či využívají jako migrační cesty. Bobr a vydra využívají také bezprostřední okolí
toku.
Žabníček vzplývavý záměrem dotčen nebude. Nachází se v malé lesní požární nádrži „Nad
Kaménkou“, asi 2 km JZ od Dolního Žlebu a v Královomlýnském rybníce, který leží asi 3 km
severozápadně od Maxiček. Vliv záměru na tato území lze vyloučit.
EVL České Švýcarsko (CZ0424031)
EVL České Švýcarsko se rozkládá na pravém břehu Labe mezi obcemi Hřensko, Česká
Kamenice, Chřibská, Krásná Lípa a Brtníky. Zahrnuje tok Kamenice, bez územního střetu se
záměrem.
Předměty ochrany EVL České Švýcarsko a jejich potenciální dotčení posuzovaným záměrem
uvádí následující tabulky.
Tabulka 37: Předměty ochrany EVL České Švýcarsko – typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství

kvantita
(ha)

předmět ochrany

potenciálně
dotčený

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion

4030

Evropská suchá vřesoviště

103,6786 ne

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)

144,3726 ne

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

582,2296 ne

8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

0,0100 ne
1646,8339 ne
134,2565 ne

9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
9410

18,8911 ne

45,5013 ne
275,4752 ne

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť

Žádné z přírodních stanovišť, které jsou předmětem ochrany EVL České Švýcarsko, nebylo
identifikováno jako potenciálně dotčené posuzovaným záměrem. Záměrem nebude dotčeno
ani stanoviště 3260, tok Kamenice nebude záměrem ovlivněn.
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Tabulka 38: Předměty ochrany EVL České Švýcarsko – druhy v zájmu Společenství

kvantita

potenciálně
dotčený

Trichomanes speciosum

není blíže známo, 2 – 15 % celkové
populace v ČR

ne

losos obecný

Salmo salar

plůdek je v rámci projektu losos 2000
vysazován do toku Kamenice a jejích
přítoků, odrůstání strdlic je úspěšné a
návrat dospělých ryb byl opakovaně
ne
zaznamenán. Pravděpodobně se jedná
o jednotky či nižší desítky migrujících
adultních ryb, početnost kolísá
v jednotlivých letech.

vydra říční

Lutra lutra

pravděpodobně 5-10 jedinců

předmět ochrany
vláskatec tajemný

ano

Pro vydru říční představuje Labe významnou migrační trasu. Vzhledem k velké pohyblivosti
a biologii (teritorialita) vydry říční nelze předpokládat velký počet jedinců v rámci EVL a pro
populaci je důležitá možnost komunikace s jedinci mimo EVL, tedy i jedinci
obývajícími povodí Labe nad plánovaným plavebním stupněm.
Realizací plavebního stupně na Labi může dojít k ovlivnění významné migrační trasy lososa
obecného. Tah lososů na vhodná trdliště v říčce Kamenici v EVL České Švýcarsko však
ovlivněn nebude. Ústí Kamenice se nachází mimo vlivy záměru, mezi které patří zejména
snížení hladiny Labe, výstavba koncentračních výhonů a prohrábky spojené s dočasným
zákalem. Lze proto konstatovat, že populace lososů v EVL České Švýcarsko nebude záměrem
dotčena.
Kapradina vláskatec tajemný roste na holém pískovci v tmavých a vlhkých jeskyních, pod
převisy skal a ve štěrbinách a voštinách. Záměrem druh nebude dotčen.
EVL Horní Kamenice (CZ0423507)
EVL Horní Kamenice zahrnuje tok Kamenice od Srbské Kamenice po Hraniční rybník včetně
vybraných drobných přítoků (území v oblasti České Kamenice). Bez územního střetu se
záměrem.
Předměty ochrany EVL Horní Kamenice a jejich potenciální dotčení posuzovaným záměrem
uvádí následující tabulka.
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Tabulka 39: Předměty ochrany EVL Horní Kamenice – druhy v zájmu Společenství

potenciálně
dotčený

předmět ochrany

kvantita

losos obecný

Salmo salar

plůdek je v rámci projektu losos 2000 vysazován
do toku Kamenice a jejích přítoků, odrůstání
strdlic je úspěšné a návrat dospělých ryb byl
ne
opakovaně zaznamenán. Pravděpodobně se jedná
o jednotky či nižší desítky migrujících adultních
ryb, početnost kolísá v jednotlivých letech.

vydra říční

Lutra lutra

několik málo jedinců

ano

Realizací plavebního stupně na Labi může dojít k ovlivnění významné migrační trasy lososa
obecného. Tah lososů na vhodná trdliště v říčce Kamenici v EVL Horní Kamenice však
ovlivněn nebude. Ústí Kamenice se nachází mimo vlivy záměru, mezi které patří zejména
snížení hladiny Labe, výstavba koncentračních výhonů a prohrábky spojené s dočasným
zákalem. Lze proto konstatovat, že populace lososů v EVL Horní Kamenice nebude záměrem
dotčena.
Pro vydru říční představuje Labe významnou migrační trasu. Vzhledem k velké pohyblivosti
a biologii (teritorialita) vydry říční nelze předpokládat velký počet jedinců v rámci EVL a pro
populaci je důležitá možnost komunikace s jedinci mimo EVL, tedy i jedinci
obývajícími povodí Labe nad plánovaným plavebním stupněm.
EVL Dolní Ploučnice (CZ0513505)
EVL Dolní Ploučnice zahrnuje tok Ploučnice od historického kamenného mostu v Děčíně do
České Lípy. Bez územního střetu se záměrem.
Předměty ochrany EVL Dolní Ploučnice a jejich potenciální dotčení posuzovaným záměrem
uvádí následující tabulka.
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Tabulka 40: Předměty ochrany EVL Dolní Ploučnice – druhy v zájmu Společenství

předmět ochrany

kvantita

potenciálně
dotčený

kuňka ohnivá

Bombina bombina

není blíže známo, do 2% populace v ČR

ne

losos obecný

Salmo salar

plůdek je v rámci projektu losos 2000
vysazován v povodí Ploučnice do Ještědského
potoka
(viz
EVL
Horní
Ploučnice,
CZ0513506), tok Ploučnice v rámci EVL
Dolní Ploučnice je využíván mladými lososy
(stádium smolta) při migraci do moře. Návrat
ano
adultních jedinců do Ploučnice nebyl prokázán
(Dušek a Mejsnar, 2008). Vzhledem
k existujícím migračním překážkám na
Ploučnici není v současné době návrat
adultních
ryb
do
povodí
Ploučnice
pravděpodobný.

vydra říční

Lutra lutra

několik málo jedinců

ano

Realizací záměru by došlo k ovlivnění významné migrační trasy lososa. PSD a jeho vzdutí
ztíží podmínky pro migraci lososů tokem Labe. Ústí Ploučnice se nachází v úseku Labe, který
bude ovlivněn vzdutím PSD a toto vzdutí se bude propagovat i na krátkém úseku Ploučnice
(několik set metrů, přibližně k hranici EVL), ve variantě 1b je plánována realizace
odlehčujícího koryta, které může ovlivnit podmínky migrace lososů do toku Ploučnice.
Vydra říční je do značné míry závislá na možnostech trvalé komunikace s ostatními jedinci
v oblasti severozápadních Čech. Záměr se dotýká významné migrační trasy pro vydry.
Kuňka ohnivá obývá mělké stojaté vody zarostlé vegetací, zimuje v puklinách, sklepích,
ruinách či pod návějemi listí. Populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice nebude
záměrem dotčena.
EVL Horní Ploučnice (CZ0513506)
EVL Horní Ploučnice zahrnuje nivu Ploučnice, Ještědského, Panenského a Hradčanského
potoka v území ležícím východně od České Lípy. Bez územního střetu se záměrem.
Předměty ochrany EVL Horní Ploučnice a jejich potenciální dotčení posuzovaným záměrem
uvádí následující tabulky.
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Tabulka 41: Předměty ochrany EVL Horní Ploučnice – typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství

kvantita
(ha)

předmět ochrany

potenciálně
dotčený

2330

Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem
(Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition

17,3698 ne

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion

23,8651 ne

6410

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae)

10,0530 ne

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně

87,8993 ne

7140

Přechodová rašeliniště a třasoviště

6,5915 ne
41,2598 ne

91D0* Rašelinný les
91E0*

2,5187 ne

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

17,4419 ne

Symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť

Vzhledem k charakteru záměru a vzdálenosti EVL Horní Ploučnice od území, které bude
přímo dotčeno posuzovaným záměrem, lze vyloučit jakékoli ovlivnění přírodních stanovišť.
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Tabulka 42: Předměty ochrany EVL Horní Ploučnice – druhy v zájmu Společenství

předmět ochrany

kvantita

potenciálně
dotčený

klínatka
rohatá

Ophiogomphus cecilia

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

losos obecný

Salmo salar

Plůdek je v rámci projektu losos 2000
vysazován do Ještědského potoka. Juvenilní
jedinci (strdlice) žijí v tocích jeden až dva
roky, zhruba do velikosti 30 cm a poté
putují jako tzv. smolty do moře. Návrat
adultních jedinců do povodí Ploučnice ano
nebyl prokázán (Dušek a Mejsnar, 2008).
Vzhledem
k existujícím
migračním
překážkám na Ploučnici není v současné
době návrat adultních ryb do povodí
Ploučnice pravděpodobný.

modrásek
bahenní

Maculinea nausithous

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

modrásek
očkovaný

Maculinea teleius

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

přástevník
kostivalový

Callimorpha
quadripunctaria *

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

vrkoč bažinný

Vertigo moulinsiana

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

vydra říční

Lutra lutra

několik málo jedinců

ano

symbol * označuje prioritní druhy

Realizací záměru by došlo k ovlivnění významné migrační trasy lososa. PSD a jeho vzdutí
ztíží podmínky pro migraci lososů tokem Labe.
Vydra říční je do značné míry závislá na možnostech trvalé komunikace s ostatními jedinci
v oblasti severozápadních Čech. Záměr se dotýká významné migrační trasy pro vydry.
Ostatní duhy nebyly identifikovány jako potenciálně dotčené vzhledem k jejich biologii,
charakteru posuzovaného záměru a jeho vlivů a vzdálenosti EVL Horní Ploučnice od území,
které bude záměrem dotčeno.
EVL Doupovské hory (CZ0424125)
Území EVL Doupovské hory bezprostředně navazuje na hranice vojenského újezdu Hradiště
v prostoru mezi Karlovými Vary a Kadaní, jeho osu tvoří řeka Ohře. Součástí území je také
východní předhůří Doupovských hor na jih od Kadaně. EVL Doupovské hory zahrnuje také
potok Liboc mezi Kadaňským Rohozcem a Libočany, včetně pravostranného přítoku Leska.
Bez územního střetu se záměrem.
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Předměty ochrany EVL Doupovské hory a jejich potenciální dotčení posuzovaným záměrem
uvádí následující tabulky.
Tabulka 43: Předměty ochrany EVL Doupovské hory – typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství

potenciálně
dotčený

kvantita
(ha)

předmět ochrany
3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion

211,7535 ne

6210

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)

349,3837 ne

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

656,3437 ne

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

175,0868 ne

91E0*

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

325,0782 ne

2208,1114 ne

Symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť

Žádné z přírodních stanovišť v EVL Doupovské hory nebylo identifikováno jako potenciálně
dotčené. Vzhledem k charakteru záměru a jeho vlivů a vzdálenosti EVL Doupovské hory od
území, které bude přímo dotčeno posuzovaným záměrem, lze vyloučit jakékoli ovlivnění
těchto stanovišť.
Tabulka 44: Předměty ochrany EVL Doupovské hory – druhy v zájmu Společenství

předmět ochrany

kvantita

potenciálně
dotčený

koniklec otevřený

Pulsatilla patens

915

ne

čolek velký

Triturus cristatus

vzácný, do 2 % populace v ČR

ne

hnědásek
chrastavcový

Euphydryas aurinia

vzácný, do 2 % populace v ČR

ne

kuňka ohnivá

Bombina bombina

není blíže známo, 2 – 15 % populace v ČR

ne

losos obecný

Salmo salar

Plůdek je v rámci projektu losos 2000
vysazován v povodí Ohře do potoka Liboc.
Juvenilní jedinci (strdlice) žijí v tocích
jeden až dva roky, zhruba do velikosti 30
cm a poté putují jako tzv. smolty do moře.
ano
Návrat adultních jedinců do Liboce nebyl
prokázán (Dušek a Mejsnar, 2008).
Návrat adultních jedinců do Ohře je
problematický, nicméně je možný. V roce
2004 byla v Ohři v Doksanech odchycena
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samice lososa (Kava, 2007)
netopýr černý

Barbastella
barbastellus

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

netopýr velký

Myotis myotis

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

Realizací záměru by došlo k ovlivnění významné migrační trasy lososa. PSD a jeho vzdutí
ztíží podmínky pro migraci lososů tokem Labe.
Ostatní duhy nebyly identifikovány jako potenciálně dotčené vzhledem k jejich biologii,
charakteru posuzovaného záměru a jeho vlivů a vzdálenosti EVL Doupovské hory od území,
které bude záměrem dotčeno.
EVL Hradiště (CZ0414127)
EVL Hradiště zahrnuje horní úseky potoku Liboc nad Kadaňským Rohozcem a jeho přítoky.
Bez územního střetu se záměrem.
Předměty ochrany EVL Hradiště a jejich potenciální dotčení posuzovaným záměrem uvádí
následující tabulky.
Tabulka 45: Předměty ochrany EVL Hradiště – typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství

kvantita potenciálně
(ha) dotčený

předmět ochrany
3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition

6210

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)

2151,9923 ne

6510

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis)

6412,1385 ne

8230

Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion,
Sedo albi-Veronicion dillenii)

8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180*

Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

476,8910 ne

91E0*

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

994,5388 ne

91I0*

Eurosibiřské stepní doubravy

337,9744 ne

25,7731 ne

24,1852 ne
0,0109 ne
3561,7882 ne

Symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť

Žádné z přírodních stanovišť v EVL Hradiště nebylo identifikováno jako potenciálně dotčené.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho vlivů a vzdálenosti EVL Hradiště od území, které bude
přímo dotčeno posuzovaným záměrem, lze vyloučit jakékoli ovlivnění těchto stanovišť.
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Tabulka 46: Předměty ochrany EVL Hradiště – druhy v zájmu Společenství

předmět ochrany

kvantita

potenciálně
dotčený

koniklec otevřený

Pulsatilla patens

vzácný, do 2 % populace v ČR

ne

čolek velký

Triturus cristatus

běžný, do 2 % populace v ČR

ne

hnědásek
chrastavcový

Euphydryas
aurinia

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

kuňka ohnivá

Bombina bombina

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

losos obecný

Salmo salar

Plůdek je v rámci projektu losos 2000
vysazován v povodí Ohře do potoka Liboc.
Juvenilní jedinci (strdlice) žijí v tocích
jeden až dva roky, zhruba do velikosti 30
cm a poté putují jako tzv. smolty do moře.
Návrat adultních jedinců do Liboce nebyl ano
prokázán (Dušek a Mejsnar, 2008).
Návrat adultních jedinců do Ohře je
problematický, nicméně je možný. V roce
2004 byla v Ohři v Doksanech odchycena
samice lososa (Kava, 2007)

modrásek bahenní

Maculinea
nausithous

není blíže známo, do 2 % populace v ČR

ne

Realizací záměru by došlo k ovlivnění významné migrační trasy lososa. PSD a jeho vzdutí
ztíží podmínky pro migraci lososů tokem Labe.
Ostatní duhy nebyly identifikovány jako potenciálně dotčené vzhledem k jejich biologii,
charakteru posuzovaného záměru a jeho vlivů a vzdálenosti EVL Hradiště od území, které
bude záměrem dotčeno.
EVL Ohře (CZ0423510)
EVL Ohře zaujímá dolní tok Ohře od ústí do Labe po soutok s potokem Liboc a některé její
kanály (Malá Ohře, Kanál mezi Hostěnicemi a Doksany), okres Litoměřice, Louny. Bez
územního střetu se záměrem.
Předměty ochrany EVL Ohře a jejich potenciální dotčení posuzovaným záměrem uvádí
následující tabulka.
.
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Tabulka 47: Předměty ochrany EVL Ohře – druhy v zájmu Společenství

předmět ochrany

kvantita

potenciálně
dotčený

bolen dravý

Aspius aspius

běžný, do 2 % populace v ČR

ne

losos obecný

Salmo salar

Plůdek je v rámci projektu losos 2000 vysazován
v povodí Ohře do potoka Liboc (viz EVL
Doupovské hory a EVL Hradiště). Tok Ohře
využívají pro migraci. Návrat adultních jedinců do ano
Ohře je problematický, nicméně je možný. V roce
2004 byla v Ohři v Doksanech odchycena samice
lososa (Kava, 2007)

velevrub tupý

Unio crassus

není blíže známo, 2 – 15 % populace v ČR

ne

Realizací záměru by došlo k ovlivnění významné migrační trasy lososa. PSD a jeho vzdutí
ztíží podmínky pro migraci lososů.
Bolen dravý a velevrub tupý nebyli vzhledem k jejich biologii a charakteru posuzovaného
záměru a jeho vlivů identifikováni jako potenciálně dotčení.
SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg (DE4545301)
SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg o celkové ploše 4334,5 ha tvoří údolí Labe mezi
státní hranicí ČR/SRN při obci Schöna a obcí Mühlberg v severním Sasku. Lokalita zahrnuje
přibližně 124 kilometrů řeky Labe. Údolí Labe v Saském Švýcarsku je hluboce zaříznuté s
prudkými svahy, obklopené po obou stranách pískovcovými skalami s hlubokými roklemi,
velká část plochy je zde zalesněna. V navazujícím úseku kolem Drážďan se údolí rozšiřuje,
spodní a střední říční terasa dosahuje šířky 3 až 8 km. Dále po proudu (úsek mezi městy Riesa
a Torgau) je údolí ploché, s bočními rameny, lužní lesy, louky a pastviny a ploch orné půdy.
Bez územního střetu se záměrem.
Předměty ochrany SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg a jejich potenciální dotčení
posuzovaným záměrem uvádí následující tabulky.
Tabulka 48: Předměty ochrany SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg – typy přírodních stanovišť
v zájmu Společenství

předmět ochrany

kvantita (ha)

3150

Přírodní
eutrofní
jezera
s
vegetačními
Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260

Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

0,8 ano

3270

Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy Chenopodion
rubri p.p. a Bidention p.p.

1 156,8 ano

6210A

Facie polopřirozených suchých travinných porostů a křovin
na vápenitých podložích (Festuco-Brometalia)
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6430

Vlhkomilná vysokostébelná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského výškového stupně

8,5 ne

6510

Nížinné sečené louky s druhy Alopecurus pratensis,
Sanquisorba officinalis

330,6 ne

7220*A Prameniště s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

méně než 0,1 ne

8150

Křemičité suti středoevropských vysočin

0,1 ne

8220

Křemičité skalní svahy s chasmofytní vegetací

1,5 ne

8230

křemičité skály s pionýrskou vegetací (Sedo-Scleranthion
nebo Sedo albi-Veronicion dillenii)

1,1 ne

8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0,04 ne

9110

Bučiny typu Luzulo-Fagetum

90,6 ne

9130

Bučiny typu Asperulo-Fagetum

9160A

Subatlantské a středoevropské doubravy a dubohabrové
lesy (Carpinion betuli)

12,0 ne

9170

Dubohabrové lesy typu Galio-Carpinetum

59,0 ne

9180*

Lesy typu Tilio-Acerion na svazích, sutích a ve stržích

91E0*

Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

23,2 ne

91F0

Břehové smíšené lesy s Quercus robur, Ulmus laevis a
Ulmus minor, Fraxinus excelsior nebo Fraxinus
angustifolia podél velkých řek (Ulmenion minoris)

27,2 ne

A

4,0 ne

1,3 ne

Symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť
A – typy přírodních stanovišť jsou uvedeny v SDF, ale nejsou uvedeny v plánu péče SCI Elbtal
zwischen Schöna und Mühlberg
Plošné výměry byly převzaty z plánu péče SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg, v případě typů
přírodních stanovišť, které v plánu péče nejsou uvedeny, byly výměry převzaty z práce Chvojková a
Volf (2007).

Jako potenciálně dotčená byla identifikována přírodní stanoviště 3260 a 3270 vázaná na břehy
a mělké příbřežní zóny toku, a to vzhledem k očekávanému zvýšení intenzity vodní dopravy
v daném úseku Labe po realizaci záměru.
Realizace záměru nezmění hydrologický režim Labe na území SRN, zůstane zachována
stávající dynamika průtoků i splaveninový režim viz SP8; Rudiš, 2006; Sdružení Děčín PD,
2013). Ostatní přírodní stanoviště (s přímou vazbou na vodní tok) nebudou proto záměrem
dotčena.
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Tabulka 49: Předměty ochrany SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg – druhy v zájmu Společenství

předmět ochrany

kvantita

potenciálně
dotčený

přástevník
kostivalový

Euplagia
quadripunctaria*A

není blíže známo

ne

klínatka rohatá

Ophiogomphus cecilia

není blíže známo

ne

modrásek bahenní

Maculinea nausithous

není blíže známo

ne

páchník hnědý

Osmoderma eremita*

není blíže známo

ne

mihule potoční

Lampetra planeri

není blíže známo

ne

mihule říční

Lampetra fluviatilisB

není blíže známo

ne

losos obecný

Salmo salar

stovky anadromně migrujících
adultních jedinců

ne

bolen dravý

Aspius aspius

není blíže známo

ne

hrouzek Belingův

Romanogobio belingiB

není blíže známo

ne

hořavka duhová

Rhodeus sericeus
amarus

není blíže známo

ne

piskoř pruhovaný

Misgurnus fossilisA

není blíže známo

ne

vranka obecná

Cottus gobio

není blíže známo

ne

čolek velký

Triturus cristatus

není blíže známo

ne

vrápenec malý

Rhinolopus
hipposideros

není blíže známo

ne

netopýr černý

Barbastella
barbastellus

není blíže známo

ne

netopýr velký

Myotis myotis

není blíže známo

ne

netopýr velkouchý

Myotis bechsteini

není blíže známo

ne

netopýr pobřežní

Myotis dasycnemeB

není blíže známo

ne

bobr evropský

Castor fiber

není blíže známo

ne

vydra říční

Lutra lutra

desítky jedinců

ano

Symbol * označuje prioritní druhy
A – druhy jsou uvedeny v SDF, ale nejsou uvedeny v plánu péče SCI Elbtal zwischen Schöna und
Mühlberg, B – druhy jsou uvedeny v plánu péče, ale nejsou uvedeny v SDF SCI Elbtal zwischen
Schöna und Mühlberg

Záměrem nebude dotčena ta část populace lososa obecného, která vyhledává trdliště
v přítocích německého úseku Labe, resp. v úseku SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg.
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Vydra říční je potenciálně dotčeným druhem, protože je do značné míry závislá na
možnostech trvalé komunikace s jedinci v jiných oblastech. Záměr se dotýká významné
migrační trasy pro vydry.
Realizace záměru nezmění hydrologický režim Labe na území SRN, zůstane zachována
stávající dynamika průtoků i splaveninový režim (viz SP8; Rudiš, 2006; Sdružení Děčín PD,
2013). Rovněž nelze předpokládat, že realizace záměru zhorší kvalitu vody v německém Labi.
Ostatní druhy, které jsou předmětem ochrany v SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg,
včetně ryb žijících v Labi, proto nebudou záměrem dotčeny.
Populace bobra evropského rovněž nebude záměrem dotčena. Území Elbtal zwischen Schöna
und Mühlberg osídluje stabilizovaná německá populace bobra čítající několik tisíc jedinců. O
její stabilitě svědčí mimo jiné skutečnost, že se vyrovnala s existencí a vlivem sídelní,
dopravní a průmyslové aglomerace Drážďan. Labská soutěska protínající masiv Krušných hor
poskytuje ve srovnání s německým územím jen omezený prostor pro populaci bobra. Souvislé
osídlení říčního koridoru bobrem vytváří jednu z nejsilnějších migračních překážek pro šíření
bobrů podél toku.
C.II.8 Krajina
Z hlediska geomorfologického členění záměr spadá do Hercynského systému, provincie
Česká vysočina, subprovincie Krušnohorská soustava, oblastí Krušnohorská hornatina
(severně od Děčína) a Podkrušnohorská oblast (město Děčín a území jižně od Děčína), celků
Děčínská vrchovina (severně od Děčína) a České středohoří (město Děčín a území jižně od
Děčína) a podcelků Děčínské stěny (severně od Děčína) a Verneřické Středohoří (město
Děčín a území jižně od Děčína). Obecně se jedná o silně rozčleněný erozně denudační reliéf
tektonicky a litologicky podmíněné sedimentární stupňoviny asymetrické stavby. Výrazné
jsou strukturně podmíněné plošiny, stolové hory, ojedinělé neovulkanické suky, hluboce
zaříznutá kaňonovitá údolí Labe a přítoků s charakteristickými tvary selektivního zvětrávání a
odnosu kvádrových pískovců. Bohatost geomorfologických forem je unikátní v evropském
měřítku (Valečka, 2009). V souladu s tímto geomorfologickým členěním je možné v území
vnímat i rozdílný charakter a ráz krajiny území severně od Děčína oproti územím města
Děčína a územím jižně od Děčína.
České středohoří
Pro krajinu labského údolí mezi severním okrajem Děčína (ostroh Stoličné hory) a koncem
hydrodynamického vzdutí PSD v oblasti obce Jakuby jsou typické velmi členité svahy
zvadající se k dominantním vyvýšeninám objevujícím se až ve značné vzdálenosti od toku
řeky (často i v druhém prostorovém plánu). Silně urbanizovaný prostor města leží v kotlině na
soutoku Labe s Ploučnicí a s Jílovským potokem. Zatímco historické město se zámkem na
výrazném terénním ostrohu leží na hranicích Děčínské vrchoviny a je ohraničeno výraznými
terénními výšinami a stěnami (Pastýřská stěna, Červený vrch, Stoličná hora, Pustý vrch,
Chlum), jsou jižně ležící části města (Křešice, Boletice, Václavov, Chochvice) rozloženy na
širší pravobřežní nivě a v mírných svazích, stoupajících k terénním dominantám (Chmelním,
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Velký Chlum). Vzniká tak odlišný charakter kompaktní zástavby města se vztahem proti sobě
ležících dominant zámku a Pastýřské stěny a volnější zástavby předměstí s velkými
průmyslovými areály na březích Labe. Řeka Labe představuje povětšinou v tomto úseku spíše
užitkový koridor, než přírodní osu. Kontakt výrobních areálů s opevněnými břehy a
přístavišti, sevření toku ve vysokých nábřežních zdech s přístavišti, na levém břehu s
opěrnými zdmi a náplavkami a nevyužité plochy s ruderální vegetací degradují krajinářské
hodnoty území. Výjimkou je úsek pravého břehu Labe od ústí Ploučnice k Tyršovu mostu s
náplavy a cenným rostlinstvem.
Širší pravobřežní niva, v níž leží jižní části města Děčín, pokračuje na pravém břehu až
k Nebočadům, pro něž je typická řídká zástavba, promísená s dalšími funkcemi, má výraznou
dominantu kostela s neobvyklým dvojvěžím – vzniká zde cenná kulturní dominanta krajiny.
Za prostorem Nebočad na pravém a Choratic na levém břehu se labské údolí směrem na jih
zužuje strmými svahy výběžku Sedmihoří na levém břehu a dramatickými skalami Dívčího
skoku na břehu pravém. Zatímco po levém břehu se prosmýkne koridor silnice a železnice, při
pravém břehu se táhne pás bohaté břehové zeleně kolem tůní a slepého ramene –
přírodovědně cenné lokality (PP Nebočadský luh). Levý břeh má sice nevýraznou nesouvislou
zástavbu, ale velmi výrazný terénní horizont s dominantou Chmelníka (508 m n. m.). Levý
břeh je tvrdě technicky upraven, pravý břeh je povlovný s bohatou doprovodnou zelení.
Prostor má velké měřítko a zřetelné vymezení terénními horizonty. Množství rušivých prvků
(výrobní a skladové areály, dopravní trasy, trasy VN) degraduje krajinářské hodnoty prostoru.
Děčínská vrchovina
Za ostrohem Stoličné hory na pravém břehu Labe se charakter labského údolí v severním
směru (ke st. hranicím) mění. Údolí je hluboce zaříznuté a je sevřené v lesnatých prudkých
svazích. Tvar terénu podtrhuje sevřenost prostoru. Zatímco v Českém středohoří se svahy
zvedaly k dominantním výšinám objevujícím se až ve značné vzdálenosti od toku řeky, často i
v druhém prostorovém plánu, a svahy byly velmi členité, jsou v Děčínské vrchovině svahy
labského údolí zcela jasně ohraničeny skalnatými hranami a krátká příčná údolí většinou
vydělují dominantní terénní tvary, které jsou bezprostřední součástí prostoru údolí.
Krajina labského údolí mezi Děčínem a státní hranicí má výrazný a scénicky velmi působivý
charakter. Krajinný ráz je zřetelný a vyniká znaky neopakovatelnosti. Velké převýšení
vizuálních horizontů nad hladinou toku Labe a strmé svahy na obou březích vytvářejí hluboce
zaříznutý a sevřený profil údolí. Vznikla zde krajina velkého měřítka a dramatického účinku.
Vzdálenost hran údolí (vymezení horizontů) se pohybuje mezi 1 000 a 1 500 m při převýšení
nad hladinou Labe cca 250 – 300 m. Sevřenost prostoru je uvolněna otevřením do příčného
údolí Loubského potoka. V jednotlivých úsecích údolí vzájemně vizuálně oddělených zákruty
řeky je však charakter krajiny ovlivňován rozdílnými prvky.
Do úzce sevřeného údolí s výraznými skalnatými hranami horizontů se z Děčína vysunují
průmyslové plochy a zařízení říčního přístavu, údolí v návaznosti na severní okraj Děčína je
využito na pravém břehu pro překladiště (oblast Loubí). Na vysoké nábřežní zdi přístaviště se
objevuje železniční vlečka a halové objekty a další technické a provozní zařízení. Levý břeh
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se zazemněnými technickými úpravami břehů je doprovázen bohatým vegetačním
doprovodem s neprostupnými, často cennými porosty na náplavech. Dílčí scenerie jsou zde
esteticky působivé.
Za Horním a Prostředním Žlebem je již přítomnost osídlení spíše sporadická. V úzkém údolí
nebyla nikdy možnost rozvinutí větších celků zástavby a nebyla zde ani možnost
zemědělského hospodaření. Menší celky vesnické zástavby vznikly proto v krátkém úseku
povlovnějšího svahu na levém břehu (Horní a Prostřední Žleb) a dále pak v drobných
rozšířeních v místech ústí labských přítoků (Podskalí, Čertova Voda, Dolní Žleb). Zástavba
(místy s cennými objekty) tvoří soulad s krajinným rámcem, působící harmonicky s přírodním
rámce. Na obou stísněných březích probíhají frekventované dopravní trasy – na levém břehu
železniční trať a cyklostezka, resp. místní komunikace a na pravém břehu silnice na Hřensko.
V obraze krajiny severně od Děčína níže po proudu řeky (tj. v oblasti, která již není
v kontaktu s průmyslovými plochami a zařízeními říčního přístavu) vyniká harmonie zástavby
a velkého měřítka hlubokého kaňonu Labe.
Zájmové území patří do starobylé kulturní oblasti. Kaňonovitým údolím podél Labe
procházely významné dálkové cesty. Samo Labe se záhy stalo důležitou dopravní tepnou.
Dalším významným motivem ovlivňujícím historii území byl vznik Děčína, politického,
hospodářského, správního a kulturního centra oblasti. Děčínská aglomerace vznikla v široké
úrodné kotlině při ústí dvou bočních údolí, Ploučnice a Jílovského potoka, v místě, které tvoří
logické těžiště okolní krajiny.
Posouzením vlivů záměru na krajinu a krajinný ráz se zabývala studie (HBH Projekt, 2015d).
S ohledem na eliminaci jisté míry subjektivity posouzení byly zpracované dva nezávislé
posudky vlivů na krajinný ráz. Posudky prověřují, doplňují nebo nanovo posuzují
předpokládané vlivy výstavby a provozu Plavebního stupně Děčín z hlediska zásahu do
krajinného rázu (dále jen KR) ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Zahrnují popis a vyhodnocení území z hlediska krajiny a krajinného
rázu, podrobnou analýzu záměru a návrh opatření k eliminaci, případně snížení vlivů na
krajinu a krajinný ráz území.
Bližší popis a vyhodnocení záměrem dotčeného území z hlediska krajiny a krajinného rázu je
předložen v samostatné příloze SP6.
C.II.9 Hmotný majetek a kulturní památky
Území navrhované výstavby se nachází převážně ve vlastním korytě vodního toku, pouze v
místech výstavby vlastního plavebního stupně zabírá přilehlé inundační území. Území je
v oblasti plavebního stupně tvořeno převážně neplodnou, místy přirozenými nálety
ozeleněnou půdou, z části loukou. Úpravy na Smetanově nábřeží se týkají území, které se
nachází na pravém břehu Labe v intravilánu města Děčína (ř. km 740,52 až 740,77). Jedná se
o 235 m dlouhý a asi 10 až 20 m široký pás mezi Tyršovým mostem a vyústěním náhonu
Zámeckého rybníka (severně od současného ústí toku Ploučnice), který je směrem od města
ohraničen asfaltovou silnicí. Smetanovo nábřeží je členěno třemi základními výškovými
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úrovněmi – horní cesta od řetězové lávky, uprostřed hlavní probíhající stezka na náspu bývalé
vlečky a dolní úroveň zatravněné plochy při břehu Labe.
V prostoru výstavby PSD se nachází překladiště Děčín - Loubí, které nebude z hlediska
současné funkce nijak negativně dotčeno. Na řešeném úseku vlastní vodní cesty ani v prostoru
přístavu Děčín – Rozbělesy nebudou dotčeny žádné jiné objekty či hmotný majetek. Dále
bude dotčena stávající komunikační infrastruktura (cyklostezka) v území nad horní rejdou5.
V částech města Děčín se v okolí podjezí i vzdutí nachází řada architektonických a
historických památek, zapsaných jako nemovité kulturní památky. Dle dat ÚAP (2014) se ve
vymezeném území nachází 39 nemovitých kulturních památek (Tabulka 50). Tyto stavby
památkového fondu České republiky leží převážně mimo dotčené území. Výjimkou je
památka Boží muka v Prostředním Žlebu a Staroměstský most přes Ploučnici postavený roku
1574 se sousoším sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava od M. J. Brokofa z roku
1714 situovaný v oblasti úprav v území ústí Ploučnice. V okolí záměru se nevyskytují
památky kulturního světového dědictví ani národní kulturní památky (NPÚ, 2015). Nejblížese
vyskytujícími národními kulturními památkami ve správě NPÚ jsou Zámek Benešov nad
Ploučnicí a Kostel sv. Floriána v Krásném Březně.
Pravý a levý břeh řeky Labe (zejména údolní niva) jsou bohaté na archeologická naleziště
s prokázaným výskytem archeologických památek. V databázi Národního památkového
ústavu existuje ve státním archeologickém seznamu významná archeologická lokalita
Stoličný vrch u Děčína.
Tabulka 50: Nemovité kulturní památky v okolí záměru
Číslo Nemovitá kulturní památka

Část obce

Popis/Umístění

1

kostel Nejsvětější Trojice

16447/5-3661

Děčín XIV-Dolní Žleb

-

2

socha sv. Anny

17294/5-3663

Děčín XIV-Dolní Žleb

-

3

boží muka

22950/5-3664

Děčín XIV-Dolní Žleb

-

4

boží muka

45464/5-4108

Děčín XV - Prostřední Žleb

-

20070/5-4747

Děčín I-Děčín

Lužická, architektizované sochař. dílo

40005/5-4748

Děčín I-Děčín

Architektizované sochařské dílo, v sadech

5
6

5

Číslo rejstříku

morový sloup, sloup se
sousoším
morový sloup, sloup se
sousoším

7

vila

103750

Děčín I-Děčín

Labská

8

kaple Panny Marie

25520/5-4086

Děčín I-Děčín

součástí areálu kostela sv. Václava a sv.
Blažeje

9

kostel sv. Václava a sv. Blažeje

25520/5-4084

Děčín I-Děčín

-

10

kašna

36048/5-5025

Děčín I-Děčín

Masarykovo náměstí

11

sklep

44092/5-5411

Děčín I-Děčín

Měšťanský dům, zřícenina a archeologické
stopy, z toho jen: sklep

12

radnice

29092/5-5027

Děčín I-Děčín

Masarykovo nám., Radniční

13

činžovní dům

22070/5-4089

Děčín I-Děčín

Křížová

14

špitál

19897/5-4091

Děčín I-Děčín

Křížová

15

kostel Povýšení sv. Kříže

18815/5-4083

Děčín I-Děčín

-

16

socha sv. Antonína

45975/5-3973

Děčín I-Děčín

-

V tomto úseku byla s ohledem na připravovanou výstavbu PSD cyklostezka budována jako
provizorní komunikace s úspornou konstrukcí vozovky.
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17
18

socha sv. Jana Nepomuckého
socha sv. Floriána

36075/5-5056

Děčín I-Děčín

Křížová

44016/5-5302

Děčín XXXII - Boletice
n.Labem

Křížová

19

areál zámku

25265/5-4082

Děčín I-Děčín

Zámek, most, příkop, terasy, hlavní brána, dům
čp. 2,3,4,5, zahrady, ohradní zdi, jízdárna,
sýpka, schodiště, park, soubor 4 váz,
balustráda, gloriet, hradební zeď, řetězová
lávka

20

restaurace

11343/5-5765

Děčín IV-Podmokly

Pastýřská stěna

21

socha P. Marie Immaculaty

22813/5-4095

Děčín I-Děčín

Při OÚNZ

22

městiště, archeologické stopy

33674/5-5053

Děčín I-Děčín

Archeologické stopy

23

silniční most

23987/5-4092

Děčín I-Děčín

Litoměřická, č.p.: 2395, 2408/1, staroměstský
most se sousoším sv. Víta, sv. Jana
Nepomuckého a sv. Václava

24

venkovský dům

30002/5-5033

Děčín III-Staré Město

U kapličky

25

venkovský dům

14203/5-5032

Děčín III-Staré Město

Březová

26

venkovský dům

38111/5-5031

Děčín III-Staré Město

Březová

27

kostel sv. Václava

18577/5-4101

Děčín V - Rozbělesy

Lidových milicí

28

fara

15646/5-4101

Děčín V - Rozbělesy

Lidových milicí, součást areálu kostela sv.
Václava

29

pohřební kaple sv. Jana
Nepomuckého

37356/5-4102

Děčín V - Rozbělesy

Thunovská se souborem soch

30

areál pivovaru

11408/5-5775

Děčín IV-Podmokly

Varna, garáže, stáje, krmník, dílna, obytná
budova s truhlárnou, se skladištěm, kůlna,
skladiště laboratoří, budova chladícího stoku,
komín, hvozdy, sladovna, kanceláře, strojírna,
kotelna, vrátnice, brána s plotem, budova pro
generátor na led

31

železniční stanice

15173/5-5830

Děčín IV-Podmokly

Ulice Československé mládeže

32

areál zámečku

36605/5-4103

Děčín V - Rozbělesy

33

pekárna-čokoládovna

10163/5-5621

Děčín IV-Podmokly

34

synagoga

11106/5-5718

Děčín IV-Podmokly

Žižkova, synagoga, zahrada

35

kostel evangelický

33395/5-5026

Děčín I - Děčín

Teplická

36

silniční most

15894/5-4090

Děčín IV-Podmokly

Teplická, Ovčí mostek

37

boží muka

25403/5-4107

Děčín IX-Bynov

U zámku

38

zámek

42056/5-4109

Děčín IX-Bynov

-

39

měšťanský dům

44091/5-5410

Děčín IX-Bynov

Vladimírská
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C.II.10 Územně plánovací dokumentace
Územní plán města Děčín byl schválen 21.2.2002 a má celkem 8 změn.
Záměr je označen jako vodní dílo Prostřední Žleb v pl. km 98,88 (ř. km 737,12).

Obrázek 33 Výřez z Hlavního výkresu, zahrnujícího změny 1, 2, 4 a 6 (Zdroj: www.mmdecin.cz)

Zásady územního rozvoje
Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR) byly pořízeny dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů. ZUR vydalo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 23/25Z/2011 ze dne
7.9.2011.
V řešeném území zpřesňují koridor VD1 Labe: Pardubice – hranice SRN podchycený v PÚR
2008. ZÚR Ústeckého kraje vymezují koridor Labské vodní cesty mezinárodního významu
v úseku hranice okredu Děčín – státní hrajice ČR/SRN. Koridor je vymezen jako návrh VD1.
Šířka koridoru je vymezena šíří vodního toku.
Pro územní plánování a využívání území tohoto koridoru stanovují ZÚR tyto úkoly:


V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit v ÚPD
dotčených obcí vymezení koridoru VD1 pro zabezpečení splavnosti Labe jako vodní
cesty mezinárodního významu.

ZÚR zpřesňují koridor vodní dopravy VD1 Labe: Pardubice – hranice SRN podchycený
v PÚR 2008. ZÚR ÚK vymezují koridor pro Zlepšení plavebních podmínek Labe v úseku
Střekov – státní hranice ČR/SRN (převzato bez věcné změny z 2. Změn a doplňku ÚP VÚC
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SHP) v úseku Ústí nad Labem, Střekov - hranice okresu Ústí nad Labem. Koridor je vymezen
jako návrh VD1/SHP. Šířka koridoru je vymezena šíří vodního toku.
Pro územní plánování a využívání území tohoto koridoru stanovují ZÚR tyto úkoly:


V součinnosti s dotčenými orgány, při zajištění územní koordinace, zpřesnit v ÚPD
dotčených obcí vymezení koridoru VD1/SHP v úseku Ústí nad Labem, Střekov –
hranice okresu Ústí nad Labem.

Obrázek 34 Výřez ze ZÚR Ústeckého kraje, Výkres ploch a koridorů

ZÚR stanovují podmínku pro územní plánování:


Podporovat koridor Labské vodní cesty meziárodního významu, při respektování
hledisek ochrany krajiny a přírody.
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C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Posuzovaný záměr PSD je umístěn na dolním toku českého Labe v kaňonu vytvořeném v
sedimentech svrchní křídy, na severním okraji města Děčín. Životní prostředí dotčeného
území je výrazně ovlivněno blízkostí města a dále dopravními stavbami po obou březích Labe
(přístav Loubí, železnice na obou březích a silnice I/62).
Kvalita životního prostředí území je daná stavem jednotlivých složek a odpovídá poloze na
významném vodním toku, který má během roku i meziročně značnou dynamiku. Dotčené
území spadá do volně proudícího úseku dolního toku českého Labe mezi Střekovem a státní
hranicí ČR/SRN. Hlavní vlivy záměru jsou soustředěny do intravilánu města Děčína, kde je
tok silně antropogenně ovlivněn. Koryto toku je v celém úseku regulováno, zúženo zhruba
na úroveň střední vody a břehy jsou opevněny. Zmíněné úpravy snižují hloubkovou
rozmanitost toku a členitost břehů a limitují biologicky a ekologicky cenná příbřežní
mělkovodní stanoviště.
Průtoky v Labi značně kolísají jak v průběhu roku, tak i rok od roku. Nízké průtoky se vesměs
vyskytují v pozdním létě a na podzim. Stávající nízké průtoky ovšem neodpovídají
přirozenému stavu, protože jsou významně ovlivňovány manipulací zejména na vltavské
kaskádě. Kvalita vody v Labi se za poslední desetiletí významně zlepšila.
Podzemní vody v dotčeném území vesměs nevyhovují normám pro pitnou vodu a v místech
se soustředěnou průmyslovou výrobou jsou kontaminovány organickými látkami a ropnými
produkty. Dotčené území se dotýká jižního okraje Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Severočeská křída.
Město Děčín je především vzhledem k zvýšeným koncentracím polétavého prachu zařazeno
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území České republiky. Nejvýznamnějším
zdrojem hluku na území města je silniční a železniční doprava.
Charakteristickým projevem tohoto stavu, který odráží kvalitu životního prostředí a jeho
únosné zatížení, je podoba vegetace a druhová diverzita fauny a flóry v dotčeném území.
Potencionální přirozená vegetace by v údolní nivě byla tvořena zejména luhy a olšinami.
Současný stav vegetace je však v dotčeném úseku Labe výrazně pozměněný a v území se
nacházejí jen fragmenty lužních porostů v úsecích širší nivy – Nebočadský luh, Svádovský
luh, lužní porosty v Prostředním Žlebu nebo v Podskalí. Vegetačně i biologicky hodnotné
jsou také štěrkové břehové náplavy, tůně za břehovými výhony i odřezané části toku, byť se
jedná o stanoviště silně pozměněná nebo jsou druhotného původu. Vegetace v daném území
je druhově poměrně chudá, a to i z hlediska zastoupení zvláště chráněných druhů rostlin.
Z hlediska fauny je řeka Labe a její niva domovem mnoha druhů a Labe obývá zejména
druhově bohaté společenstvo ryb. To souvisí s důležitostí daného území z pohledu migrace
vodních a na vodu vázaných živočichů a také s charakterem řeky, která přes svoji velikost
poskytuje podmínky proudného a dynamického toku. V důsledku zlepšování podmínek
tekoucích vod a probíhajícího repatriačního programu se zde opět objevuje losos obecný a
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zajímavostí je v kaňonu Labe s jeho úzkou nivou výskyt bobra evropského. Tyto
charakteristiky v souhrnu ukazují kvalitu životního prostředí v dotčeném území.
Po provedení analýzy stavu území a vyhodnocení únosného zatížení jednotlivých složek
životního prostředí tak, jak jsou definovány zákonem č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v
platném znění, lze konstatovat, že při realizaci všech navržených a doporučených opatření,
záměr nepřekročí únosné zatížení území.
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Posuzovaný záměr Plavební stupeň Děčín byl hodnocen ve třech variantách:
 Varianta 0
 Varianta 1
 Varianta 1b
Pro hodnocení vlivu na jednotlivé složky veřejného zdraví a životního prostředí bylo využito
následující stupnice:
++

pozitivní vliv

+

mírně pozitivní vliv

0

neutrální vliv

-

mírně negativní vliv

--

negativní vliv

X

velmi negativní vliv

Při hodnocení vlivů se nepočítá s případnou likvidací záměru.
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo je v současné době především doprava, zejména
automobilová a železniční, v malém rozsahu též vodní. Hlavními nepříznivými faktory
uvedených forem dopravy mohou být: 1) znečišťování ovzduší, 2) hluk, 3) úrazy, 4) rušivé
psychické vlivy. V případě realizace záměru dojde kromě navýšení intenzity lodní dopravy,
s dopady i v oblasti železniční a nákladní dopravy, i k nepříznivým vlivům při vlastní stavební
činnosti. Zátěže obyvatelstva v průběhu výstavby však nemají tak naléhavý význam jako
zátěže po realizaci záměru, neboť jde o časově omezené období, dělené dále na poměrně
krátké etapy s potenciálními vlivy různé a proměnlivé intenzity.
Hlavní pozornost je v následujícím textu věnována vlivům realizace záměru na obyvatelstvo
a jsou identifikovány změny oproti situaci bez realizace záměru (nulová varianta). Rozdíly
mezi aktivními variantami – variantou 1 a 1b – jsou přitom z pohledu hodnocení vlivů
na obyvatelstvo natolik zanedbatelné, že je tomuto pro přehlednost textu ucelenější pozornost
věnována až v kapitole D.I.1.6 Srovnání variant z hlediska veřejného zdraví.
Podkladem pro tuto kapitolu bylo Vyhodnocení vlivů záměru plavební stupeň Děčín
na veřejné zdraví: Protokol posouzení vlivů na veřejné zdraví – Hodnocení zdravotních rizik
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zpracované Ing. Jitkou Růžičkovou, držitelkou osvědčení odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví (pořadové číslo osvědčení 5/2014), v roce 2015.
Posouzení vlivů na veřejné zdraví, resp. hodnocení zdravotních rizik, je zpracováno pro riziko
chemických látek v ovzduší a pro riziko nepříznivých účinků hluku. Toto hodnocení je
uvedeno v rámci samostatné přílohy SP3, níže uvádíme pouze její stručný souhrn, resp.
zejména její východiska a závěry.
Zdravotní riziko vyjadřuje pravděpodobnost změny zdravotního stavu exponovaných osob.
Při hodnocení zdravotních rizik se standardně postupuje ve čtyřech následných krocích:
1. Identifikace nebezpečnosti – v tomto kroku se zjišťuje, zda je sledovaná látka, faktor
nebo komplexní směs schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.
2. Charakterizace nebezpečnosti – odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se
intenzita, frekvence nebo pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, což je
nezbytným předpokladem pro možnost odhadu míry rizika.
3. Hodnocení (odhad) expozice – to znamená, zda a do jaké míry je populace vystavena
působení sledované látky nebo faktoru v daném prostředí. Na základě znalosti situace
se při něm sestavuje expoziční scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké
intenzitě a množství je konkrétní populace exponována dané látce a jaká je její dávka.
4. Charakterizace rizika – je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci
(syntézu) poznatků získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot,
závažnosti i slabých stránek dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné
informace umožňují, ke kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního zdravotního
rizika v posuzované situaci, která může sloužit jako podklad pro rozhodování
o opatřeních, tedy pro řízení rizika.
Při identifikaci vlivů na obyvatelstvo byly použity Rozptylová a Hluková studie, které jsou
součásti této dokumentace EIA jako samostatné přílohy SP1 a SP2; jejich shrnutí je uvedeno
v kapitole této dokumentace D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima, resp. D.I.3 Vlivy na hlukovou
situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky.
D.I.1.1 Ovlivnění veřejného zdraví hlukovou zátěží
V hlukové studii jsou předmětem hodnocení zdroje hluku v průběhu výstavby plavebního
stupně (stavební mechanizmy použité při stavbě jednotlivých objektů a dopravní prostředky
použité k odvozu nadbytečného materiálu z výkopu a výlomu a při dovozu stavebních
materiálů pro stavbu a úpravu toku) a po realizaci plavebního stupně (zejména zvýšení
intenzity lodní dopravy po Labi, také intenzita nákladní a železniční dopravy) – viz
samostatná příloha SP1, resp. kapitola této dokumentace D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
a event. další fyzikální a biologické charakteristiky.
Negativní účinky hluku můžeme rozdělit na:
1. specifické - s účinkem na sluchový orgán (poškození bubínku a převodních kůstek,
poškození vnitřního ucha)
2. nespecifické (mimosluchové) - s účinkem na různé funkce organismu.
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Negativní účinky dále dělíme na:
1. akutní účinky (stres a tomu odpovídající obrana organismu): poškození sluchového
aparátu, zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepové frekvence, stažení periferních cév,
zvýšení hladiny adrenalinu, vliv na psychiku - únava, deprese, rozmrzelost, agresivita,
neochota a snížení výkonnosti, paměti a pozornosti.
2. chronické účinky (tzv. civilizační choroby): fixování akutních účinků, ztráta sluchu
resp. sluchové ztráty, vznik hypertenze, poškození srdce, infarkt myokardu, snížení
imunitních schopností organismu, pocity únavy a nepříznivé ovlivnění spánku,
nespavost.
Nespecifické účinky hluku se vzhledem k tomu, že se jedná o bezprahový škodlivý faktor,
projevují prakticky v celém rozsahu intenzit hluku. Zahrnují ovlivnění neurohumorální
a neurovegetativní regulace, biochemických reakcí, spánku, vyšších nervových funkcí, jako
např. učení a zapamatování informací, ovlivnění motorických funkcí a koordinace. Hluk
ztěžuje řečovou komunikaci, obtěžuje, vyvolává pocit rozmrzelosti a nespokojenosti.
Negativně ovlivňuje odpočinek organismu, a tím i jeho výkonnost.
Na současném stupni poznání je za dostatečně prokázané poškození sluchového aparátu,
ovlivnění kardiovaskulárního a imunitního systému a negativní poruchy spánku.
Výchozím podkladem ke kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního rizika
hluku je obecně znalost hlukové zátěže získaná měřením nebo modelovým výpočtem
vztažená ke konkrétnímu počtu exponovaných osob. V expertíze hodnocení zdravotních rizik
se nehodnotí, zda byl hygienický limit dodržen podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací. V těchto expertízách se zvažují dopady na obyvatele, kteří bydlí v posuzovaném
území, a to z hlediska, které operativní legislativa neřeší, tj. např. subjektivní obtěžování
obyvatel (např. pro hluk ze stacionárních zdrojů) a rušení spánku (např. pro hluk z dopravních
zdrojů). Pro tento účel jsou také používány jiné hlukové deskriptory (ukazatele) než
pro porovnání s hygienickými limity. V těchto expertízách se posuzují tedy kromě změn
expozice hluku i počty exponovaných obyvatel.
Z modelových výsledků v hlukové studii je zřejmé, že ve fázi výstavby, i když bude docházet
k emisím hluku v důsledku stavebních prací, nebude v žádné lokalitě, která je hlukově
potenciálně ovlivnitelná stavební činností jak ve variantě 1, tak ve variantě 1b, celková
hladina akustického tlaku A překračovat hygienický limit v chráněném venkovním prostoru
staveb. Po realizaci záměru se zvýší frekvence lodní dopravy, i při nárůstu lodní dopravy
až na intenzitu danou reálnou průchodností plavební komory (to je i včetně rekreačních
a sportovních plavidel, a hotelových a výletních lodí) však bude limit 50 dB v okolí plavební
dráhy dodržen.
Výstavba záměru je časově omezená a nelze tedy, s ohledem na relativně krátkodobou
expozici hluku ze stavební činnosti, použít vztahy expozice a účinku odvozené
z dlouhodobých (mnohaletých) expozic. Pro krátkodobé expozice nejsou zatím k dispozici
dostatečné odborné podklady.
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V případě hodnocení z hlediska obtěžování hlukem nejsou v současné době pro kvantitativní
hodnocení rizika hluku z lodní dopravy k dispozici spolehlivé vztahy expozice a účinku.
Vzhledem k tomu, že lodní doprava nebude v noční době provozovaná, nelze provést
kvantitativní zhodnocení obtěžování hlukem z této dopravy.
Z hlediska hodnocení vlivu automobilové dopravy na zdraví lze konstatovat, že v okolí
hlavních komunikací nedojde po realizaci záměru Plavební stupeň Děčín ke zvýšení
zdravotních rizik obyvatel. Nelze předpokládat zvýšení počtu osob obtěžovaných a rušených
hlukem ve spánku, ani zvýšení rizika kardiovaskulárních onemocnění u rizikových skupin.
Modelovými výpočty zjištěné zanedbatelné navýšení počtu nákladních vozidel (v řádu
jednotek vozidel, max. 19 NA/den) nezmění akustickou situaci v okolí posuzovaných
komunikací.
Pokles zatížení železniční dopravou bude mít příznivý vliv na akustickou situaci na území
města a lze předpokládat i příznivý vliv na snížení zdravotních rizik obyvatel v okolí
železniční trati. Zvýšení provozu na úseku Děčín hl. n. – Děčín východ o 1 vlak za den je
z hlediska akustické situace nevýznamné a nezvýší počet osob obtěžovaných a rušených
hlukem ve spánku.
V případě stacionárního zdroje hluku (provoz MVE, hluk z jezové části plavebního stupně –
dopad vody z koruny jezu na hladinu vody pod jezem) nemusí vzhledem k malému počtu
exponovaných osob platit vztahy expozice a účinku, které byly odvozeny pro obtěžování
vyvolané dlouhodobou hlukovou expozicí a byly zprůměrňovány na celou populaci.
U malého počtu osob může být obtěžující a rušivý účinek hluku významně modifikován jak
individuální vnímavostí konkrétních osob vůči hluku, tak jejich osobním vztahem ke zdrojům
hluku, konkrétní orientací oken hlavních pobytových místností a dalšími faktory a významně
se lišit od vypočtených údajů. Přesto je možné předpokládat, že ve variantě 1 by neměl mít
žádný z obyvatel nejbližších rodinných domů ani mírné pocity obtěžování a ve variantě 1b by
bylo možné očekávat pocity mírného obtěžování u 1 z odhadovaných 12 obyvatel. Podle
doporučení WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou hluku pod 55 dB anebo mírně obtěžováno při hladinách hluku pod
50 dB. Přesto je třeba počítat s tím, že účinek hluku je do jisté míry bezprahový a pro citlivou
část populace se obtěžující efekt může projevit i při úrovni expozice pod prahovými
hodnotami obtěžujících účinků hluku pro průměrně citlivou populaci. V současné době je
obtěžující účinek hluku považován za pomocný ukazatel, je to vlastně účinek hluku na kvalitu
života a psychickou pohodu, který vychází z celodenní, 24hodinové expozice.
Realizace záměru Plavební stupeň Děčín nebude mít, z hlediska možných negativních
účinků expozice hluku, významný vliv na stávající obytnou zástavbu, resp. v ní
exponované osoby.
D.I.1.2 Ovlivnění veřejného zdraví znečištěním ovzduší
V rozptylové studii je předmětem hodnocení imisní zátěž obytných lokalit v okolí
připravovaného záměru plavebního stupně Děčín v období jeho výstavby a budoucí zátěž
z nárůstu plavební kapacity a změn v nákladní automobilové dopravě po zprovoznění
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plavebního stupně – viz samostatná příloha SP2, resp. kapitola této dokumentace D.I.2 Vlivy
na ovzduší a klima.
Do hodnocení jsou v rozptylové studii zahrnuty emise znečišťujících látek ze stavební
činnosti, z vyvolané nákladní automobilové dopravy a železniční dopravy i z provozu lodí
v době výstavby i po ukončení výstavby plavebního stupně.
Jako znečišťující látky z provozu dopravních prostředků automobilů, lodí a stavebních
mechanizmů jsou hodnoceny oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky frakce PM10 a PM2,5 a z
uhlovodíků benzen a benzo(a)pyren.
Na základě předložené rozptylové studie byly vytipovány polutanty emitované do ovzduší,
které lze, v rámci posuzovaného záměru, buď vzhledem ke zjištěným koncentracím, anebo
známým vlastnostem považovat za významné z hlediska potenciálního ovlivnění zdravotního
stavu:





oxid dusičitý
suspendované částice PM10 a PM2,5
benzen
benzo(a)pyren

Pro hodnocení zdravotních rizik se rozlišují dva typy účinků chemických látek:
1. U látek s nekarcinogenními toxickými účinky se předpokládá tzv. prahový účinek.
Tento účinek se projeví až po překročení kapacity fyziologických detoxikačních
a reparačních obranných mechanismů v organismu.
2. U látek podezřelých z karcinogenních účinků u člověka se předpokládá
tzv. bezprahový účinek. Vychází se přitom ze současné představy o vzniku zhoubného
bujení, kdy vyvolávajícím momentem může být jakýkoliv kontakt s karcinogenní
látkou. Nulové riziko je tedy při nulové expozici. Nelze zde tedy stanovit ještě
bezpečnou dávku a závislost dávky a účinku se vyjadřuje ukazatelem, vyjadřujícím
míru karcinogenního potenciálu dané látky.
Hodnocení bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi ze zdrojů souvisejícími s výstavbou a s provozem záměru. Byla hodnocena rizika
imisí suspendovaných částic PM10 a PM2,5, oxidu dusičitého, benzenu a benzo(a)pyrenu.
Rizika byla hodnocena pro exponované osoby žijící v sídlech nejblíže záměru. Pro hodnocení
zdravotních rizik exponované populace byl použit konzervativní expoziční scénář, to
znamená, že vypočtené maximální příspěvky u nejbližší obytné zástavby byly použity
pro celou populaci v sídlech.


Z provedeného odhadu zdravotního rizika lze konstatovat, že nové roční imisní
příspěvky suspendovaných částic PM10 a PM2,5 po realizaci záměru Plavební stupeň
Děčín s výhledovou lodní dopravou a ve variantách výstavby jsou velmi malé
až zanedbatelné a nebudou představovat významně zvýšené zdravotní riziko
pro exponované obyvatelstvo a neovlivní hodnocené ukazatele, tedy celkovou
úmrtnost ani možný výskyt dalších zdravotních symptomů.
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Odhadovaná současná průměrná roční koncentrace imisního pozadí PM2,5
od 16,6 g/m3 do 21,6 g/m3 je vyšší než průměrná roční koncentrace 10 g/m3,
při které s 95% pravděpodobností není ovlivněna úmrtnost. Na základě vztahů
koncentrací a účinku podle projektu WHO HRAPIE se znečištění může v lokalitě
podílet na celkové úmrtnosti dospělé populace nad 30 let věku přibližně od 4 % (v
Prostředním Žlebu) do 7 % (v Děčíně centru).
Bylo zjištěno, že všechny použité přístupy potvrzují zanedbatelný vliv nových
příspěvků záměru na zdravotní obtíže, které by mohly souviset s akutní a chronickou
expozicí NO2, a to jak během výstavby, tak i po realizaci záměru s výhledovou lodní
dopravou.
Bylo zjištěno, že imisní zatížení dané lokality benzenem, ani při konzervativním
odhadu úrovně imisního pozadí a vlastních imisních příspěvků ve variantách výstavby
a s výhledovou lodní dopravou, nepřesahuje přijatelnou úroveň nejen z hlediska
platného imisního limitu, který je 5 g/m3 pro benzen, ale i z podstatně přísnějšího
pohledu zdravotních rizik. Individuální karcinogenní riziko v lokalitách se v současné
době pohybuje ve společensky přijatelném rozmezí několika případů na milión
obyvatel za 70 let.
Současné imisní pozadí benzo(a)pyrenu v posuzovaných lokalitách Prostřední Žleb
a Loubí nepřekračuje státem garantovanou míru ochrany veřejného zdraví. Příspěvky
benzo(a)pyrenu z realizace záměru jsou zanedbatelné a nebudou představovat zvýšení
zdravotního rizika pro obyvatele těchto lokalit.
Současné imisní pozadí benzo(a)pyrenu v posuzovaných lokalitách Podmokly a Děčín
– centrum překračují státem garantovanou míru ochrany veřejného zdraví. Příspěvky
benzo(a)pyrenu z realizace záměru jsou však zanedbatelné a nebudou představovat
zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele těchto lokalit.
Provedený odhad zdravotního rizika benzo(a)pyrenu koresponduje s výsledky odhadu
zdravotních rizik ze znečištěného ovzduší pro Českou republiku v roce 2013 (zpráva
zpracovaná SZÚ) kde je konstatováno, že individuální karcinogenní riziko
odhadované na základě potenciální expozice koncentracím PAU zastupovaných BaP
se v městských lokalitách pohybuje v rozmezí od cca šesti případů na 100 tisíc
obyvatel do jednoho případu na 10 tisíc obyvatel za 70 let.

Na základě odhadu zdravotních rizik je možné konstatovat, že i při velmi
konzervativním odhadu, kdy vztahujeme nejhorší modelové hodnoty znečištění ovzduší
na celou exponovanou populaci v okolí posuzovaného záměru, nelze pro hodnocené
škodliviny v důsledku realizace záměru „Plavební stupeň Děčín“ – u obou aktivních
variant – předpokládat významně zvýšené riziko zdravotních účinků.
D.I.1.3 Další vlivy
Automobilový provoz s rostoucí hustotou zvyšuje nebezpečí dopravních úrazů a narušování
psychické pohody, zejména v místech častého přechodu chodců, pohybu cyklistů apod.
V posuzovaném případě dojde pouze k zanedbatelnému navýšení počtu nákladních vozidel
(v řádu jednotek vozidel, max. 19 NA/den) na hlavních komunikacích (I/62, I/13, II/262).
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Zvýšení frekvence automobilové dopravy v dotčených ulicích, vyvolané záměrem, bude
velmi malé a celkovou dopravní situaci z uvedených hledisek významně neovlivní.
D.I.1.4 Exponované obyvatelstvo
Uvažovány byly vlivy na celkem cca 800 obyvatel města Děčína. V době výstavby zůstanou
přechodné hlukové zátěže i znečišťování ovzduší ve zdravotně přijatelných mezích. Případné
narušování psychické pohody zvýšeným stavebním ruchem se může týkat citlivějších jedinců
v několika málo exponovaných místech.
Po realizaci stavby a zahájení nového plavebního provozu nebude obyvatelstvo po zdravotní
ani psychické stránce dotčeno.
D.I.1.5 Sociálně ekonomické vlivy záměru
Stabilizované plavební podmínky na dolním Labi vytvoří podmínky pro konkurenci vodní
dopravy s železniční a silniční dopravou. Lze tedy očekávat tlak na snížení cen přepravného,
což potvrzuje i současná praxe v době, kdy je Labe splavné. Realizací záměru bude
uspokojena poptávka přepravců po levné přepravě. Z vytvoření konkurenčního prostředí
budou profitovat i přepravci, kteří vodní dopravu nevyužijí.
Úspora dopravců na dovozném je součtem rozdílu v ceně dovozného, slev na železnici
a silnici vlivem konkurence levné vodní dopravy. Dále je ze socioekonomického hlediska
důležitá možnost výrazné úspory externích nákladů, která plyne ze skutečnosti, že nákladní
vodní doprava vykazuje výrazně nižší externí náklady, než železniční a zejména silniční
nákladní doprava. Tento rozdíl ilustruje následující tabulka:
Tabulka 51 Odhad průměrných vnějších nákladů na dopravu v CÚ 2012 a v Kč/1000 tkm (Žďánský et al.,
2014)

Doprava

silniční

železniční

vodní

Nehody

321

542

0

Hluk

240

165

0

1528

189

457

712

222

198

Znečištění ovzduší
Změny klimatu

Vodní dopravu tedy můžeme hodnotit jako dopravu s nejnižšími jednotkovými externalitami,
které jsou vztažené k dopravnímu výkonu v tkm, a jako dopravu, jejíž celoroční a stabilní
využití sníží negativní dopady dopravy na kvalitu života obyvatel v předmětné oblasti
IV. transevropského koridoru.
Dle analýzy nákladů a přínosů (VÚT, 2015) by realizace záměru znamenala výraznou úsporu
externích nákladů, které valnou měrou souvisí i s vlivy na veřejné zdraví, ovzduší a hlukovou
situací. Tyto úspory konkretizuje následující tabulka:
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Tabulka 52: Čisté roční přínosy plynoucí z externalit po realizaci záměru (tis. Kč, CÚ 2014)
Nehody

456 226

Hluk

202 570

Znečištění ovzduší

324 822

Změny klimatu

243 900

Celkem

1 227 518

Zdroj: VÚT (2015)
Přímé dopady na zaměstnanost v souvislosti s provozem vlastního záměru jsou malého nebo
omezeného rozsahu. Na provozu záměru se bude podílet 7–8 zaměstnanců. Při výstavbě se
předpokládá zapojení firem z Děčína a Ústí nad Labem, odhaduje se vznik 250–300
pracovních pozic.
Důležitější jsou však nepřímé socio-ekonomické vlivy. Multiplikační efekty ve sféře
průmyslu a služeb budou produkovat nová pracovní místa, především mimo vlastní plavební
stupeň. Očekává se vznik nových pracovních pozic u vodních dopravců, provozovatelů
přístavů, v loděnicích a výrobních podnicích. Velký potenciál skýtá stavba lodí v loděnicích,
zejména ve vazbě na zpřísňující se evropskou legislativu týkající se bezpečnosti plavidel.
Rozvoj loděnic však brzdí problémy s exportem lodí do zahraničí z důvodů nespolehlivé
splavnosti Labe, jež vede až k aktuálním existenčním problémům. Obdobná vazba na vodní
dopravu je u chemického průmyslu a výroby nadměrných nákladů.
Další pozitivní vliv, který by přineslo převedení části nákladní dopravy na vodu, je nižší
nehodovost a oproti silniční dopravě také nižší emise a hluk.
Celoroční provoz osobní lodní dopravy bude mít vliv nejen na rekreaci v okolí záměru,
ale na celou labsko-vltavskou vodní cestu, neboť ta bude zpřístupněna pro dálkové výletní
plavby i vodní turisty ze zahraničí, kteří nyní pro nejisté plavební podmínky Českou republiku
jako svou destinaci nevolí.
Vytvoření jezové zdrže v intravilánu města, a tím zmírnění negativních dopadů suchých
letních měsíců, jako je vysychání koryta a obnažování kanalizačních výpustí, má pozitivní
dopad na zlepšení estetického vnímání vody, jakožto prvku dotvářejícího urbanizované
prostředí.
Pozitivním přínosem záměru, a to hlavně z přeshraničního pohledu, je omezení šíření
škodlivin z havárií na Labi. Díky jezu plavebního stupně Děčín budou polutanty snadněji
zachyceny. Jez umožní efektivní použití norné stěny ve stabilním havarijním profilu, která
zabrání, aby se škodliviny šířily dále po proudu, kde se nachází cenné naturové lokality
a může dojít k vniku škodlivin do zdrojů pitné vody v SRN.
V případě schválení záměru by náklady na výstavbu PSD nemusely záviset pouze na českém
státním rozpočtu. Vzhledem k naplňování mezinárodních závazků ČR by se na financování
mohla podílet i EU, a to prostřednictvím dotačních Operačních programů doprava a životní
prostředí.

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o

253

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

D.I.1.6 Srovnání variant z hlediska vlivů na obyvatelstvo
Realizací záměru v jakékoliv aktivní variantě bude oproti variantě 0 navýšena intenzita lodní
dopravy. Vlivy tohoto navýšení však nebudou z hlediska veřejného zdraví nikterak
významné. V případě realizace jakékoliv aktivní varianty je nutno počítat rovněž s vlivy
v době výstavby záměru, které však byly z hlediska veřejného zdraví rovněž identifikovány
jako nevýznamné. V případě zániku vnitrozemské nákladní vodní dopravy, jenž je
ve střednědobém horizontu bez realizace záměru předpokládatelný, by vznikla potřeba
nahradit kapacitu vodní cesty jinými dopravními módy. Tyto dopravní módy by však
znamenaly vyšší dopady na životní prostředí (např. v oblasti hluku, znečištění ovzduší
a nehod) v přímo dotčeném, ale především v širším území záměru.
V případě hodnocení širšího zájmového území se při realizaci jakékoliv aktivní varianty
převede část přepravovaného nákladu na lodní dopravu, a klesnou tak negativní vlivy
železniční a silniční dopravy na obyvatelstvo. Významné jsou i sociální a ekonomické přínosy
aktivních variant, ať již se jedná o rozšíření rekreačního potenciálu vodní dopravy, vznik
nových pracovních míst nebo estetické zlepšení okolí řeky uvnitř města Děčín.
Záměr je z hlediska veřejného zdraví dobře přijatelný. Po jeho realizaci i v době jeho
výstavby budou zátěže hlučnosti a znečišťování ovzduší nevýznamné.
Mezi aktivními variantami není významný rozdíl. Varianta 1b přináší lehkou a krátkodobou
nevýhodu v období výstavby zátěžemi části území Děčína v souvislosti s úpravami ve zdrži
plavebního stupně (ústí Jílovského potoka a Ploučnice, území nad horní rejdou), v období
provozu naopak přináší zlepšení životního prostředí pro obyvatelstvo v blízkosti těchto
zrekultivovaných území v blízkosti Labe. V případě hluku z provozu MVE a hluku z jezové
části plavebního stupně je možné předpokládat, že ve variantě 1 by neměl mít žádný
z obyvatel ani mírné pocity obtěžování a ve variantě 1b by bylo možné očekávat pocity
mírného obtěžování u 1 z odhadovaných 12 obyvatel, neboť je varianta 1b vůči variantě 1
posunuta 100 m proti proudu směrem k Děčínu. Ani tento rozdíl však není možné hodnotit
nikterak významně.
Tabulka 53 Vyhodnocení vlivu záměru na obyvatelstvo

Oblast vlivu

varianta 0

varianta 1

varianta 1b

Obyvatelstvo

-

+

+

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Pro zhodnocení situace v okolí přepravních tras (lodní, silniční) a ze stavební činnosti záměru
byly vypočítány očekávané imisní koncentrace škodlivin v předem zadaných vzdálenostech
od zdrojů a stanoveny počty obytných objektů v jednotlivých koncentračních pásmech.
Vyhodnocení vlivů záměru na ovzduší je provedeno porovnáním imisí ze stavební činnosti
a provozu záměru s imisními limity. Podrobnější informace jsou uvedeny v Rozptylové studii
– samostatná příloha SP2.
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D.I.2.1 Varianta 0
Současnou lodní dopravu představují 3 lodě denně v obou směrech. Tento počet bude
zachován i v budoucnosti bez realizace záměru. V posuzovaném plavebním úseku se nachází
obydlené lokality Prostřední Žleb, Horní Žleb, Loubí a Děčín.
Tabulka 54 Imisní koncentrace z provozu 3 lodí za den

Zneč.
látka

parame
tr

imisní koncentrace µg/m3 ve
vzdálenosti
100 m
200 m
300 m

NO2

hodina

2,10

1,99

1,79

rok

0,114

0,069

0,046

24hod.

0,25

0,24

0,21

rok

0,0144

0,0087

0,0059

PM2,5

rok

0,0107

0,0065

0,0044

benzen

rok

0,00075

0,00046

0,00030

rok

0,000088

0,000053

0,000035

PM10

b(a)p

1)

1)

ng/m

2)

nebylo zjišťováno

počet objektů ve vzdálenosti cca
100 m

200 m

300 m

55

44

x 2)

3

V pravobřežní části Děčína se do vzdálenosti 200 m od plavební trasy nachází hustá zástavba
městských bytových domů.
Imisní příspěvek dopravy v intravilánu Děčína (ve vzdál. 10 m od osy komunikace)
bez realizace záměru – viz Tabulka 58, resp. poznámka k této tabulce.
D.I.2.2 Varianta 1
Výstavba
Výstavba ve variantě 1 bude probíhat ve 3 etapách, které budou na sebe navazovat, v celkové
délce trvání cca 3 roky. V každé etapě bude ovlivněno jiné území emisemi z odlišných zdrojů
(emise znečišťujících látek ze stavební činnosti, z provozu lodí v době výstavby).
Pro posouzení imisní zátěže v období výstavby plavebního stupně byl použit nejméně
příznivý scénář souběhu stavebních a přepravních činností (3 lodě (6 proplutí) v úseku stavba
– překladiště Loubí, 1 vlak (2 průjezdy) po koleji překladiště Loubí – napojení na trať
Prostřední Žleb – Děčín-východ, stavební mechanizmy při výstavbě PSD). Pro zhodnocení
situace v okolí přepravních tras (lodní, železniční) a ze stavební činnosti byly jako podklad
pro hodnocení zdravotních rizik a pro porovnání imisních koncentrací s imisními limity
napočteny koncentrace jednotlivých látek (krátkodobé, roční) v předem zadané stupnici
koncentrací a stanoveny počty obytných objektů v jednotlivých koncentračních pásmech.
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Tabulka 55 Přehled obytné zástavby v ovlivněné oblasti – varianta 1

zneč.
látka

parametr

NO2

hodina

NO2

24hod.

PM10

rok

PM2,5

benzen
b(a)p 1)
1)

počet domů

rok

PM10

pásmo koncentrací [µg/m3]

rok

rok

rok

0,05-0,10

0,10-0,15

0,15-0,20

>0,20

48

11

12

3

0,005-0,010

0,010-0,015

0,015-0,020

>0,020

45

18

4

0

0,025-0,050

0,050-0,075

0,075-0,100

>0,100

39

11

10

5

0,0025-0,0050

0,0050-0,0075

0,0075-0,0100

>0,0100

65

30

6

20

0,0025-0,0050

0,0050-0,0075

0,0075-0,0100

>0,0100

57

14

13

9

0,00015-0,00030

0,00030-0,00045

0,00045-0,00060

>0,00060

76

17

6

5

0,0001-0,0002

0,0002-0,0003

0,0003-0,0004

>0,0004

44

20

4

0

3

ng/m

Provoz
Za předpokladu výhledové přepravní kapacity bude v úseku SRN – Děčín průměrný počet
proplavených typových souprav 5,56 za den. Max. počet typových souprav bude 8,61 za den.
V úseku Děčín – Střekov bude průměrný počet typových souprav 6,56 za den. S využitím
logistických a vodohospodářských opatření (překládání zboží, plavba s přípřeží a vlnování)
bude možné v úseku Děčín – Střekov realizovat 94,5 % z výhledové přepravní kapacity.
Pro hodnocení vlivu lodní dopravy na imisní situaci v okolí Labe bylo pro krátkodobé
koncentrace počítáno s proplutím 9 lodí za den, pro výpočet ročních průměrných koncentrací
6,5 lodí za den v obou směrech.
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Tabulka 56 Imisní koncentrace při výhledové intenzitě lodní dopravy

Zneč.
látka

parame
tr

NO2

hodina

6,31

5,97

5,36

rok

0,247

0,150

0,100

24hod.

0,75

0,71

0,63

rok

0,0312

0,0189

0,0128

PM2,5

rok

0,0232

0,0141

0,0095

benzen

rok

0,00163

0,00100

0,00065

b(a)p1)

rok

0,000191

0,000115

0,000076

PM10

1)

ng/m

2)

nebylo zjišťováno

imisní koncentrace µg/m3 ve
vzdálenosti
100 m
200 m
300 m

počet objektů ve vzdálenosti cca
100 m

200 m

300 m

55

44

x 2)

3

V pravobřežní části Děčína se do vzdálenosti 200 m od plavební trasy nachází hustá zástavba
městských bytových domů.
Údaje vychází z emisních hodnot lodních motorů, odpovídajících současnému stavu lodního
parku. Kvalita motorů v dalších letech poroste a s tím se bude zlepšovat i jejich emisní
charakteristika. Skutečné hodnoty imisních koncentrací po roce tedy budou velice
pravděpodobně nižší.
V důsledku zprovoznění plavebního stupně Děčín mírně vzroste na hlavních komunikacích
intenzita nákladní dopravy. Na všech hlavních komunikacích I/62, I/13, II/262 vzroste počet
nákladních vozidel za den o jednotky vozidel (konkrétně od 2 do 8 NA), resp. po realizaci
záměru se mírně změní i dopravní situace v centru města – nejvyšší přírůstek dopravy lze
očekávat v centru na silnici I/62 v úseku Sládkova – I/13. Konkrétně dojde k nárůstu nákladní
dopravy na silnici I/62 z Loubí k napojení na silnici I/13 na mostě přes Labe (konkrétně
v ulici Čsl. armády, 28. října Pohraniční, Myslbekova a 2. polské armády). Očekávaný nárůst
nákladní automobilové dopravy zde bude až 19 NA/den. Intenzita osobní dopravy se nezmění.
(viz Tabulka 57). Intenzita osobní dopravy se nezmění (SUDOP Praha a.s., 2015).
Tabulka 57 Intenzita dopravy na hlavních komunikacích v intravilánu Děčína mimo centrum města

komunikace

bez záměru
OA

NA

změna

s PSD
OA

NA

NA

navýšení navýšení
nákladní celkové
dopravy dopravy

voz/24 h

%

I/13

směr D8

13 313

1 624 13 313

1 626

+2

+0,12

+0,013

I/13

směr Liberec

13 229

1 565 13 229

1 570

+5

+0,32

+0,034

I/62

směr SRN

317

+8

+2,58

+0,19

3 944
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I/62

směr Ústí n.L.

12 579

726 12 579

729

+3

+0,41

+0,023

II/262

směr Česká Lípa 10 699

1 569 10 699

1 572

+3

+0,19

+0,024

Zvýšení imisní zátěže okolí dotčených komunikací mimo centrum města bude zanedbatelné.
Nákladní doprava vzroste o desetiny % původního stavu, s výjimkou silnice I/62 směr SRN,
kde vzroste intenzita nákladní dopravy o 2,6 %. Zvýšení celkové intenzity dopravy bude
vzhledem k tomu, že se osobní doprava nenavýší, skutečně zanedbatelné – v setinách
procenta, s výjimkou silnice I/62 směr SRN, kde bude celkový nárůst 0,2 %.
Pro posouzení výhledové imisní zátěže po zprovoznění PSD byly vypočítány imisní
koncentrace z dopravy po hlavních dotčených komunikacích v intravilánu Děčína. Protože
zde tyto komunikace procházejí většinou soustředěnou zástavbou, byly pro každou
komunikaci spočítány tyto imisní koncentrace ve vzdálenosti 10 m od osy komunikace.
Imisní příspěvek této dopravy bez realizace PSD bude téměř totožný, změna intenzity
dopravy o několik NA se v podstatě neprojeví.
Tabulka 58 Imisní příspěvek dopravy v intravilánu Děčína, ve vzdál. 10 m od osy komunikace

zneč.
látka

parametr

jednotka

komunikace
I/13

I/13

I/62

I/62

II/262

směr D8

směr Lbc

směr SRN

směr Ústí

směr ČL

1h

4,57

4,48

1,13

3,20

4,04

rok

0,207

0,203

0,05

0,14

0,18

11,68

11,42

2,78

7,72

10,47

rok

0,755

0,738

0,180

0,499

0,677

PM2,5

rok

0,304

0,297

0,072

0,197

0,274

benzen

rok

0,0247

0,0244

0,0069

0,0214

0,0204

b(a)p

rok

0,0480

0,0473

0,0125

0,0368

0,0414

NO2

PM10

24 h

µg/m3

ng/m3

pozn.: V tabulce jsou prezentované celkové imisní příspěvky dopravy po realizaci záměru, to je s výše
prezentovaným navýšením nákladní dopravy v desetinách %. Hodnoty imisních koncentrací ve variantě bez
zprovoznění PSD jsou v podstatě stejné, mohou se lišit o zlomky procenta výše uvedených hodnot imisních
koncentrací.

Navýšení nákladní automobilové dopravy v centru Děčína – výše zmíněných max. 19 NA/den
– představuje zvýšení nákladní dopravy na dotčené komunikaci o 1,2 až 1,8 %, zvýšení
celkové intenzity dopravy cca o 0,16 %. Jedná se tedy o zanedbatelné množství. Zvýšení
imisního příspěvku automobilové dopravy na této komunikaci tak bude v porovnání s nulovou
variantou zcela zanedbatelné.
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Ve studii není posouzena varianta přeložky silnice I/13 z Děčína k D8. Ale i v případě, že
bude tato přeložka realizována (v některé z navržených variant), celkový nárůst intenzity
nákladní dopravy na této komunikaci by se pohyboval v obdobných relacích jako
na posuzované silniční síti. Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice) (záměr ULK
834) by navíc v případě dopravy do a z přístavů v Děčíně negativní vlivy silniční dopravy
významně snížila.
D.I.2.3 Varianta 1b
Výstavba v prostoru plavebního stupně ve variantě 1b bude probíhat obdobně jako ve variantě
1. Odlišný bude pouze vzhledem k organizaci a rozsahu jednotlivých stavebních činností
rozsah využití jednotlivých stavebních a dopravních mechanizmů.
Tabulka 59 Přehled obytné zástavby v ovlivněné oblasti – varianta 1b

zneč.
látka

parametr

NO2

hodina

počet domů

NO2

rok

PM10

24hod.

PM10

rok

PM2,5

rok

benzen

rok

b(a)p 1)
1)

pásmo koncentrací [µg/m3]

rok

0,05-0,10

0,10-0,15

0,15-0,20

>0,20

48

11

12

3

0,005-0,010

0,010-0,015

0,015-0,020

>0,020

45

18

4

0

0,025-0,050

0,050-0,075

0,075-0,100

>0,100

39

11

10

5

0,0025-0,0050

0,0050-0,0075

0,0075-0,0100

>0,0100

65

30

6

20

0,0025-0,0050

0,0050-0,0075

0,0075-0,0100

>0,0100

57

14

13

9

0,00015-0,00030

0,00030-0,00045

0,00045-0,00060

>0,00060

76

17

6

5

0,0001-0,0002

0,0002-0,0003

0,0003-0,0004

>0,0004

44

20

4

0

3

ng/m

Navíc bude probíhat úprava terénu v rámci revitalizačních opatření ve zdrži plavebního
stupně – těžba bude prováděna klasickými bagry; odvoz materiálu bude prováděn lodní
dopravou, přesun nákladními automobily bude probíhat pouze v rámci staveniště. Těžba
rypadlem a odvoz vytěženého materiálu nebude v jednotlivých lokalitách probíhat souběžně,
neumožňuje to kapacita lodní přepravy vytěženého materiálu. Terénní úpravy však mohou
probíhat souběžně, při hodnocení imisní zátěže byl proto předpokládán maximálně nepříznivý
případ souběhu všech činností ve třech lokalitách – v ústí Ploučnice, pod ústím a nad ústím
Jílovského potoka a úpravy nad horní rejdou.
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Nejbližší zástavbu představují domy na levém břehu Labe, v ulicích České mládeže,
Na Skřivance a Labské nábřeží. Jedná se o nejbližších 22 domů v těchto ulicích.
Tabulka 60 Imisní koncentrace v dotčené obytné zástavbě města Děčín

zneč.
látka

parametr

NO2

hodina

počet domů

NO2

1,75-2,00

2,00-2,25

>2,25

7

4

9

0

0,025-0,050

0,050-0,075

0,075-0,100

>0,100

13

7

1

0

0,10-0,15

0,15-0,20

0,20-0,25

>0,25

9

6

7

0

0,005-0,010

0,010-0,015

0,015-0,020

>0,020

12

6

1

0

0,0025-0,0050

0,0050-0,0075

0,0075-0,0100

>0,0100

11

8

3

0

0,0004-0,0006

0,0006-0,0008

0,0008-0,0010

>0,0010

10

4

3

4

0,00005-0,00010

0,00010-0,00015

0,00015-0,00020

>0,00020

13

4

3

0

24hod.

PM10

rok

PM2,5

rok

benzen

1)

1,50-1,75

rok

PM10

b(a)p

pásmo koncentrací [µg/m3]

rok

1)

rok

3

ng/m

Provoz
Očekávaná intenzita lodní dopravy u varianty 1b je shodná s intenzitami ve variantě 1.
Shodné jsou pak i imisní koncentrace při výhledové intenzitě lodní dopravy uvedené v tabulce
u varianty 1 (Tabulka 56) i imisní příspěvek dopravy v intravilánu Děčína po realizaci
záměru, ve vzdál. 10 m od osy komunikace (Tabulka 58).
D.I.2.4 Vliv na klima
Vyhodnocením vlivů jednotlivých záměrů na klima se zabývala studie Doplnění hodnocení
ovlivnění klimatu výstavbou záměru Plavební stupeň Děčín (HBH Projekt, 2015).
Realizací posuzovaného záměru ve variantě 1 či 1b nedojde k ovlivnění makroklimatických
charakteristik zájmového území. Makroklima je utvářené převážně vlivy atmosférických vírů
s vertikální osou v oblastech o horizontálním rozměru alespoň stovek km. Realizací záměru
bude postižena oblast řádově podstatně menší.
Z mezoklimatického (topoklimatického hlediska) se na základě kvalifikovaného subjektivního
odhadu může jednat o spekulativní zvýšení průměrné roční vlhkosti vzduchu v řádu cca 1 5 % a tím i k nekvantifikovatelnému zvýšení četností kondenzačních jevů (mlh) v teplém
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pololetí především v nočních a brzkých ranních hodinách a v chladném pololetí především
v podzimních měsících, a to vždy při stabilním zvrstvení atmosféry.
Při realizaci každé z uvedených variant se významně navýší, ale hlavně stabilizuje objem
vody v korytě Labe, čímž se velmi přiblíží hodnoty aktuální evaporace (výparu) teoretickým
hodnotám výparnosti (výparu z volné vodní hladiny). Větší význam tohoto argumentu
přichází v úvahu při realizaci varianty 1b, kdy se počítá s významnějším nárůstem
výměry ploch podporujících evapotranspiraci, tj. s výsadbou dřevin. Její nárůst lze
v souhrnu všech argumentů (kromě navýšené aktivní výparné plochy např. i zvýšení
průměrných teplot vzduchu aj.) ocenit průměrným ročním navýšením o 5 – 10 %, v zimním
(relativně teplém) období snad ještě vyšším (až do 20 %).
Stabilizace výšky vodní hladiny Labe zabezpečí díky velké tepelné kapacitě vody i větší
vyrovnanost teploty vzduchu v přízemní mezní vrstvě atmosféry v denním i ročním cyklu.
Nízké vodní stavy vedou k rychlému zahřívání odkrytých částí koryta řeky a přilehlých vrstev
vzduchu ve dne a k jejich rychlému ochlazování v noci, zatímco při zavodněném korytě řeky
je podstatná část dopadajícího slunečního záření využívána k ohřevu vodní hmoty. Zatímco
ve dne tak není vzduchová vrstva nad vodní hladinou extrémně zahřívána, slouží v noci vodní
hmota k ohřevu spodních vrstev atmosféry. Obdobný mechanismus lze popsat i v ročním
chodu v případech, kdy nedojde k totálnímu zámrzu hladiny řeky.
Realizací plavebního stupně o výšce cca 5 m dojde u obou variant k mírnému zvýšení drsnosti
aktivního povrchu, které, stejně u obou variant, přispěje ke zvýšení zavírovanosti přízemní
mezní vrstvy atmosféry a tím k nalepšení podmínek transportu exhalací (i z lodní dopravy)
do vyšších vrstev atmosféry. Výsadba dřevin (viz varianta 1b) tento parametr výrazně
akcentuje.
Stavba může po dobu její realizace působit také jako svérázný plošný zdroj znečištění
přízemní vrstvy atmosféry (prach, výfukové plyny těžkých stavebních mechanismů,
pohybujících se na stavbě a v jejím bezprostředním okolí). Vzhledem k tomu, že se stavba
(nebo její části) bude místně realizovat v bezprostředním kontaktu se zástavbou, může být
dočasně chápána jako obtěžující.
Vliv klimatické změny
Na základě závazků vůči Evropské unii, vznikla nově potřeba řešit u připravovaných záměrů
také odolnost a zranitelnost vůči klimatickým změnám, spolu s návrhem adaptačních a
případně i zmírňujících opatření.
Na úrovni záměru v rámci procesu EIA jde spíše o rámcový pohled, který bude následně
detailněji řešen při zpracování projektové dokumentace (DÚR, DSP).
Plavební stupeň Děčín je v tomto smyslu specifickým záměrem, neboť i když se jedná o
dopravní stavbu, je to řešení, z pohledu změny klimatu, multifunkční, neboť plní kromě
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vlastní dopravní funkce, také funkci adaptačních i zmírňujících opatření. Přispívá tak ke
zmírněním dopadů klimatické změny a zároveň také přispívá ke snížení produkce
skleníkových plynů (viz např. strany 46, 49, 52, 65, 261, 323 a 428 Dokumentace EIA).
Výše uvedené skutečnosti dokládá fakt, že rizika, která přináší klimatická změna, mající vztah
k záměru – jiné rozložení srážek během roku, extrémní teploty, povodně, bude pomáhat
plavební stupeň zmírňovat, nebo eliminovat v souladu s Adaptační strategií ČR (např.
zadržováním vody při nízkých průtocích umožní splavnost řeky a částečně přispěje
k ochlazování spodních vrstev atmosféry, byť v úzce lokálním charakteru).
D.I.2.5 Srovnání variant
Posuzovaný záměr, výstavba a následný provoz plavebního stupně Děčín v obou
posuzovaných aktivních variantách ovlivní imisní situaci v dotčeném území jednak dočasně
(v období výstavby plavebního stupně), jednak trvale v důsledku zvýšení počtu nákladních
lodí vyvolaného zlepšením plavebních podmínek v úseku Děčín – státní hranice ČR-SRN.
Období výstavby
Zvýšení imisní zátěže v období výstavby plavebního stupně bude dočasné. Bude se jednat
především o zvýšení zátěže emisemi z lodní a železniční přepravy materiálu k výstavbě
a výkopku ze stavby PSD a z provozu stavební mechanizace při výstavbě PSD a ve variantě
1b také při úpravách ve zdrži PSD. Nárůst imisních koncentrací se bude v obytných lokalitách
u znečišťujících látek pohybovat maximálně v desetinách procenta příslušných imisních
limitů a ani v tomto časově omezené období nedojde vinou stavební činnosti k překračování
příslušných imisních limitů.
Mírně nevýhodnější je vzhledem k rozsahu stavebních prací navíc v rámci revitalizačních
opatření varianta 1b.
Období provozu po realizaci záměru
Po vybudování plavebního stupně se zlepší plavební podmínky a zvýší se intenzita nákladní
lodní dopravy na několikanásobek současného stavu. Ani v důsledku tohoto zvýšení však
nedojde k takovému zvýšení imisních koncentrací z lodní dopravy, aby se jejich příspěvek
výrazněji projevil na imisní situaci v okolí Labe a v nejbližší obytné zástavbě. Imisní
příspěvky posuzovaných znečišťujících látek se budou pohybovat v případě krátkodobých
koncentrací maximálně v jednotkách procent imisních limitů, v případě průměrných ročních
koncentrací ve zlomku procenta hodnot imisních limitů.
V období po realizaci záměru se příznivě projeví stabilizace hladiny v úseku do Děčína.
Stabilizace hladiny, a tím zmenšení jejího spádu, povede ke snížení nutného výkonu lodí
plujících proti proudu a v jeho důsledku i ke snížení emisí znečišťujících látek ve spalinách
z motorů těchto lodí.
Změny v intenzitách automobilové dopravy po realizaci PSD budou podle dopravní studie
nevýznamné, na dotčených hlavních komunikacích se bude jednat pouze o jednotky
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nákladních vozidel za den. V důsledku tohoto nevýznamného přitížení dopravy se imisní
příspěvek dopravy na dotčených komunikacích v podstatě nezmění.
Obě aktivní varianty jsou po realizaci záměru vzhledem k intenzitě lodní dopravy a nákladní
automobilové dopravy shodné. Shodné jsou tudíž i imisní příspěvky způsobné realizací
záměru v obou aktivních variantách.
Porovnání navržených variant vychází především ze srovnání imisní zátěže vyvolané stavební
a dopravní činností v době výstavby navrženého záměru. V tomto období vychází mírně
horší, i když jen krátkodobě, varianta 1b. V době provozu jsou obě aktivní varianty z hlediska
celkových imisních příspěvků hlavních škodlivin z lodní a automobilové nákladní dopravy
zcela srovnatelné.
V porovnání aktivních variant s variantou 0, tj. bez realizace záměru, se jedná lokálně
o minimální zvýšení imisních koncentrací, ať už v době výstavby či provozu záměru.
K překračování imisních limitů tak v žádném z těchto období nedojde a imisní limity
budou v obytné zástavbě u obou aktivních variant s velkou rezervou dodrženy.
Z hlediska širšího území je třeba na obě aktivní varianty nahlížet jako na opatření k podpoře
multimodální dopravy, která má svá nesporná pozitiva i z pohledu kvality ovzduší, neboť
vodní doprava je dopravou s nejnižší imisní zátěží na jednotku přepravovaného objemu zboží
zejména při porovnání s nákladní automobilovou dopravou). Kapacita vodní cesty by musela
být do budoucna nahrazována železniční a silniční dopravou. Tyto dopravní módy se
vyznačují vyššími negativními vlivy mj. i v oblasti emisí.

Tabulka 61 Vyhodnocení vlivu záměru na ovzduší a klima

Oblast vlivu

varianta 0

varianta 1

varianta 1b

-

+

+

Ovzduší a klima

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro zhodnocení situace v okolí přepravních tras (lodní, silniční, železniční) a ze stavební
činnosti záměru byla zpracována Hluková studie hodnotící hlukové zátěže obytných lokalit
v okolí připravovaného záměru plavebního stupně Děčín v období jeho výstavby a budoucí
zátěže z nárůstu plavební kapacity a změny intenzity nákladní automobilové a železniční
dopravy po zprovoznění záměru. Tato studie je uvedena v samostatné příloze SP1. Z této
studie zde uvádíme stručný výtah.
Do modelového výpočtu hluku v dotčeném území byly zahrnuty všechny zdroje hluku, které
jsou v území v současné době přítomny (automobilová doprava, železniční doprava, lodní
doprava) a zdroje hluku, které přinese do území záměr v době výstavby (staveništní doprava
a mechanizace a se stavbou související navýšení lodní a železniční dopravy) i provozu
(zvýšená lodní doprava, jez a malá vodní elektrárna, nákladní automobilová a železniční
doprava).
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D.I.3.1 Varianta 0
Současná hluková situace území je souhrnně popsána v kap. C.II.3, a to pro jednotlivé
obydlené lokality v blízkosti záměru a intravilán Děčína. Hluk z dopravy (silniční, železniční
a lodní) je v Prostředním Žlebu dán zejména hlukem železniční dopravy (především
v místech, která leží blízko železniční trati), vliv dopravy po silnici I/62 je zde minimální.
Podobná situace je také v Horním Žlebu.
V Loubí na pravém břehu Labe je dominantním zdrojem dopravního hluku naopak silniční
doprava po silnici I/62. Ostatní dopravní zdroje hluku zde nejsou tak významné. Intravilán
města Děčína je v současné době z pohledu hlukové situace jednoznačně zatížen především
hlukem z automobilové dopravy z významných tahů silnic I. třídy I/62 a I/13 procházející
zároveň v průtahu městem Děčín, ke kterému se přidává i hluk způsobený lokální dopravou
v rámci města. Příspěvek emisí hluku z železniční a lodní dopravy je v tomto ohledu spíše
méně významný.
V roce 2010 se stávajícímu stavu hlukového zatížení všech výše zmíněných lokalit podrobně
věnovala Hluková studie (Smetana, 2010). Zvýšená hluková zátěž (až překračování
hlukových limitů) byla identifikována v případě některých obytných objektů v Loubí
v bezprostřední blízkosti silnice I/62, a poté v blízkosti významných tahů silnic I. třídy
v Děčíně, který dlouhodobě trápí vysoké intentenzity provozu na těchto tazích.
V nulové variantě (varianta bez realizace plavebního stupně) je předpokládán denní průměr
v plavebních dnech 3 plavidla v obou směrech. Při maximálně nepříznivém rozložení této
lodní dopravy v denní době (06 – 22 hod) projedou všechny 3 lodě v obou směrech
v nejhlučnějších 8 hodinách. V takovémto případě je očekávaná hladina akustického tlaku
ve vzdálenosti 100 m od plavební dráhy LAeq,8h = 41,2 dB. Limitní hodnota LAeq,8h = 50 dB
tedy není překročena.
D.I.3.2 Varianta 1
Výstavba
Zdrojem hluku v průběhu výstavby plavebního stupně budou v obou posuzovaných
variantách stavební mechanizmy použité při stavbě jednotlivých objektů a dopravní
prostředky, použité k odvozu nadbytečného materiálu z výkopu a výlomu a při dovozu
stavebních materiálů pro stavbu a úpravu toku. Doprava stavebního materiálu na staveniště
bude realizována po železnici k překladišti Loubí a dále loděmi k místu výstavby, resp.
k plovoucí betonárce. Stejným způsobem, pouze v opačném směru, bude probíhat přeprava
výkopku ze staveniště, případně přeprava z prohrábky ve 3. etapě. Vlastní stavební práce se
budou odehrávat v dosahu obytné zástavby buď u levého břehu Labe (1. etapa, dotčená
lokalita Prostřední Žleb) nebo u pravého břehu Labe (2. etapa, dotčená lokalita Loubí).
V průběhu 3. etapy, kdy bude kromě prohrábek probíhat výstavba jezových polí, budou
v menší míře dotčeny lokality na obou březích Labe. Zdrojem hluku bude kromě vlastní
dopravy materiálu a výkopku činnost na staveništi.
Výpočet hlukové zátěže v době výstavby byl proveden pro maximální souběh prací (i když
krátkodobý).
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Výpočet hluku ze stavební činnosti, předložený v samostatné příloze SP1, vychází ze znalostí
o běžném vybavení stavenišť při stavební činnosti podobného rozsahu. Vše bude upřesněno
po výběru zhotovitele stavby.
Celková hladina akustického tlaku z výstavby plavebního stupně nikde v dotčených obytných
lokalitách na levém břehu Labe nepřekročí hladinu akustického tlaku 50 dB. V lokalitě
na pravém břehu (4 obytné objekty) bude v době provádění prací v pravobřežní části
(2. etapa) a při výstavbě středních jezových polí (3. etapa) celková hladina akustického tlaku
vyšší než 50 dB (až 54 dB), a to výhradně v důsledku hluku z vlastní stavební činnosti.
Ve všech dotčených lokalitách v blízkosti stavby PSD i dále po proudu i proti proudu Labe
bude pro vlastní stavební práce s výraznou rezervou dodržen limit pro provádění stavebních
prací LAeq,s = 65 dB.
Hluk z lodní dopravy při výstavbě bude v obytných lokalitách na levém i na pravém břehu
(jak v místech nejbližší zástavby u místa výstavby charakterizované body v následujících
tabulkách, tak i v dalších místech dále proti proudu Labe) pod 40 dB, tedy s dostatečnou
rezervou pod limitem LAeq,8h = 50 dB.
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Tabulka 62 Ekv. hladina ak. tlaku A ve vybraných bodech, varianta 1, levobřežní jímka

ref. bod

popis

stavební
činnost

lodní doprava

celkem

LAeq,t [dB]
21

Prostřední Žleb č.p. 115

45,9

36,4

46,4

22

Prostřední Žleb č.p. 104

45,2

35,2

45,6

33

Prostřední Žleb č.p. 14

48,0

34,6

48,2

34

Prostřední Žleb č.p. 119

45,7

33,3

46,0

47

Prostřední Žleb č.p. 128

49,6

28,9

49,7

61

Loubí č.p. 69

48,8

35,8

49,0

62

Loubí č.p. 78

48,6

36,8

48,9

63

Loubí č.p. 82

48,5

38,3

48,8

64

Loubí č.p. 70

49,3

39,5

49,7

65

50

-

Limit

Tabulka 63 Ekv. hladina ak. tlaku A ve vybraných bodech, varianta 1, pravobřežní jímka

ref. bod

popis

stavební
činnost

lodní doprava

celkem

LAeq,t [dB]
21

Prostřední Žleb č.p. 115

44,3

36,4

45,0

22

Prostřední Žleb č.p. 104

44,5

35,2

45,0

33

Prostřední Žleb č.p. 14

45,4

34,6

45,7

34

Prostřední Žleb č.p. 119

43,9

34,6

44,3

47

Prostřední Žleb č.p. 128

47,9

28,9

47,9

61

Loubí č.p. 69

53,8

35,8

53,8

62

Loubí č.p. 78

51,2

36,8

51,3

63

Loubí č.p. 82

52,2

38,3

52,3

64

Loubí č.p. 70

52,0

39,5

52,3

65

50

-

Limit
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Tabulka 64 Ekv. hladina ak. tlaku A ve vybraných bodech, varianta 1, střední jezové pole

ref. bod

popis

stavební
činnost

lodní doprava

celkem

LAeq,t [dB]
21

Prostřední Žleb č.p. 115

45,0

36,6

45,6

22

Prostřední Žleb č.p. 104

44,2

35,4

44,7

33

Prostřední Žleb č.p. 14

47,0

36,1

48,4

34

Prostřední Žleb č.p. 119

46,7

35,3

47,2

47

Prostřední Žleb č.p. 128

45,0

33,5

45,4

61

Loubí č.p. 69

51,6

37,3

51,7

62

Loubí č.p. 78

51,2

37,8

51,4

63

Loubí č.p. 82

50,7

38,9

50,9

64

Loubí č.p. 70

51,0

39,8

51,3

65

50

-

Limit

Provoz
Po výstavbě plavebního stupně Děčín dojde ke zvýšení intenzity lodní dopravy po Labi.
V důsledku zprovoznění plavebního stupně Děčín také mírně vzroste na hlavních
komunikacích intenzita nákladní dopravy (o jednotky vozidel za den). Intenzita osobní
dopravy se nezmění. Vlivem realizace rozvoje vodních cest dojde k poklesu zatížení
železniční dopravou na území města, pouze v úseku Děčín hl. n. – Děčín východ lze očekávat
růst zatížení v hodnotě 0,7 vlaku/24h. Kromě lodní dopravy přibude v lokalitě nový zdroj
hluku – vlastní plavební stupeň (MVE, jez).
Pro hodnocení vlivu lodní dopravy na akustickou situaci v okolí Labe bylo pro zhodnocení
maximálního vlivu počítáno s proplutím 9 lodí za den.
Při maximálně nepříznivém rozložení lodní dopravy v denní době (06 – 22 hod) projede všech
9 lodí v obou směrech v nejhlučnějších 8 hodinách. V takovém případě je hladina akustického
tlaku ve vzdálenosti 100 m od plavební dráhy LAeq,8h = 45,9 dB.
Možnost kumulace lodí do určitého časového úseku je dána reálnou průchodností plavební
komory, která je 2 plavidla za hodinu. Lze tedy očekávat, že i v případě další lodní dopravy
(rekreační a sportovní plavidla, hotelové a výletní lodě) bude maximální očekávaná intenzita
lodní dopravy v 8 hodinovém intervalu 16 lodí. V takovémto případě je očekávaná hladina
akustického tlaku ve vzdálenosti 100 m od plavební dráhy LAeq,8h = 48,4 dB.
I při nárůstu lodní dopravy v souvislosti s možným zvýšením intenzity lodní dopravy bude
limit 50 dB ve vzdálenosti 100 m od plavební dráhy dodržen.
Pro výpočet hluku z lodní dopravy byly použity výsledky měření hluku současných tlačných
remorkérů. Hluk menších plavidel (rekreační a výletní lodi), ale i např. hotelových lodí je
výrazně nižší než hluk tlačných remorkérů. Dále lze předpokládat, že také hlučnost
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nákladních lodí se bude v souvislosti s produkcí novějších lodí postupně snižovat. Lze tak
oprávněně předpokládat, že celkové hlukové zatížení údolí Labe a města Děčína po výstavbě
plavebního stupně i v maximální očekávané intenzitě lodní dopravy bude nižší než je zde
prezentováno. Příznivě se projeví důsledek realizace záměru, to je stabilizace hladiny v úseku
do Děčína, s ohledem na hluk z provozované lodní dopravy. Stabilizace hladiny, a tím
zmenšení jejího spádu, povede ke snížení nutného výkonu lodí plujících proti proudu a v jeho
důsledku i ke snížení hluku vyzařovaného pohonnými jednotkami těchto lodí.
V důsledku zprovoznění plavebního stupně Děčín mírně vzroste na hlavních komunikacích
intenzita nákladní dopravy. Na všech hlavních komunikacích I/62, I/13 a II/262 vzroste počet
nákladních vozidel za den o jednotky vozidel (konkrétně od 2 do 8 NA), resp. po realizaci
záměru se mírně změní i dopravní situace v centru města – nejvyšší přírůstek dopravy lze
očekávat v centru na silnici I/62 v úseku Sládkova – I/13. Konkrétně dojde k nárůstu nákladní
dopravy na silnici I/62 z Loubí k napojení na silnici I/13 na mostě přes Labe (konkrétně
v ulici Čsl. armády, 28. října Pohraniční, Myslbekova a 2. polské armády). Očekávaný nárůst
nákladní automobilové dopravy zde bude až 19 NA/den. Intenzita osobní dopravy se nezmění.
Tabulka 65 Intenzita dopravy na hlavních komunikacích v intravilánu Děčína mimo centrum města

komunikace

bez záměru
OA

NA

změna

s PSD
OA

NA

NA

navýšení
nákladní
dopravy

voz/24 h

navýšení
celkové
dopravy
%

I/13

směr D8

13 313

1 624

13 313

1 626

+2

+0,12

+0,013

I/13

směr Liberec

13 229

1 565

13 229

1 570

+5

+0,32

+0,034

I/62

směr SRN

3 944

309

3 944

317

+8

+2,58

+0,19

I/62

směr Ústí n.L.

12 579

726

12 579

729

+3

+0,41

+0,023

II/262

směr Česká Lípa

10 699

1 569

10 699

1 572

+3

+0,19

+0,024

Vliv navýšení nákladní automobilové dopravy mimo centrum města v porovnání s nulovou
variantou (bez PSD) je prezentován v následující tabulce. Přitížení akustické situace v okolí
dotčených komunikací v denní i v noční době je nulové. Případný rozdíl 0,1 dB jde na vrub
zaokrouhlování výsledků výpočtu. Hodnocen je hluk v referenční vzdálenosti 7,5 m od osy
komunikace.
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Tabulka 66 Ekvivalentní hladina akustického tlaku v ref. vzdálenosti od komunikace

bez záměru

komunikace

s PSD

den

noc

den

noc

I/13

směr D8

65,5

58,1

65,6

58,1

I/13

směr Liberec

65,5

57,9

65,5

57,9

I/62

směr SRN

59,4

51,6

59,4

51,6

I/62

směr Ústí n.L.

63,8

55,5

63,8

55,5

II/262

směr Česká Lípa

65,1

57,8

65,1

57,8

Navýšení nákladní automobilové dopravy v centru Děčína – výše zmíněných max. 19 NA/den
– představuje zvýšení nákladní dopravy na dotčené komunikaci o 1,2 až 1,8 %, zvýšení
celkové intenzity dopravy cca o 0,16 %. Jedná se tedy o zanedbatelné množství. Očekávané
přitížení dopravy na komunikaci procházející centrem města bude představovat zvýšení
ekvivalentní hladiny akustického tlaku v denní i v noční době maximálně o 0,1 dB.
Ve studii není posouzena varianta přeložky silnice I/13 z Děčína k D8. Ale i v případě, že
bude tato přeložka realizována (v některé z navržených variant), celkový nárůst intenzity
nákladní dopravy na této komunikaci by se pohyboval v obdobných relacích jako
na posuzované silniční síti. Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice) (záměr ULK
834) by navíc v případě dopravy do a z přístavu Děčín negativní vlivy silniční dopravy
významně snížila.
U železniční sítě lze očekávat přepravu převedenou ze železnice v hodnotě 350čt/24h, což je
při průměrném ložení 500čt/vlak 0,7 vlaku denně. Většina přeprav bude směřovat do SRN. K
odlehčení dojde tedy na traťovém úseku Děčín – st. hranice. Avšak vzhledem k manipulaci
s uvedeným vlakem, z důvodu překládky na loď v relaci Děčín hlavní nádraží – Děčín východ
– Přístav Děčín Loubí bude touto manipulací více zasaženo osídlené území, než při přímém
průjezdu Děčín hlavní nádraží – st. hranice po trati 098. V širších souvislostech rozvoje
vodních cest však dojde k poklesu zatížení železnice o cca 2000čt/24h tedy asi o 4 vlaky
denně. Pokles lze rozlišit pro trať 073 o 3 vlaky denně, pro trať 090 o 1 vlak denně a v součtu
pro trať 098 o 4 vlaky denně. Jedná se o pokles, který je vztažen k převedení přepravy
z železnice v jiných přístavech, než je Děčín, které se však projeví poklesem zatížení
na infrastruktuře, která prochází městem. Pokud se tedy oba efekty sečtou, dojde vlivem
realizace rozvoje vodních cest k poklesu zatížení železniční dopravou na území města, pouze
v úseku Děčín hl. n. – Děčín východ lze očekávat růst zatížení v hodnotě 0,7 vlaku/24h.
Vliv výstavby PSD na hlukovou zátěž ze železniční přepravy bude příznivý s výjimkou úseku
v Děčíně mezi zastávkami Děčín hl.n.a Děčín východ. Přitížení akustické situace zvýšením
provozu na železnici maximálně o 1 vlak za den na tomto úseku bude nevýznamné.
Pro posouzení hluku z vlastního plavebního stupně bez lodní dopravy, to je hluku
emitovaného z objektu malé vodní elektrárny (MVE) a hluku z jezové části plavebního
stupně, bylo provedeno měření hluku u obdobného zařízení podobné kapacity v Dolanech
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na Vltavě. Výškou jezu je tento objekt srovnatelný s připravovaným jezem plavebního stupně
Děčín. Zdrojem hluku z jezu je dopad vody z koruny jezu na hladinu vody pod jezem.
Hladina hluku závisí na výšce jezu a množství protékající vody. Hluk z jezu se projevuje
pouze pod jezem, po proudu řeky. V oblasti nad jezem (proti proudu řeky) není hluk z jezu
znatelný. Výsledky frekvenční analýzy hluku z jezu prokázaly, že tento hluk neobsahuje
výrazné tónové složky tak, jak je tento jev definován nařízením vlády č. 272/2011 Sb.
Malá vodní elektrárna bude situována v pravém břehu částečně zapuštěná do boku údolí
pod stávající silnicí č. I/62 Děčín - Hřensko. Na zdrž vodního díla bude napojena vtokovou
částí. Spojení s korytem řeky pod vodním dílem bude provedeno odpadem z MVE. Vůči
obytné zástavbě na pravém břehu bude objekt elektrárny zastíněn břehovou terasou a průnik
hluku z MVE k této zástavbě bude minimální. Vzdálenost levobřežní i pravobřežní zástavby
od objektu elektrárny bude větší než 100 m a ekvivalentní hladina akustického tlaku z tohoto
zdroje hluku se zde bude pohybovat do 25 dB.
Při vyšších průtocích nad Q90d, kdy vodní elektrárnou neproteče celý průtok, bude jez (přetok
vody přes hranu jezu a dopad na vodní hladinu) působit jako zdroj hluku pro nejbližší obytné
objekty, to je především po nejbližší domy - Prostřední Žleb č.p. 128 a Loubí č.p. 69.
Ekvivalentní hladina akustického tlaku v nejbližší obytné zástavbě je za podmínek obdobných
podmínkám na měřením jezu (srovnatelná výška jezu) maximálně LAeq,T = 37,1 dB, tj. limity
pro denní i noční dobu budou splněny.
Tabulka 67 Hluk z jezové části a z MVE v nejbližší obytné zástavbě

Ref.
bod

popis

varianta 1

varianta 1b

LAeq,T [dB]

47

Prostřední Žleb č.p. 128

33,8

30,3

61

Loubí č.p. 69

30,5

37,1

62

Loubí č.p. 78

27,7

35,3

D.I.3.3 Varianta 1b
Výstavba
Vlivy varianty 1b jsou shodné s vlivy varianty 1 s následujícími rozdíly. Ve variantě 1b dojde
k posunu místa výstavby jezu cca o 100 m proti proudu řeky. Navíc budou v rámci stavebních
prací provedeny také úpravy ve zdrži plavebního stupně u ústí Ploučnice a Jílovského potoka
a v území nad horní rejdou. Tyto úpravy budou provedeny v rámci 3. etapy výstavby a kromě
vlastních stavebních činností povedou k navýšení lodní dopravy.
Celkové zatížení území bude podobné jako ve variantě 1, posunutím místa jezu dojde k přiblížení stavební činnosti při jeho výstavbě k obytným lokalitám Prostředního Žlebu a Loubí.
V důsledku toho zde bude hluk ze stavební činnosti vyšší než ve variantě 1, zůstane však
výrazně pod hodnotou hygienického limitu.
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Celková hladina akustického tlaku z výstavby plavebního stupně nikde v dotčených obytných
lokalitách na levém břehu Labe nepřekročí hladinu akustického tlaku 50 dB.
V lokalitě na pravém břehu (4 obytné objekty) bude v době provádění prací v pravobřežní
části (2. etapa) a při výstavbě středních jezových polí (3. etapa) celková hladina akustického
tlaku vyšší než 50 dB (až 54 dB), a to výhradně v důsledku hluku z vlastní stavební činnosti.
Ve všech dotčených lokalitách v blízkosti stavby PSD i dále po proudu i proti proudu Labe
bude pro vlastní stavební práce s výraznou rezervou dodržen limit pro provádění stavebních
prací LAeq,s = 65 dB.
Hluk z lodní dopravy při výstavbě bude v obytných lokalitách na levém i na pravém břehu
(jak v místech nejbližší zástavby u místa výstavby charakterizované body v následujících
tabulkách, tak i v dalších místech dále proti proudu Labe) pod 40 dB, tedy s dostatečnou
rezervou pod limitem LAeq,8h = 50 dB.
Tabulka 68 Ekv. hladina ak. tlaku A ve vybraných bodech, varianta 1b, levobřežní jímka

ref. bod

popis

stavební
činnost

lodní doprava

celkem

LAeq,t [dB]
21

Prostřední Žleb č.p. 115

47,0

36,5

47,4

22

Prostřední Žleb č.p. 104

46,4

35,1

46,7

33

Prostřední Žleb č.p. 14

48,7

34,6

48,9

34

Prostřední Žleb č.p. 119

46,7

33,3

46,9

47

Prostřední Žleb č.p. 128

49,7

28,9

49,7

61

Loubí č.p. 69

49,0

35,9

49,2

62

Loubí č.p. 78

49,1

36,9

49,4

63

Loubí č.p. 82

49,3

38,2

49,6

64

Loubí č.p. 70

50,3

39,4

50,6

65

50

-

Limit

Tabulka 69 Ekv. hladina ak. tlaku A ve vybraných bodech, varianta 1b, pravobřežní jímka

ref. bod

popis

stavební
činnost

lodní doprava

celkem

LAeq,t [dB]
21

Prostřední Žleb č.p. 115

46,6

36,4

47,0

22

Prostřední Žleb č.p. 104

45,4

35,2

45,8

33

Prostřední Žleb č.p. 14

47,4

34,6

48,9

34

Prostřední Žleb č.p. 119

46,1

34,6

47,6
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47

Prostřední Žleb č.p. 128

49,7

33,3

46,3

61

Loubí č.p. 69

53,4

35,9

53,5

62

Loubí č.p. 78

53,4

36,9

53,5

63

Loubí č.p. 82

53,3

38,2

53,5

64

Loubí č.p. 70

53,5

39,4

53,7

65

50

-

Limit

Tabulka 70 Ekv. hladina ak. tlaku A ve vybraných bodech, varianta 1b, střední jezové pole

ref. bod

popis

stavební
činnost

lodní doprava

celkem

LAeq,t [dB]
21

Prostřední Žleb č.p. 115

47,2

36,9

47,5

22

Prostřední Žleb č.p. 104

45,8

35,7

46,2

33

Prostřední Žleb č.p. 14

48,2

36,1

48,4

34

Prostřední Žleb č.p. 119

46,7

33,9

46,9

47

Prostřední Žleb č.p. 128

48,1

28,9

48,2

61

Loubí č.p. 69

51,6

39,0

51,9

62

Loubí č.p. 78

51,8

39,2

52,0

63

Loubí č.p. 82

51,8

39,9

52,0

64

Loubí č.p. 70

52,4

40,5

52,7

65

50

-

Limit

V rámci 3. etapy budou probíhat i práce na úpravách v břehové části na levém břehu
pod železniční stanicí Prostřední Žleb a úprava ústí Jílovského potoka a Ploučnice.
V důsledku této činnosti dojde ve srovnání s variantou 1 ke zvýšení hluku ze stavební
činnosti. Těžba rypadlem a odvoz vytěženého materiálu nebude v jednotlivých lokalitách
probíhat souběžně, neumožňuje to kapacita lodní přepravy vytěženého materiálu. Terénní
úpravy však mohou probíhat souběžně, při hodnocení hlukové zátěže byl proto předpokládán
maximálně nepříznivý případ souběhu všech činností ve třech lokalitách – v ústí Ploučnice,
pod ústím a nad ústím Jílovského potoka, v místech revitalizace nad horní rejdou.
Celková ekvivalentní hladina akustického tlaku v nejbližší obytné zástavbě Děčína,
Prostředního Žlebu, Horního Žlebu a Loubí ze stavební činnosti při úpravách v ústí
Jílovského potoka a Ploučnice a při práci při revitalizaci území nad horní rejdou jen
výjimečně v několika místech překročí hodnotu 50 dB (maximálně 50,4 dB). Dominantním
zdrojem hluku bude vlastní stavební činnost při terénních úpravách. Hluk z těchto stavebních
prací bude s výraznou rezervou pod limitem LAeq,s = 65 dB. Hluk z lodní dopravy při převozu
materiálu bude s rezervou pod limitní hodnotou LAeq<8h = 50 dB.
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Tabulka 71 Hluk z úprav v ústí Jílovského potoka a Ploučnice ve vybraných bodech

ref. bod

popis

stavební
činnost

lodní doprava

celkem

LAeq,t [dB]
1

Čsl. mládeže 32

49,3

41,1

49,9

2

Na Skřivance 150

49,1

41,7

49,8

3

Čsl. mládeže 331

48,5

42,2

49,4

4

Labské nábřeží 320

48,1

46,5

50,4

5

Labské nábřeží 317

47,5

47,2

50,3

6

Poliklinika Děčín

46,4

37,9

47,0

7

Poliklinika Děčín

45,5

36,0

45,9

65

50

-

Limit

Při revitalizaci území nad horní rejdou se uplatní především mechanizmy pro zemní práce –
dozer, rypadlo, nakladač. Práce budou probíhat v prostoru mezi železniční tratí a tokem Labe.
Tabulka 72 Hluk z prací při revitalizaci nad horní rejdou ve vybraných ref. bodech

ref. bod

popis

stavební
činnost

lodní doprava

celkem

LAeq,t [dB]
8

Horní Žleb č.p. 90

45,8

31,7

46,0

9

Prostřední Žleb č.p. 70

45,6

33,4

45,8

10

Loubí č.p. 74

47,0

41,0

48,0

11

Loubí č.p. 63

46,1

39,6

47,0

12

Loubí č.p. 35

46,

35,6

46,7

13

Horní Žleb č.p. 88

49,7

28,7

49,8

14

Horní Žleb č.p. 86

50,3

26,5

50,4

15

Horní Žleb č.p. 85

48,0

23,7

48,0

65

50

-

Limit

Provoz
Vzhledem ke shodné situaci při provozu záměru ve variantě 1b s variantou 1 jsou vlivy
hlukového zatížení dotčeného území obdobné jako za provozu ve variantě 1, pouze
s nepatrným rozdílem v poloze plavebního stupně na toku Labe, která však nijak významně
neovlivní hodnocení hlukové situace nejbližších obytných objektů a nebude znamenat
překračování limitních hodnot hluku.
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D.I.3.4 Vliv vibrací
Výstavba záměru (vrtné, resp. pilotážní práce, provoz betonářských hutnících vibrátorů,
provoz vibračních válců a dopravní provoz související se stavbou) může být zdrojem
dočasných vibrací malého rozsahu, které však budou pouze lokální vymezené rozsahem
staveniště. Vibrace ze staveniště budou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několik
desítek metrů od jejich vzniku, tedy prakticky v hranicích staveniště, bez vlivu na obytnou
zástavbu, která se nachází ve vzdálenosti přes 200 m.
Provoz záměru (technologie plavebního stupně (pohony, vrata), vodní elektrárny (turbíny,
generátory) i plavidel (motory)) neprodukují vibrace, které by mohly ovlivnit okolí.
Vzdálenost nejbližších obytných objektů přes 200 m je více než dostatečná pro utlumení
všech potenciálních vlivů vibrací v podloží, resp. ve vodním prostředí.
V obou aktivních variantách záměru jsou spolehlivě dosažitelné limity dané ČSN EN 1998-1
Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení resp. nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
D.I.3.5 Vlivy záření
Rozsah vlivů elektromagnetického záření nepřekročí rozsah ochranného pásma elektrických
zařízení, nebudou dotčena obytná území. Stejný závěr lze učinit i pro zařízení použitá
v období provádění stavebních a konstrukčních prací.
Záměr není zdrojem ionizujícího ani radioaktivního záření, v oblasti neionizujícího záření
jsou ve všech posuzovaných variantách spolehlivě dosažitelné požadavky nařízení vlády
č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
D.I.3.6 Srovnání variant
Posuzovaný záměr, výstavba a následný provoz plavebního stupně Děčín v obou
posuzovaných aktivních variantách ovlivní hlukovou situaci v dotčeném území jednak
dočasně (v období výstavby plavebního stupně), jednak trvale v důsledku zvýšení počtu
nákladních lodí vyvolaného zlepšením plavebních podmínek v úseku Děčín – státní hranice
ČR-SRN.
Období výstavby
V době výstavby bude okolí staveniště zatíženo zvýšeným hlukem ze stavební činnosti
a stavební dopravy (lodní a železniční doprava při dovozu materiálu a odvozu výkopku).
Období provozu po realizaci záměru
Po realizaci záměru se zvýší frekvence lodní dopravy, i při nárůstu lodní dopravy až
na intenzitu danou reálnou průchodností plavební komory (32 lodí/den obousměrně) však
bude limit 50 dB v okolí plavební dráhy dodržen.
Pro výpočet hluku z lodní dopravy byly použity výsledky měření hluku současných tlačných
remorkérů. Hluk menších plavidel je však výrazně nižší než hluk tlačných remorkérů. Dále
lze předpokládat, že také hlučnost nákladních lodí se bude v souvislosti s produkcí novějších
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lodí postupně snižovat. Lze tak oprávněně předpokládat, že celkové hlukové zatížení údolí
Labe a města Děčína po výstavbě plavebního stupně i v maximální očekávané intenzitě lodní
dopravy bude nižší než je prezentováno v této studii.
Hluk z vlastního záměru – jezu a malé vodní elektrárny – se vzhledem k umístění nejbližší
obytné zástavby, umístění záměru a konfiguraci terénu v obytných lokalitách výrazněji
neprojeví.
V důsledku zprovoznění plavebního stupně Děčín mírně vzroste na hlavních komunikacích
intenzita nákladní dopravy, bude se však jednat o jednotky nákladních automobilů za den.
Přitížení akustické situace v okolí dotčených komunikací v denní i v noční době bude
zanedbatelné.
Vliv výstavby PSD na hlukovou zátěž ze železniční přepravy bude příznivý, vlivem realizace
rozvoje vodních cest dojde k poklesu zatížení železniční dopravou na území města,
s výjimkou úseku Děčín hl. n. – Děčín východ. Přitížení akustické situace zvýšením provozu
na úseku Děčín hl. n. – Děčín východ maximálně o 1 vlak za den bude nevýznamné.
Příznivě se projeví důsledek realizace záměru, to je stabilizace hladiny v úseku do Děčína,
s ohledem na hluk z provozované lodní dopravy. Stabilizace hladiny, a tím zmenšení jejího
spádu, povede ke snížení nutného výkonu lodí plujících proti proudu a v jeho důsledku
i ke snížení hluku vyzařovaného pohonnými jednotkami těchto lodí.
V nulové variantě (varianta bez realizace plavebního stupně) je předpokládán denní průměr
v plavebních dnech 3 plavidla v obou směrech. Při maximálně nepříznivém rozložení této
lodní dopravy v denní době (06 – 22 hod) projedou všechny 3 lodě v obou směrech
v nejhlučnějších 8 hodinách. V takovémto případě je očekávaná hladina akustického tlaku
ve vzdálenosti 100 m od plavební dráhy LAeq,8h = 41,2 dB. V porovnání s očekávanou
maximální intenzitou nákladní lodní dopravy po realizaci plavebního stupně se zvýší hladina
akustického tlaku v okolí plavební dráhy o 4,7 dB, nikoliv však nad limitní hodnou LAeq,8h =
50 dB. V širším měřítku naopak umožní obě aktivní varianty, oproti variantě 0, využití vodní
cesty pro přepravu nákladů, které by jinak byly přepravovány po železnici, silnicích
a dálnicích. Sníží se tak do budoucna nárůst intenzit dopravy v těchto módech a následné
hlukové zatížení území.
Celkové hlukové zatížení území bude obdobné u obou aktivních variant, posunutím místa
jezu ve variantě 1b dojde k přiblížení stavební činnosti při jeho výstavbě k obytným lokalitám
Prostředního Žlebu a Loubí, navíc oproti variantě 1 budou realizována revitalizační opatření,
která opět přinesou krátkodobé zvýšení hlukové zátěže během výstavby. Hluk z výstavby
však zůstane u obou variant výrazně pod hodnotou hygienického limitu. Stejně tak je možné
hodnotit situaci i vzhledem k hluku z plavebního stupně a malé vodní elektrárny, kdy
relativně nepatrný rozdíl v poloze plavebního stupně na toku Labe (přiblížení k obytným
lokalitám) nijak významně neovlivní hodnocení hlukové situace nejbližších obytných objektů
a nebude znamenat překračování limitních hodnot hluku.
K překračování hlukových limitů tak v období výstavby ani provozu nedojde a hlukové
limity budou v obytné zástavbě u obou aktivních variant s rezervou dodrženy.
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Z hlediska širšího území je třeba na obě aktivní varianty nahlížet jako na opatření k podpoře
multimodální dopravy, která má svá nesporná pozitiva i z pohledu emisí hluku. Kapacita
vodní cesty by musela být do budoucna nahrazována železniční a silniční dopravou. Tyto
dopravní módy se vyznačují vyššími negativními vlivy mj. i v oblasti hluku.
Tabulka 73 Vyhodnocení vlivu záměru na hlukovou situaci

Oblast vlivu

varianta 0

varianta 1

varianta 1b

-

+

+

Hluková situace

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody se budou u jednotlivých posuzovaných variant
lišit. Varianta 0 představuje zachování stávajícího stavu, v případě realizace varianty 1 a 1b se
v obecné rovině mohou projevit změny v těchto ukazatelích:
Povrchové vody:





ekologický stav dotčených útvarů povrchových vod,
chemický stav dotčených útvarů povrchových vod,
odtokové poměry,
splaveninový a ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka.
Podzemní vody:

 kvantitativní charakteristiky podzemních vod (kvantitativní stav dotčených útvarů
podzemních vod, snížení nebo zvýšení hladiny podzemní vody, fluktuace hladiny
podzemní vody a tlakovost),
 kvalita podzemních vod (chemický stav dotčených útvarů podzemních vod, jakost
podzemní vody).
Při hodnocení vlivu posuzovaného záměru na stav vodních tvarů byla vzhledem k charakteru
záměru největší pozornost věnována posouzení jeho vlivu na ekologický stav útvarů
povrchových vod, pro jehož určení je stěžejní stav jednotlivých biologických složek
ekologické kvality. Vliv záměru na ekologický a chemický stav vodních útvarů povrchových
vod a na kvantitativní a chemický stav vodních útvarů podzemních vod je hodnocen podle
Rámcové směrnice o vodách (2000/60/ES).
D.I.4.1 Varianta 0
Povrchové vody
Vliv na ekologický a chemický stav vodních útvarů
Z hlediska vlivů na ekologický a chemický stav vodních útvarů představuje varianta 0
zachování současného stavu, který je detailně popsán v kapitole C.II.4.I Povrchová voda.
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Tento stav však samozřejmě není neměnný. Vzhledem ke všeobecným trendům a zpřísňující
se legislativě lze předpokládat, že kvalita vody v tocích v dotčené oblasti a chemický stav
dotčených útvarů povrchových vod se bude postupně spíše zlepšovat.
Lze předpokládat, že společenstva makrozoobentosu budou v budoucnu čím dál více
ovlivněna šířením nepůvodních a invazních druhů. Případné masové rozmnožení filtrátora
slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) by mohlo ovlivnit společenstva
fytoplanktonu, tedy vést ke snížení abundance fytoplanktonu. Významné změny ve stavu
rybího společenstva nelze předpokládat. Současná kvalita vody i charakter říčního koryta
zaručují zachování rybího společenstva s převahou říčních druhů ryb, které je v českém úseku
Labe ojedinělé. Především v oblasti Podskalí lze očekávat postupné zazemňování tůní
odříznutých od koryta Labe a s tím i související úbytek a obměnu druhového spektra vodních
makrofyt v nich.
Vlnování
V současnosti se pro zajištění plavby na cca 30 km dlouhém, z hlediska plavby
problematickém úseku Labe pod VD Střekov v období nízkých vodních stavů omezeně
využívá krátkodobé nadlepšování průtoků, tzv. „vlnování“. Vlnování představuje vytvoření
umělé pozitivní vlny, která způsobí dočasné zvýšení hladiny ve zmíněném úseku a tím
umožní proplavení lodí. Varianta 0 představuje zachování stávajícího režimu vlnování
do budoucna. Vzhledem k přepokládaným klimatickým změnám (viz níže) je však
pravděpodobné, že efektivita tohoto organizačního opatření bude spíše klesat.
Toto organizační opatření probíhá v současnosti nepravidelně na základě požadavků lodních
přepravců po dohodě s dispečinky státních podniků Povodí Labe a Povodí Vltavy. Snaha je
využít vln vždy pro co největší počet plavidel. Podle informací dispečinku Povodí Labe s.p.
bylo nadlepšení vodního stavu v roce 2008 provedeno celkem 73 krát, v roce 2009 bylo
provedeno 48 nadlepšení vodního stavu pro účely proplavení lodí daným úsekem Labe.
Kromě toho byl v období od 21. 9. 2009 do 3. 10. 2009 vodní stav nadlepšován téměř
každodenně pro zajištění stavby břehových výhonů na Labi v ř. km 734,6 – 733,6, a to přes
den většinou na 155 až 160 cm, výjimečně na 175 až 180 cm, v noci byl udržován na 130–135
cm (čtení vodočtu v Ústí nad Labem). V roce 2010 bylo provedeno celkem 52 nadlepšení
vodního stavu, v roce 2011 celkem 80, v roce 2012 celkem 102 nadlepšení a v roce 2013
celkem 59 nadlepšení vodního stavu pro účely proplavení daným úsekem Labe, a to většinou
z kapacity zdrže Střekov. K výraznému navýšení vodního stavu nebo pro zajištění delší doby
jeho trvání bylo využito v několika případech nadlepšení zvýšeným odtokem z vltavské
kaskády a z VD Nechranice (Povodí Labe 2011, 2012, 2013 a 2014). Podle informací
dispečinku Povodí Labe, s.p. bylo v roce 2014 přepravci požadováno celkem 116 nadlepšení
vodního stavu na zdymadle VD Střekov.
Možnost využívání vlnování v dotčeném úseku Labe v období nízkých průtoků v pravidelném
rytmu (jedenkrát týdně) řešila další aktuálnější studie (WELL Consulting, 2010b). Studie
vycházela z toho, že pro dosažení standardních minimálních plavebních podmínek (tj. stavu,
kdy je možné provozovat plavbu s ponorem nejméně 140 cm na celém úseku řešené části
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Labe všemi technologiemi) musí být průtok navyšován na 207 m3/s, což odpovídá 210 cm
na vodočtu v Ústí nad Labem. Potřebná délka vlny pro proplavení lodí ve směru proti proudu
od Hřenska ke Střekovu vycházela z doběhové doby čela vlny od VD Střekov po Hřensko
(8 hodin), doby jízdy plavidel proti proudu (9 hodin) a manipulačních dob (cca 4 hodiny)
a činila tedy přibližně 21 hodin. Na základě těchto skutečností bylo vypočteno, že objem VD
Střekov (3 mil. m3) postačí pro nadlepšení od průtoku 166 m3/s. Objem VD Střekov však není
možné zejména v období sucha pravidelně využívat, jeho zpětné doplnění je problematické.
Pro zajištění dotačních průtoků bylo uvažováno využít Vltavské kaskády pro rovnoměrné
dotování a VD Nechranice pro špičkové doplňování při nedostatečném objemu VD Střekov.
Bylo vypočteno, že pro zajištění vlnování jednou týdně by bylo v průměrném roce
(s vyloučením období, kdy průtok nedosahuje 110 m3/s) nutno využít celkem 69 mil. m3 vody
a z toho 22,7 mil. m3 by bylo nutno nárazově vypouštět řekou Ohře z VD Nechranice,
přičemž by se jednalo o jednorázová několikahodinová navýšení až o 55 m3/s, a to
v málovodných obdobích, což je ovšem z vodohospodářského hlediska velmi problematické
a výrazným způsobem by ovlivnilo využití toku jinými uživateli, zejména z hlediska
obecného užívání vod. Studie tedy dokumentuje, že nadlepšování průtoku pro umožnění
plavby plavidel s ponorem 140 cm v pravidelném rytmu není možné (WELL Consulting,
2010b).
Kromě výše popsané pozitivní vlny, která je vytvářena řízeně, může při havarijním výpadku
hydroelektrárny na VD Střekov vzniknout také tzv. „negativní vlna“, a to tak, že se okamžitě
sníží průtok pod jezem o celý průtok turbínou až do chvíle, než obsluha jezu provede patřičné
manipulace. Pokles hladiny o desítky cm může způsobit uvíznutí či havárii plavidel.
Klimatické změny
V případě varianty 0 budou plavební podmínky na volně plynoucím úseku Labe pod jezem
Střekov nadále plně závislé na průtocích v Labi. Pro posouzení dalšího vývoje plavebních
podmínek (ale i přírodních poměrů) v tomto úseku je proto mimořádně důležité brát v úvahu
prognózy vývoje klimatických faktorů, které mohou ovlivnit hydrologický režim Labe. Tato
problematika je popsána v kapitole C.II.4.1 Povrchová voda, v části Vývoj průtoků v Labi
a klimatická změna.
Z hlediska plavby jsou zásadní extrémně nízké průtoky, které plavbu omezují. Výzkumy
nasvědčují tomu, že je pravděpodobné, že v důsledku společně působících klimatických změn
se v budoucnosti bude zvyšovat četnost nízké vody v kritických letních měsících. Jak dlouho
tento vývoj bude přetrvávat, nelze odhadnout. Je možný i obrat trendu, ale přinejmenším
střednědobě je žádoucí vycházet z vyššího rizika pro výskyt nízké vody (PIK, 2006; Kněžek,
2006; Pekárová et al., 2006; Vizina a Horáček, 2009).
Je tedy možné předpokládat, že plavební podmínky na volně plynoucím úseku Labe se budou
vlivem klimatické změny spíše zhoršovat.
Z provedených analýz také vyplynulo riziko zvyšujícího se výskytu extrémně vysokých
průtoků, tedy povodní, a to v souvislosti s tím, že ve většině oblastí Evropy se zvýší
intenzita extrémních srážek. V povodích velkých evropských řek - mezi nimi i Labe - se
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pravděpodobnost výskytu velkých povodní téměř zdvojnásobí při současném zvyšování
extrémních hodnot průtoků.
Varianta 0 představuje z hlediska povodňové ochrany zachování stávajícího stavu.
Podzemní vody
Z hlediska vlivů na kvantitativní charakteristiky podzemních vod a jejich kvalitu představuje
varianta 0 zachování současného stavu, který je detailně popsán v kapitole C.II.4.2. Hladina
podzemní vody v přilehlém teritoriu dobře koresponduje s hladinou vody v korytě Labe díky
značné propustnosti horninového prostředí v přilehlém území a bezprostředně reaguje na její
fluktuaci. V průběhu roku převažuje drenážní funkce koryta Labe, tj. přítok podzemní vody
do koryta Labe. Tento stav byl v roce 2005 zjištěn ve všech monitorovacích vrtech na levém
i pravém břehu Labe.
Do záměrem dotčeného území zasahuje pět útvarů podzemních vod. Jejich chemický stav byl
v aktuálním Návrhu PDP vyhodnocen jako nevyhovující. Na základě monitoringu podzemní
vody pro potřeby hodnoceného záměru lze však konstatovat, že její kvalita se nezhoršuje,
naopak z porovnání vyhodnocení monitoringu podzemní vody za rok 2009 s obdobím 2003 2005 vyplynulo významné snížení kontaminace podzemní vody na levém i pravém břehu
Labe. Tento příznivý stav by se mohl změnit v případě snížení hladiny podzemní vody, které
by mělo za následek zvýšené vyplavování kontaminantů z četných přilehlých
kontaminovaných areálů, jejichž sanace zdaleka není skončena a bude ještě dlouho
pokračovat. Tento scénář však v případě varianty 0 nelze předpokládat.
D.I.4.2 Varianta 1
Povrchové vody
Při realizaci záměru plavebního stupně Děčín ve variantě 1 dojde k ovlivnění povrchových
vod v dotčeném území. Záměr bude mít vliv na stav dotčených útvarů povrchových vod
a bude ovlivňovat splaveninový a ledový režim labských přítoků (Ploučnice a Jílovského
potoka).
Vliv na ekologický stav dotčených útvarů povrchových vod
Realizace projektovaného záměru ve variantě 1 ovlivní v dotčeném úseku toku Labe a jeho
přítoků životní prostředí. Primárně dojde ke změně abiotických podmínek (fyzikálněchemických a hydromorfologických parametrů) a to následně ovlivní společenstva
organismů vázaných na vodní ekosystémy, z hlediska ekologického stavu povrchových vod
tedy biologické složky ekologické kvality.
Vliv na chemické a fyzikálně-chemické složky ekologické kvality
Změny v hodnotách některých fyzikálně-chemických parametrů je možné očekávat v oblasti
vzdutí PSD (vodní útvary OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok a OHL_1150
Labe od toku Jílovský potok po státní hranici), kde bude docházet zejména za malých
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průtoků ke snížení rychlosti proudu. Tento pokles rychlosti proudění spojený s většími
hloubkami vody pravděpodobně ovlivní hodnoty některých všeobecných fyzikálněchemických parametrů. Změny je možné očekávat zejména v kyslíkových a teplotních
poměrech toku. Za účelem zhodnocení vlivu realizace záměru na tyto parametry byla
pro potřeby dokumentace EIA zpracována studie DHI Hydroinform (2006), která byla
zaměřena na změny v obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě, biochemické spotřebě kyslíku
a teplotě vody. Pro úsek Labe mezi Střekovem a Hřenskem byly sestaveny dva matematické
modely proudění v korytě (pro současný stav koryta a po výstavbě PSD) a k simulaci
proudění byl použit matematický model MIKE 11. Výpočty byly provedeny pro průtoky
Q345d, Q180d a Q30d. Studie uvádí následující závěry:
1) Průběh koncentrace rozpuštěného O2 - Vliv plavebního stupně Děčín se začíná projevovat
na množství rozpuštěného kyslíku v místě začátku jeho vzdutí, přibližně na ř. km 749,40.
Od tohoto místa klesá oproti původnímu stavu rychlost proudění v korytě Labe a tím
i koncentrace rozpuštěného kyslíku. Lokální snížení koncentrace kyslíku nabývá svého
maxima těsně nad novým stupněm Děčín a projevuje se snížením koncentrací rozpuštěného
kyslíku oproti původnímu stavu až o hodnotu 0,6 mg/l (přibližně 10% snížení). V místě
plavebního stupně pak dochází k reaeraci vody. K nejefektnějšímu provzdušňování vody
dochází při převádění celého průtoku rovnoměrným přepadem přes všechna jezová pole.
V takovém případě by se koncentrace rozpuštěného kyslíku dostávaly dokonce nad hodnoty
současného stavu. V případě varianty 1 však bude průtok až do hltnosti turbin (tj. 310 m3/s)
převáděn vodní elektrárnou (kromě konstantního průtoku rybími přechody). Při průtoku vody
turbínami vodní elektrárny se voda prakticky neprovzdušňuje, a proto se pro zmírnění vlivu
na kyslíkovou bilanci toku u navrhované vodní elektrárny zavádí umělá aerace do savek
turbín, která zajistí efektivní provzdušňování vody. Toto provzdušnění zajistí, že snížení
koncentrace kyslíku bude vždy omezeno pouze na oblast vzdutí a nebude se za žádných
okolností propagovat dále po toku.
2) Průběh koncentrace BSK5 - Mírné pozitivní rozdíly je možné pozorovat v oblasti nižších
rychlostí způsobených zpětným vzdutím plavebního stupně Děčín. Díky nižším rychlostem
a delší době zdržení v jezové zdrži dochází k rychlejšímu rozkladu a odbourávání koncentrací
BSK5, které se v místě plavebního stupně Děčín projeví rozdílem koncentrací mezi
současným a novým stavem až o 0,5 mg/l ve prospěch variant se stupněm Děčín. V dolní části
modelu jsou již podmínky oproti současnému stavu nezměněné a vzniklý pozitivní rozdíl v
koncentracích BSK5 se propaguje dále po toku.
3) Teplota - Průběh teplot je velice vyrovnaný a je ovlivněn pouze přítoky mírně chladnější
vody z Bíliny a Ploučnice (teplota vody v Labi ve sledovaném úseku se pohybuje okolo
hodnoty 23,5 °C). Vliv varianty 1 na teplotu vody v řece je zanedbatelný.
Výše uvedené změny odpovídají průtoku Q345d, při vyšších průtocích jsou změny v hodnotách
sledovaných parametrů menší. Na základě těchto závěrů je možné předpokládat, že vlivy PS
Děčín na hodnoty všeobecných fyzikálně-chemických parametrů budou lokálního charakteru
a navíc nebudou výrazné a nedojde tedy k významnému narušení samočistící schopnosti toku
ani kyslíkové bilance.
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Významné změny v koncentracích specifických znečišťujících látek, které jsou určující
pro celkové hodnocení chemických a fyz.-chem. parametrů, s dopadem na ekologický stav
dotčených vodních útvarů, po realizaci záměru nejsou očekávány. Další informace, které jsou
relevantní tomuto tématu, jsou uvedeny v části Vliv na chemický stav dotčených vodních
útvarů.
Významnější vliv záměru na koncentrace specifických znečišťujících látek lze předpokládat
v době provádění záměru zejména v souvislosti se stavebními zásahy do koryta toku, zemními
pracemi v korytě a jeho bezprostřední blízkosti a prováděním prohrábek pod navrhovaným
jezem. Tyto změny však budou pouze dočasné a lze proto předpokládat, že se neodrazí
v hodnocení stavu vodního útvaru.
V dotčeném území (zejména v intravilánu Děčína, tedy v oblasti ovlivněné vzdutím PSD) je
registrováno několik desítek starých ekologických zátěží. Tento faktor ale nebude z hlediska
ovlivnění stavu vodních útvarů významný, protože záměrem způsobené zvýšení hladiny
(vzdutí) bude naopak současné vymývání kontaminantů omezovat.
V oblasti pod PSD, která bude ovlivněna prohrábkou plavební kynety, bude docházet
k lokálnímu snížení hladiny podzemní vody, která by mohla ovlivňovat kvalitu vod
vyplavováním znečišťujících látek z kontaminovaných zemin a ze starých ekologických
zátěží. Vliv se však projeví pouze v úzkém pruhu kolem obou břehů Labe (maximálně do cca
50 m), kde nejsou evidovány žádné staré ekologické zátěže.
Při úpravě dna řeky nejsou očekávány významné změny v hodnotách všeobecných fyzikálněchemických parametrů ani v koncentracích specifických znečištujících látek. Lze konstatovat,
že riziko znečištění vody toxickými látkami je velmi malé a pokud by k němu přece jen došlo,
tyto sedimenty by se opět usadily v hlubokých úsecích Labe (tzv. Hřenské tůně) v hraničním
profilu. Prohrábky se totiž provádějí za minimálních průtoků a tehdy jsou i rychlosti proudu
v Hřenských tůních minimální.
Celkově lze konstatovat, že realizace PSD ve variantě 1 neovlivní významným způsobem
hodnoty chemických a fyzikálně-chemických parametrů a je nepravděpodobné, že by
následkem změn těchto parametrů došlo ke zhoršení ekologického stavu dotčených útvarů
povrchových vod.
Vliv na podpůrné hydromorfologické parametry
Výstavba PSD ve variantě 1 bude mít vliv na hydromorfologické charakteristiky toku Labe
a jeho přítoků.
Horní úsek vodního útvaru OHL_1150 Labe od toku Jílovský potok po státní hranici bude
ovlivněn vlastní výstavbou PS Děčín v ř. km 737,02. Plavební stupeň jako příčná překážka
v toku významně naruší kontinuitu Labe (narušení longitudinální konektivity toku). Migrační
propustnost bude zajišťovat kanálový rybí přechod přírodě blízkého charakteru koryta
na pravém břehu a technický rybí přechod mezi pravou stěnou plavební komory a jezovým
pilířem. V místě stavby plavební komory, horní a dolní rejdy s čekacími stáními, MVE
a jezové části s rybími přechody mezi ř. km 737,6 – 736,61 dojde k lokální likvidaci
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stávajícího dna a nynější zpevněné břehy budou nahrazeny betonovými konstrukcemi. Tok
tak bude v tomto místě odříznut od podzemní vody i od přiléhající úzké nivy (narušení
laterální konektivity). Levý břeh bude ovlivněn v delším úseku výstavbou plavební komory
a navazující horní a dolní rejdy.
Navazující 6 km dlouhý úsek toku pod plavebním stupněm (po ř. km 730,42 u Dolního Žlebu)
bude ovlivněn prohrábkou, která naruší dno toku. Výraznější prohrábky budou realizovány
v 3,15 km dlouhém úseku toku od výjezdu z dolní rejdy plavebního stupně Děčín po ř. km
733,61, dále bude prohrábka provedena pouze v krajích příčného profilu kynety a bude tak
mít v podstatě charakter provozních údržbových prací správce vodního toku. Vlivem
prohrábky dojde k zaklesnutí hladiny a tím také k obnažení stávajících břehů. Těsně pod
plavebním stupněm dojde při Q345d k zaklesnutí hladiny o 0,6 m. Ve vzdálenosti cca 2 km
pod plavebním stupněm bude hladina vody při Q345d ve srovnání se stávajícím stavem o
30 cm nižší. Změny hladiny oproti současnosti pro jednotlivé profily po délce toku uvádí
následující tabulka (Tabulka 74).
Vzdutím plavebního stupně bude ovlivněn úsek toku nad PSD po oblast Nebočad (tj. část
vodního útvaru OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok a OHL_1150 Labe
od toku Jílovský potok po státní hranici). K největšímu vzdutí hladiny dojde těsně
nad jezem, a to o hodnotu + 5,29 m oproti stávajícímu stavu při Q345d. Dále proti proudu Labe
bude vzdutí hladiny klesat. Hydrostatickým vzdutím bude hladina vody ovlivněna do cca
ř. km 746, dále proti proudu se bude propagovat vzdutí hydrodynamické, které bude sahat
po cca ř. km 749. V oblasti Nebočad (ř. km 747,68) bude rozdíl hladin při Q345d činit 20 cm.
Při maximálním plavebním průtoku bude hladina prakticky na shodné úrovni se stávajícím
stavem již od cca ř. km 746.
Tabulka 74: Změny úrovně hladin oproti současnosti

říční km

726,9
729,92
731,02
735,38
736,23
737,69
738,90
740,54
741,45
741,93
743,60
744,10
745,95
747,68

místo

změna úrovně při průtoku (m)

Hřensko, státní hranice, pravý břeh
státní hranice, levý břeh
Dolní Žleb
Čertova Voda
Prostřední Žleb, pod plavebním
stupněm
pod nádražím Děčín - Prostřední Žleb
železniční most Děčín-východ –
Děčín-Prostřední Žleb
Tyršův most v Děčíně
„Nový most“ v Děčíně
vjezd do přístavu Rozbělesy
kotviště Kovošrot
loděnice Křešice
přívoz Boletice
obec Nebočady
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Q345d

Q180d

0,0
0,0
0,0
-0,3
-0,6

0,0
0,0
0,0
-0,2
-0,3

max.
plavební
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1

+4,3
+3,7

+3,3
+2,8

+0,4
+0,3

+3,2
+2,7
+2,3
+1,6
+1,5
+0,8
+0,2

+2,4
+1,9
+1,6
+1,0
+0,8
+0,4
+0,1

+0,1
+0,2
+0,1
+0,1
+0,1
0,0
0,0
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Pozn.: Q345d = 117 m3/s, Q180d = 248 m3/s, maximální plavební průtok = 1420 m3/s (cca
jednoletá voda)
Stávající břehy budou zaplaveny a zaniknou i některé lokality s mělkovodními habitaty,
chráněnými stávajícími koncentračními stavbami např. v oblasti Boletic. Přestože akumulační
objem PSD je minimální a jezová zdrž bude průtočná, bude zejména za nízkých průtoků
v úseku toku ovlivněném hydrostatickým vzdutím docházet ke snížení rychlosti proudu
a změně dynamiky proudění (více informací o předpokládaných rychlostech proudu v jezové
zdrži je uvedeno u varianty 1b). To ovlivní stávající erozně-akumulační režim toku Labe
a následně charakter dnového substrátu a břehových partií toku. Bude docházet k zvýšené
sedimentaci jemných plavenin a lze tedy očekávat zvýšený podíl jemnějších frakcí
v substrátu, případně vznik vrstvy jemných usazenin. Změny však nebudou výrazné, protože
při vyšších průtocích bude jez postupně vyhrazován (k úplnému vyhrazení jezu bude docházet
při průtoku 1750 m3/s, tj. přibližně dvouletá voda) a tyto jemné sedimenty budou
vyplavovány.
Vzdutím, které se bude propagovat z Labe, budou rovněž ovlivněny vodní útvary OHL_1110
Ploučnice od toku Robečský potok po ústí do toku Labe a OHL_0930 Jílovský potok
od pramene po ústí do toku Labe. Vliv vzdutí však bude omezen pouze na krátké úseky
Ploučnice a Jílovského potoka při jejich ústí do Labe - při Q180d vzdutí ovlivní cca 800 m toku
v případě Ploučnice a cca 500 m toku v případě Jílovského potoka. Vzhledem k tomu je
možné vliv považovat z hlediska hydromorfologie vymezených vodních útvarů
za nevýznamný.
Podpůrné hydromorfologické charakteristiky jsou podle požadavků RSV (příloha V)
zohledňovány pouze pro zatřídění útvaru povrchových vod do velmi dobrého stavu, a proto
nebudou mít změny těchto parametrů přímý vliv na klasifikaci stavu dotčených vodních
útvarů. V případě dvou výše uvedených vodních útvarů vymezených na toku Labe (ID
OHL_0940 a OHL_1150) však lze očekávat, že tyto změny budou významně ovlivňovat
biologické složky kvality a budou mít tedy dopad na klasifikaci ekologického stavu
prostřednictvím těchto biologických složek. Z hlediska hydromorfologie bude charakter
těchto vodních útvarů po realizaci PSD ve variantě 1 podstatně změněn a je proto možné, že
v dalším procesu plánování v oblasti vod (tj. v procesu další aktualizace plánů povodí) budou
v rámci přezkoumání, které se podle požadavků RSV provádí v šestiletém cyklu, tyto dotčené
vodní útvary vymezeny jako silně ovlivněné (Pozn.: dotčené vodní útvary nelze vymezit jako
silně ovlivněné před realizací záměru).
Vliv na biologické složky ekologické kvality
Lze očekávat, že realizace záměru ve variantě 1 negativně ovlivní makrozoobentos, ryby
a makrofyta. Další informace jsou uvedeny v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru
a ekosystémy. V době provádění stavebních prací a prohrábky bude docházet k uvolňování
jemných částic a zákalům vody v toku a k následné sedimentaci uvolněných částic. To ovlivní
všechny biologické složky ekologické kvality. Tyto vlivy však budou pouze dočasné
a organismy se s nimi pravděpodobně dobře vyrovnají, neboť jsou na daný jev, ke kterému
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ve vodních tocích i přirozeně dochází (např. při zvýšených průtocích) velmi dobře
adaptovány.
Hlavní vlivy záměru na biologickou složku makrozoobentos v dotčených vodních útvarech
v Labi budou spojeny se vzdutím jezu, které se bude projevovat změnou hydrologických
a hydraulických podmínek v toku, tj. zvýšením hloubky vody a zpomalením rychlosti proudu.
Z hlediska biotických společenstev je důležitá zejména ztráta proudných habitatů, čímž se
sníží pestrost habitatů vhodných pro společenstva makrozoobentosu. Dá se předpokládat, že
druhová diverzita společenstev poklesne a společenstva se přesunou pouze do litorální zóny
toku. Tato zóna však bude také ovlivněna zaplavením současných písčitých lavic. Vzhledem
k současnému stavu dotčených vodních útvarů na Labi, které jsou dlouhodobě poškozeny
komplexem mnoha vlivů, je velice problematické predikovat konkrétní vliv, ale dá se
předpokládat, že se stav této biologické složky realizací záměru nezhorší až na stav zničený
(třída 5). Nicméně podmínky pro dosahování lepšího ekologického stavu budou výrazně
ztíženy.
Pod plánovaným PSD bude makrozoobentos ovlivněn především prohrábkou říčního dna, dá
se ale předpokládat, že společenstvo nebude významně ovlivněno, brzy dojde k rekolonizaci
a negativní vlivy budou spíše dočasné. Celkově nelze předpokládat, že by společenstvo
makrozoobentosu bylo ovlivněno natolik, že by došlo ke zhoršení ekologického stavu o celou
třídu, tedy až na stav zničený (třídu 5). Negativním vlivem zvýšené lodní dopravy je pak vyšší
riziko zavlečení nepůvodních druhů, na místech upravených lomovým kamenem lze očekávat
rozvoj nepůvodního filtrátora slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) a také rozvoj
nepůvodních druhů korýšů, především pak druhu Dikerogammarus villosus, ale také např.
Jaera istri či Corophium curvispinum. Obsazení tohoto habitatu lze očekávat také
nepůvodním rakem Orconectes limosus.
Hlavním vlivem záměru na společenstva makrozoobentosu dotčených vodních útvarů
vymezených na přítocích Labe, tj. na Ploučnici a Jílovském potoce, je zpětné vzdutí spodních
úseků těchto toků. Jedná se stejně jako v případě vlivů vzdutí na Labi především o ztrátu
proudného prostředí, zvýšení hloubky a celkové snížení heterogenity habitatů. Vzhledem
k tomu, že působení všech výše uvedených vlivů bude omezeno na velmi krátký úsek
páteřních toků, nelze očekávat, že by se vlivy projevily v klasifikaci dotčených vodních
útvarů do tříd ekologického stavu.
Jednou z významných metrik hodnocení ekologického stavu na základě biologické složky
ryby, tvoří zastoupení reofilních a typických druhů. Reofilní druhy jako například parma
obecná, vyžadují k reprodukci tvrdý štěrkopískový říční substrát a hojně využívají především
podjezí a přítokové oblasti. Z hlediska rybího společenstva je zásadní omezení migrační
prostupnosti a také ztráta proudného prostředí v oblasti vzdutí, které se v případě vodního
útvaru Labe od toku Jílovský potok po státní hranici dotkne asi čtvrtiny celkové délky
páteřního toku, v případě vodního útvaru Labe od toku Bílina po Jílovský potok asi 5,5 km
páteřního toku. V oblasti vzdutí dojde vlivem zpomalení proudu ke změně struktury
společenstva ryb (změní se pestrost, nikoli počet druhů). Většinu reofilních a pro zájmové
území typických druhů (losos obecný, úhoř říční) představují migranti na střední až velké
vzdálenosti (potamodromní a diadromní druhy). V rámci záměru je problematika volné
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migrace řešena výstavbou rybích přechodů, nicméně faktem zůstává, že rybí přechody jsou
vždy selektivní a nikdy nezajišťují volnou protiproudovou migraci v plném rozsahu (pro celé
populace). Jejich využití pro poproudovou migraci je navíc vždy limitované. V záměru je
současně plánován provoz MVE, který je vždy doprovázen tzv. turbínovou mortalitou během
poproudové migrace ryb. Negativním vlivem zvýšené lodní dopravy je pak vyšší riziko
zavlečení nepůvodních druhů (především hlaváčovité ryby) a vlnobití, které ovlivňuje
přirozenou reprodukci ryb.
Z výše uvedených důvodů a vzhledem k faunistické významnosti této části Labe lze očekávat
zhoršení ekologického stavu u bioindikační složky ryby ze současného středního stavu
(třída 3) na stav poškozený (třída 4).
Vzhledem k tomuto faktu (nemožnost dosažení dobrého stavu vodních útvarů, zhoršení stavu
vodních útvarů) bude nutné v příštích aktualizovaných plánech povodí pro vodní útvary
OHL_0940 Labe od toku Bílina po Jílovský potok a OHL_1150 Labe od toku Jílovský potok
po státní hranici uplatnit výjimku podle čl. 4, odst. 7 směrnice 2000/60/ES (Rámcová
směrnice o vodách).
Hlavním vlivem záměru na společenstvo ryb dotčených vodních útvarů vymezených
na přítocích Labe, tj. na Ploučnici a Jílovském potoce, je opět zpětné vzdutí spodních úseků
těchto toků (viz část věnovaná makrozoobentosu). Záměr nebude mít vliv na migrační
prostupnost toků ani napojení na tok Labe z hlediska migrace vodních organismů, ale ovlivní
významné trdliště ryb v ústí Ploučnice. Vzhledem k tomu, že působení všech výše uvedených
vlivů bude ale omezeno na velmi krátký úsek páteřních toků, nelze očekávat, že by se vlivy
projevily v klasifikaci dotčených vodních útvarů do tříd ekologického stavu.
V případě biologické složky fytobentos lze v oblasti vzdutí předpokládat spíše pozitivní vlivy
spojené s lepší průhledností vody a zlepšení světelných podmínek v příbřežních zónách toku,
které jsou pro fytobentos využitelné. Ve velkých nížinných tocích bývá výskyt fytobentosu
omezen jen na mělčí partie při břehu a její role v látkové a energetické bilanci říčního
ekosystému bývá ve srovnání s fytoplanktonem prakticky zanedbatelná. V hlubší vodě je
výskyt bentických fototrofů limitován nedostatkem světla. Po vybudování plánovaného
vodního díla lze v úseku jezové zdrže očekávat zvýšení průhlednosti vody (sedimentace
abiosestonu a těžších, zejména driftujících tychoplanktonních druhů řas, zejména druhů
Navicula s.l.), současně však i zvýšení výšky vodního sloupce. To by se mohlo projevit
zlepšením podmínek pro rozvoj bentických fototrofů. Jaká společenstva zde najdou uplatnění,
záleží především na charakteru podkladu v mělké příbřežní zóně (do hloubky max. 60 cm).
Ve víceméně trvale zatopených epilitických nárostech povede patrně zlepšení světelných
podmínek pod hladinou k silnějšímu rozvoji zelených vláknitých řas (patrně hlavně druhů r.
Oedogonium, na místech vystavených silnějšímu vlnobití pak i Cladophora) s kulminací
rozvoje v letních měsících. Paralelně lze očekávat i zlepšení podmínek k mohutnějšímu
rozvoji některých limnofilních zástupců rozsivek, konkrétně společenstev s dominancí druhů
Diatoma vulgaris, Melosira varians a Fragilaria spp., význačných tvorbou dlouhých
vláknitých nebo řetízkovitých kolonií. Pokud ve zdrži dojde k lokálnímu nástupu vodních
makrofyt, zvýší se i možnost uchycení mikrofyt, a to nejen pro jejich rozvoj co do kvantity,
ale i co do rozšíření druhové diverzity. Očekávané zvýšení habitatové diverzity se tedy patrně
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projeví i určitým zvýšením druhové diverzity fototrofní mikroflóry. V úseku toku pod PSD se
podmínky pro rozvoj fytobentosu nezmění. Z hlediska klasifikace dotčených vodních útvarů
na Labi do tříd ekologické kvality by ke zhoršení stavu z pohledu fytobentosu dojít nemělo.
V Ploučnici je současným hlavním antropogenním tlakem na tuto fytosložku zhoršená kvalita
vody. Vzorky fytobentosu z monitoringu pro dotčený vodní útvar na Jílovském potoce chybí,
fytobentos tak není v aktuálním Návrhu PDP klasifikován. Přesto však lze konstatovat, že
z hlediska klasifikace dotčených vodních útvarů na přítocích Labe, tj. na Ploučnici
a Jílovském potoce, do tříd ekologické kvality by ke zhoršení stavu z pohledu fytobentosu
dojít nemělo. Hlavním vlivem záměru zde bude zpětné vzdutí spodních úseků toků, které
na fytobentos bude mít obdobný efekt jako v případě vzdutí na Labi.
Biologická složka makrofyta nebyla v obou dotčených vodních útvarech na Labi
klasifikována, protože se v toku nevyskytoval dostatečný počet taxonů - indikátorů
pro spolehlivé vyhodnocení. V reprezentativním profilu vodního útvaru OHL 1150
(Schmilka) byl v rámci monitoringu v roce 2008 nalezen pouze jeden indikátorový taxon,
v reprezentativním profilu vodního útvaru OHL 0940 (Děčín) byly v rámci monitoringu
v letech 2007 - 2013 nalezeny pouze dva indikátorové taxony, tj. taxony, které vstupují
do hodnocení ekologického stavu. Pro vodní útvar OHL 0930 na Jílovském potoce chybí
pro tuto fytosložku data z monitoringu zcela. Předpokládané dopady záměru ve výše
uvedených vodních útvarech na tuto složku proto není možné dle požadavků Rámcové
směrnice o vodách posoudit. Na Labi lze však očekávat negativní vliv zvýšené lodní dopravy,
a to částečně přímou disturbancí ponořených porostů, ale především zvýšenou břehovou
abrazí vlivem vlnobití. Vodní útvar OHL 1110 na Ploučnici dosahuje z hlediska makrofyt
velmi dobrého stavu (třída 1 – odpovídá referenčním podmínkám). Údaj pochází
z reprezentativního profilu Březiny z roku 2008, novější data nejsou k dispozici. Bylo zde
nalezeno 13 druhů vodních rostlin, z toho 5 indikátorových, tj. takových, které vstupují do
hodnocení ekologického stavu. Obecně lze konstatovat, že hlavním vlivem záměru na
biologickou složku makrofyta bude zpětné vzdutí spodního úseku Ploučnice, bude se jednat o
ztrátu proudného prostředí, zvýšení hloubky a celkové snížení heterogenity habitatů.
Vzhledem k tomu, že působení všech výše uvedených vlivů bude omezeno na velmi krátký
úsek páteřního toku, nelze očekávat, že by se vlivy projevily v klasifikaci vodního útvaru do
tříd ekologického stavu.
Biologická složka fytoplankton se v daných typech dotčených útvarů na přítocích Labe, tj.
na Ploučnici a na Jílovském potoce, nehodnotí. Toky nižších řádů totiž neposkytují podmínky
pro rozvoj autochtonního fytoplanktonu a hodnocení ekologického stavu dle dané složky je
proto bezpředmětné.
Dotčené vodní útvary na Labi budou výstavbou záměru z hlediska fytoplanktonu ovlivněny.
Celkově lze ale předpokládat, že vybudování plánovaného vodního díla nebude mít
významnější negativní dopady na strukturu společenstva fytoplanktonu a jeho množství.
Dopady na klasifikaci dotčených vodních útvarů na Labi do tříd ekologické kvality dle
fytoplanktonu se neočekávají.
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Vzhledem k možným obavám rozvoje biomasy řas a sinic po výstavbě záměru ve vzdutí PS
Děčín se následující text této otázce věnuje podrobněji.
Vliv realizace PSD na rozvoj fytoplanktonu v Labi
Problematika byla konzultována s odborníky z Povodí Labe, s. p. (Václav Koza, Jan Špaček,
konzultace 30. 9. 2011), kteří uvedli, že vlivy je obtížné hodnotit zejména vzhledem
k množství faktorů, které kvalitu a kvantitu fytoplanktonu ovlivňují. Je to zejména situace
v povodí (přítomnost inokula řas a sinic, přísun živin, znečištění a další) a vliv průtoků
(přirozené kolísání, ale také např. manipulace na vltavské kaskádě apod.), tedy faktory, které
výstavba záměru neovlivní. Podle zaměstnanců státního podniku Povodí Labe lze riziko
spojené s realizací záměru spatřovat ve vzniku jezové zdrže, ve které může zejména
za nízkých průtoků dojít k namnožení fytoplanktonu, tj. k nárůstu biomasy. Nicméně
vzhledem ke složení fytoplanktonu dolního Labe lze riziko tvorby klasického
makroskopického sinicového vodního květu vyloučit. Ve zdrži PSD by teoreticky mohlo
v budoucnosti docházet ke vzniku vegetačních zákalů, dominovat budou drobné druhy řas,
např. rozsivky.
Pro posouzení rizika nárůstu kvantity fytoplanktonu v budoucí zdrži PSD bylo provedeno
srovnání jeho množství v úseku Labe, který je v současnosti ovlivněn vzdutím stávajících
plavebních stupňů (úsek kanalizovaného Labe na českém území) a v úseku, který není takto
ovlivněn (úsek německého Labe od státní hranice s ČR dále). Při tomto srovnání byl jako
ukazatel kvantity fytoplanktonu použit běžně monitorovaný a standardně hodnocený
parametr, a to obsah chlorofylu-a ve vodě. Pro úsek v současnosti ovlivněný vzdutím
stávajících plavebních stupňů byla použita data z roku 2009 z profilů Labe – Valy, Labe –
Lysá nad Labem a Labe – Obříství, pocházející z mezinárodního programu měření Labe,
který zajišťuje Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a pro úsek neovlivněný
vzdutím data z roku 2009 z profilu Labe – Schmilka, rovněž z mezinárodního programu
měření Labe (MKOL) a z profilů Labe – Zehren a Labe – Dommitzsch, které poskytlo
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (data odběrů se shodují a jsou
bez problémů srovnatelná s daty pořízenými MKOL). Srovnání koncentrací chlorofylu-a
v jednotlivých profilech a odběrových dnech ukazují následující grafy (Obrázek 35 a Obrázek
36).
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Obrázek 35: Koncentrace chlorofylu–a (µg/l), data z let 2008 (MKOL, 2008)
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Obrázek 36: Koncentrace chlorofylu-a (µg/l), data z let 2009 (MKOL, 2009)

Z grafů je patrné, že v obou letech je koncentrace chlorofylu-a nižší v úseku ovlivněném
vzdutím do začátku srpna, pak se situace obrací a od srpna až do konce roku je koncentrace
nižší v úseku volně tekoucího Labe. Výjimku představuje v několika letních odběrech v roce
2008 profil Schmilka, kde jsou koncentrace chlorofylu-a výrazně nižší než v obou zbývajících
německých profilech dále po toku a jsou tak srovnatelné s těmi, které byly zaznamenány
z úseku zavzdutého Labe v ČR. Za povšimnutí stojí také fakt, že s několika málo výjimkami
platí, že koncentrace chlorofylu-a narůstá na německém území ve směru po toku, což
nepodporuje předpoklad, že je německé Labe významně dotováno fytoplanktonem
namnoženým v jezových zdržích na českém území a že se množství takto nepřirozeně
namnoženého fytoplanktonu pak na volně proudícím Labi v Německu postupně snižuje. Opak
je pravdou a je patrné, že podmínky na německém Labi (zejména nízký spád a tedy pomalé
proudění vody) již umožňují rozvoj autochtonních společenstev fytoplanktonu tekoucích vod.
Na základě těchto zjištění lze usuzovat, že v důsledku vzniku další jezové zdrže na území ČR
by se obsah chlorofylu-a a tudíž kvantita fytoplanktonu v Labi na německém území teoreticky
mohla zvýšit v období od konce srpna (tj. na podzim). Nutno ovšem říci, že v tomto období
již koncentrace chlorofylu-a nedosahují vysokých hodnot. Maximum rozvoje fytoplanktonu
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z hlediska jeho kvantity nastává na přelomu jara a léta, tedy v období, kdy koncentrace
chlorofylu-a ve volně proudícím úseku toku výrazně přesahuje koncentraci chlorofylu-a
v úseku kanalizovaného Labe. Lze tedy konstatovat, že PSD významně neovlivní množství
fytoplanktonu v Labi na německém území.
Tento závěr je v souladu s výsledky práce založené na monitoringu dotčeného území (WELL
Consulting, 2011b), ve které autoři nepředpokládají významnější negativní dopady
vybudování PSD na fytoplankton. V roce 2011 byla v rámci monitoringu kvalita a kvantita
fytoplanktonu sledována na 4 profilech - Jakuby (ř. km 749,15), Děčín (ř. km 741,25), PSD
(ř. km 737,1) a experimentální výhony (ř. km 734,3). Výsledky monitoringu (kvantitu
vyjádřenou jako počet buněk v ml vody a kvalitu ve smyslu zastoupení vyšších
taxonomických skupin) ukazuje následující graf (Obrázek 37).

Obrázek 37: Fytoplankton Labe, výsledky monitoringu v roce 2011 (LIMNI, 2011)

Podobně jako v předchozích letech dosahovalo množství fytoplanktonu svého maxima
na jaře, kdy ve společenstvu dominovaly rozsivky, a to zejména centrické. Dominantními
druhy byly Stephanodiscus parvus, S. hantzschii a S. binderanus, z jiných druhů pak
rozlámaná vlákna Aulacoseira alpigena. Z ostatních skupin se podílely znatelněji jen zelené
řasy (směs různých druhů kokálních zelených řas) a zlativky (Chrysococcus punctiformis).
V letním období dochází k výraznému poklesu celkové abundance. Dominují kokální zelené
řasy, doprovázené rozsivkami (Aulacoseira alpigena, Stephanodiscus parvus) a sinicemi
(především kolonie druhů Merismopedia tenuissima, M. glauca, Aphanocapsa holsatica
a vláknité řasy Pseudanabaena limnetica a Planktothrix agardhii). Na podzim už je pokles
abundance fytoplanktonu hluboký, na hodnoty pod 10 000 b.ml-1, přičemž poměr zastoupení
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rozsivek a zelených řas zůstává stejný jako v létě, ale sinice klesly podstatně hlouběji.
Pozoruhodná je veliká druhová rozmanitost fytoplanktonu ve všech sledovaných obdobích.
Výsledky monitoringu fytoplanktonu v roce 2011 jsou v práci společnosti WELL Consulting
(2011d) interpretovány s pomocí delších datových řad z dotčeného území i jiných lokalit
a s použitím odborné literatury. Autoři Marvan a Heteša (2010) uvádí, že ze všech změn,
které vyvolá na řece Labi stavba plavebního stupně, může mít na rozvoj fytoplanktonu
největší vliv vznik jezové zdrže, která bude mít na další vývoj planktonních populací jak
příznivé, tak nepříznivé dopady. Prodloužením doby zdržení se zvýší šance pro nárůst
biomasy fytoplanktonu, to však na druhou stranu vyvolá nástup konzumentů (filtrující
zooplankton i zoobentos) a tedy ztráty řasové biomasy na účet žíru, v úvahu je třeba brát
i možné masové rozmnožení filtrátora slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha)
v příštích letech, které by mohlo zapříčinit další snížení abundance fytoplanktonu. Navíc
zvětšení výšky vodního sloupce ve zdrži bude znamenat snížení příkonu záření na objemovou
jednotku vody, což může mít za následek i snížení primární produkce, a snížení rychlosti
proudění se může projevit vyšší sedimentací planktontů, zejména druhů méně přizpůsobených
životu v pelagiálu. Příznivě z hlediska čistoty vody se může projevit sedimentace vodou
unášených abiotických částic a prodloužením doby zdržení se ve stejném úseku řeky rozloží
více organických látek v procesu samočištění. Tento závěr podporují i výsledky modelování
provedeného DHI Hydroinform (2006), na základě kterého lze předpokládat snížení BSK5
v jezové zdrži (až o 0,5 mg/l při Q345d) a tento rozdíl se propaguje dále po toku.
Vliv na chemický stav dotčených útvarů povrchových vod
Po realizaci PSD ve variantě 1 by mohlo docházet k určitému zvýšení koncentrací
znečišťujících látek v povrchových vodách vlivem následujících faktorů:


zvýšené vymývání znečišťujících látek z horninového prostředí v dotčeném
území po realizaci záměru

Zvýšené vymývání znečišťujících látek z horninového prostředí a následné zhoršení kvality
podzemních a s nimi komunikujících povrchových vod je častým důsledkem změn hladiny
podzemních vod. V dotčeném území je registrováno několik desítek starých ekologických
zátěží (více informací poskytuje kapitola C.II.6.3 Staré ekologické zátěže). Na základě
zpracovaných studií (Pekárová et al., 2006; Dvořák, 2006a, 2006b a 2006c) je však možné
konstatovat, že výstavbou PSD ve variantě 1 nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních
vod ani k vyplavování kontaminantů ze starých ekologických zátěží (podrobné informace jsou
uvedeny v části Vliv na kvantitativní charakteristiky podzemních vod a Vliv na kvalitu
pozdemních vod). Proto lze předpokládat, že tento faktor nebude mít významný vliv
na kvalitu povrchové vody.
Ke konci roku 2010 bylo k dispozici celkem 11 189 rozborů vzorků vody z monitorovacích
vrtů (na levém břehu Labe bylo odebráno 5 188 vzorků, na pravém břehu 6001 vzorků).
Z uvedeného celkového počtu vzorků podzemní vody podléhalo posouzení podle
Metodického pokynu MŽP z roku 1996 celkem 7 364 vzorků (na levém břehu 3 373
a na pravém 3 991). Požadovanému kritériu A vyhovělo na levém břehu 85 % rozborů,
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na pravém břehu 87,8 % vzorků. Na obou březích Labe nepřekročilo kritérium ad B) shodně
téměř 98 % vzorků vody. Kritérium ad C) překročilo za celé monitorovací období na levém
břehu Labe jen 1,1 % vzorků. Překročení se týkalo amonných iontů, dusitanů, chloridů,
5 rozborů arsenu a 1 rozbor kadmia. Aktuálnější výsledky rozborů vzorků vody
z monitorovacích vrtů bohužel nejsou k dispozici.
Drenážní účinek koryta Labe se po katastrofální povodni v roce 2002 postupně zvyšoval
(v roce 2003 byl zjištěn v 69 % monitorovacích vrtů, v roce 2004 již na 72 % na levém břehu,
na pravém břehu v roce 2003 to bylo už 93 % vrtů.) Od roku 2005 je drenážní účinek koryta
Labe ve sledovaném úseku na obou březích téměř 100%. Z porovnání výsledků monitoringu
podzemní vody za rok 2009 s výsledky monitoringu z období 2003 až 2005 vyplynulo
významné snížení kontaminace podzemní vody na levém i pravém břehu Labe.
Z uvedených výsledků monitoringu podzemní vody vyplývá, že v současné době je
zabezpečena ochrana vody v korytě Labe před znečištěním podzemní vodou z přilehlého
území. Zvýšením hladiny vody v Labi po realizaci plánovaného PSD se sníží drenážní
účinnost koryta Labe. Vnější podzemní voda bude nucena změnit směr proudění a podél
koryta Labe směřovat k hydraulickému propadu u plavebního stupně. Propustné
štěrkopískové terasy mohou svou samočisticí schopností přispět ke snížení případné
kontaminace pobřežní podzemní vody. K ohrožení kvality vody v Labi vlivem výstavby PSD
v souvislosti se SEZ nemůže dojít.
Tuto problematiku lze ilustrovat graficky pomocí následujících obrázků (Obrázek 38
a Obrázek 39). Na prvním obrázku je znázorněna současná situace, kdy Labe plní drenážní
funkci a veškeré podzemní vody přitékající k břehové linii infiltrují přímo do toku. Druhý
obrázek odráží situaci ve vzdutí plavebního stupně Děčín, které omezí drenážní funkci Labe.
Podzemní voda, která by v současnosti vtékala přímo do Labe, postupuje podél břehové linie
až k hydraulickému propadu v profilu PSD.

Obrázek 38: Proudění podzemních vod v současném stavu
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Obrázek 39: Proudění podzemních vod po realizaci PSD

Ke zvýšenému vyplavování znečišťujících látek z horninového prostředí dochází především
při výrazném zvýšení a následném snížení hladiny podzemní vody, typicky během povodní.
Stabilizovanou hladinou vzdutí bude tento jev po realizaci záměru do určité míry potlačen.
Proto nelze očekávat vyšší míru vymývání znečišťujících látek z příbřežních partií.
Na základě těchto informací je zřejmé, že nebezpečí kontaminace Labe v souvislosti se SEZ
v dotčeném území by po realizaci záměru nebylo vyšší než v současnosti.


uvolnění kontaminantů z dnových sedimentů

K uvolnění znečišťujících látek z dnových sedimentů Labe by mohlo docházet při provádění
prohrábek pod PSD, kterými bude narušena tzv. dnová dlažba. Pro posouzení rizika
kontaminace povrchových vod byly v dotčeném území provedeny odběry vzorků dnové
dlažby a sedimentů usazených pod dnovou dlažbou a jejich analýzy (Povodí Labe, 2003).
Dále byla získána i aktuálnější data - rozbory materiálu odstraňovaného z koryta Labe v rámci
údržby plavební dráhy. Tyto rozbory tvoří přílohu SP7 a vyplývá z nich, že analyzované
sedimenty splňují příslušné limity a nepředstavují tedy riziko kontaminace Labe pod PSD.
Bylo tedy prokázáno, že riziko kontaminace povrchových vod z dnových sedimentů Labe při
prohrábce koryta pod PSD je nízké. Další informace jsou uvedeny v kapitole C.II.6.3 Staré
ekologické zátěže a v kapitole D.I.5.2 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
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Přesto však je v rámci záměru navrženo v průběhu přípravných a vlastních prací jakost vody v
Labi monitorovat a podle výsledků monitoringu případně přizpůsobovat zejména rychlost
prováděných prací.


znečištění vody technologickým zařízením PSD

Znečištění vody technologickým zařízením PSD má v porovnání s hlavními zdroji znečištění
(havárie na kanalizaci a v chem. podnicích) na kvalitu vody minimální vliv, přičemž se jedná
o znečištění havarijní. Aby byla i tato rizika minimalizována, jsou v rámci záměru navržena
opatření k jejich prevenci, a to: 1) pravidelná údržba veškeré technologie, která může být
zdrojem znečištění vody, 2) instalace plovoucích mobilních clon a 3) používání ekologicky
odbouratelných olejů a mazadel. Tato opatření budou zapracována do manipulačního řádu
PSD.


znečištění vody provozem plavidel a únikem znečišťujících látek v důsledku
havárií plavidel

Znečištění vody v důsledku provozu lodní dopravy nelze předpokládat vzhledem k tomu, že
Vyhláška č. 65/2015 Sb. zakazuje provozovat plavidlo, které svojí konstrukcí a technickým
stavem neodpovídá bezpečnosti provozu, obsluhujících osob, přepravujících osob a věcí,
ohrožuje životní prostředí, nebo jeho technická způsobilost nebyla schválena. Na základě
vodního zákona (254/2001 Sb.) nesmí být odpadní vody z plavidel (tj. veškeré vody použité
na plavidlech, kromě vod užitých k chlazení, u kterých došlo pouze ke zvýšení teploty)
vypouštěny do vod povrchových a provozovatelé plavidel jsou povinni zabránit únikům
odpadních vod a závadných látek z plavidel. Vodní doprava je velmi bezpečným dopravním
módem. Na základě analýzy plavebních nehod provedené Státní plavební správou došlo
v letech 1980 až 2014 na českém dolním Labi (úsek mezi Mělníkem a státní hranicí) pouze
k pěti plavebním nehodám, při nichž došlo k vážnějšímu znečištění vody ropnými produkty,
které bylo nutné neutralizovat pomocí vapexu. Ve třech případech se jednalo o rok 2003, kdy
se v některých úsecích vodní cesty ještě projevovaly nánosy po povodni. Čtvrtý případ je
z roku 2008, kdy došlo k úniku ropných produktů do vody až neodborným zásahem hasičů.
Poslední případ se stal v roce 2011, vznikl vlivem netěsnosti obšívky plavidla a zvolené
technologii plavby. PS Děčín dále zvyšuje bezpečnost plavby, což je dáno vzdutím v oblasti
děčínských přístavů a stávajících plavebních úžin v Děčíně, rozšířením plavební dráhy
a snížením rychlosti proudu v místech manipulace s plavidly. I přes předpokládaný nárůst
intenzity vodní dopravy je proto pravděpodobné, že havárie způsobené plavidly nebudou mít
na kvalitu vody zaznamenatelný vliv.
Celkově lze tedy konstatovat, že významné změny v koncentracích prioritních látek a dalších
znečišťujících látek, které jsou určující pro klasifikaci chemického stavu útvarů povrchových
vod, s dopadem na chemický stav dotčených vodních útvarů nejsou po realizaci záměru
očekávány.
Šíření znečišťující látky tokem Labe
Realizace PSD ve variantě 1 bude mít výrazně pozitivní efekt v případě ekologické havárie
(např. únik ropných látek z kanalizace apod.). V jezové zdrži PSD dojde k výraznému snížení

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o

293

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

rychlostí proudění vody, což zpomalí postup kontaminantu. Zároveň se prodlouží doba,
po kterou může docházet k rozředění znečišťující látky, a tím dojde ke snížení její maximální
koncentrace. Studie DHI Hydroinform (2006) za pomoci matematických modelů proudění
v současném korytě a po výstavbě PSD potvrdila, že pro uvažované průtoky (Q345d a Q180d)
plavební stupeň pozitivně ovlivní postup rozpuštěné znečišťující látky ve dvou faktorech:
 zpoždění nástupu vlny v kontrolních profilech o 7,5 hod při Q345d a o 4 hod při Q180d
 zploštění kulminace vlny, tedy snížení maximální hodnoty koncentrace v kontrolních
profilech o 2/3 při Q345d a o více než 1/2 při Q180d
Díky jezu plavebního stupně Děčín bude také možné polutanty snadněji zachytit, protože jez
umožní efektivní použití norné stěny, která bude oproti stávající v Hřensku lépe přístupná
pro záchranný hasičský sbor. Tato norná stěna zabrání, aby se kontaminanty z případné
havárie šířily dále po proudu, kde se nachází cenné lokality sítě Natura 2000 EVL Labské
údolí a na německé straně pak EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Z hlediska
přeshraničních vlivů by se také omezily případy, kdy byla jakost povrchových vod, určených
k odběru pro pitné účely, zhoršena v důsledku havárie na české straně Labe.
Vliv na odtokové poměry, povodňová ochrana
Na dolním českém Labi se odtokově poměry změnily naposledy v roce 1964, kdy bylo
uzavřeno vodní dílo Orlík. Plavební stupeň Děčín je průtočná zdrž a její objem není možno
chápat jako zásobní prostor. Vzhledem k tomu, že PSD nemá žádný zásobní prostor,
nemůže odtokové poměry ovlivnit.
Hlavní podmínka budoucího manipulačního řádu PSD ve variantě 1 je udržet hladinu
na nominální úrovni 124,50 m n. m. Protože se jedná o malou zdrž, projevuje se silně křivka
vzdutí a objem je silně závislý na průtoku. Tabulka 75 uvádí objemy vody ve zdrži
nad původní přirozenou hladinou v závislosti na průtoku.
Tabulka 75: Objemy vody ve zdrži v závislosti na průtoku

Qmd
Q m3/s
V tis. m3

Q345d
117
2 990

Q210d
217
2 360

Q180d
248
2 190

Q90d
384
1 837

Q30d
633
1080

Q10d
934
660

Vzhledem k tomu, že zdrž je situována v intravilánu města Děčín a má břehy většinou
opatřené nábřežními zdmi, je možné předpokládat, že při krátkodobém kolísání hladiny
nutném z provozních důvodů se její objem mění málo. Tyto objemy však nejsou k dispozici
pro zachycení průtoků z mimořádných manipulací při udržení hladiny na nominální výši
124,50 m n. m.
Vzhledem k malému objemu zdrže a poměrně vysokým průtokům dolního Labe má PS Děčín
velmi krátkou dobu zdržení. Přibližné doby zdržení při běžných průtocích jsou patrné
z následujícího grafu (Obrázek 40). Při povodňových průtocích bude jez vyhrazen.
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Obrázek 40: Přibližné doby zdržení v jezové zdrži PS Děčín
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Vlnování
Povaha i cíle záměru Plavební stupeň Děčín nepředpokládá změny ve stávající praxi
využívání tohoto organizačního vodohospodářského opatření. Vlnování bude po výstavbě
PSD za nízkých vodních stavů nadále využíváno. Realizací PS Děčín ve variantě 1 však bude
pozitivně ovlivněna efektivnost vlnování, protože se zkrátí celková délka úseku vodního toku
s nepříznivými plavebními podmínkami ze současných 30 km na 18 km a následkem toho
i nutná délka vlny (a tedy potřebný objem vody) pro proplavení lodí (DHI Hydroinform,
2007).
Možnostmi vlnování v úseku Labe mezi Střekovem a koncem vzdutí PS Děčín se detailně
zabývala studie zpracovaná společností WELL Consulting (2010b). V případě potřeby
proplavení lodí ve směru proti proudu od konce vzdutí PS Děčín v oblasti Křešic ke Střekovu
vychází délka vlny z doběhové doby čela vlny od VD Střekov po konec vzdutí PS Děčín
(5 hodin), doby jízdy plavidel proti proudu (6 hodin) a manipulačních dob (cca 4 hodiny).
Celková délka vlny vypouštěné z VD Střekov od začátku manipulace po konec manipulace se
tedy oproti nulové variantě snížila na 15 hodin. Bylo vypočteno, že za těchto podmínek objem
vodního díla Střekov (3 mil. m3) stačí pro nadlepšení z průtoku 148 m3/s. Problém doplňování
objemu VD Střekov v suchých obdobích je ve srovnání s nulovou variantou méně výrazný,
nicméně přetrvává. Pro zajištění vlnování pravidelně jednou týdně (opět s vyloučením období,
kdy průtok nedosahuje 110 m3/s) by v průměrném roce bylo nutno využít celkem 48,4 mil. m3
vody a z toho 6,6 mil. m3 by bylo nutno nárazově vypouštět řekou Ohře z VD Nechranice,
přičemž by se jednalo o jednorázová několikahodinová navýšení až o 37 m3/s.
Lze tedy konstatovat, že vlnování nebude možné pravidelně využívat v období extrémního
sucha, nicméně bude možné ho efektivně využívat v rozmezí průtoků od 148 do 207 m3/s, a to
po dohodě s vodohospodářskými dispečinky Povodí Vltavy a Povodí Labe.
Realizací PS Děčín ve variantě 1 budou pozitivně ovlivněny také dopady negativních vln,
které mohou vznikat při havarijním výpadku hydroelektrárny na VD Střekov (DHI
Hydroinform, 2007). PS Děčín bude po své výstavbě schopen zcela eliminovat poproudní
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projevy těchto negativních vln, a to manipulací mezi kótami 124,5 a 125,0 m n. m. Negativní
vlnu bude možné utlumit převáděním konstantního průtoku přes PS Děčín. Hladina ve zdrži
PS Děčín poklesne maximálně o cca 12 cm.
Klimatické změny
Vzhledem k prognózám vývoje klimatu (viz kapitola C.II.4.1 Povrchová voda, část Vývoj
průtoků na Labi a klimatická změna) a možnému zvýšenému riziku výskytu extrémních
vodních stavů na Labi (nízkých průtoků i povodní) bude mít realizace PS Děčín pozitivní
efekt. V případě nízkých vodních stavů PS Děčín zajistí v dotčeném úseku Labe stabilní
plavební podmínky, které budou v porovnání s variantou 0 méně závislé na průtoku v Labi.
V případě extrémně vysokých průtoků přispěje ke zmírňování povodňových rizik (viz další
kapitola).
Povodňová ochrana
PS Děčín přispěje v přilehlém území ke zvýšení ochrany obyvatel a jejich majetku proti
povodním a nebude mít žádné negativní, ale ani pozitivní dopady na průběh povodní směrem
po proudu, tedy ani na německý úsek Labe (DHI Hydroinform 2002 a 2003, (VÚV TGM,
2008b), (Hydroprojekt, 2008).
Povodňová ochrana města Děčín
Na základě výsledků 2D matematického modelu MIKE 21C (DHI Hydroinform, 2003) dojde
po realizaci PSD k mírnému snížení kulminačních hladin povodní v oblasti nad PSD díky
snížené drsnosti v nezarůstajícím korytě toku. Stabilizovaná hladina v intravilánu města bude
bránit zarůstání koryta, nedovoleným skládkám a zástavbě v inundačním území. Z porovnání
výšek hladin (Tabulka 76) je patrné, že vypočtené hladiny pro stav po výstavbě PSD jsou
při povodňových průtocích Q20 a Q100 cca o 20 cm nižší než hladiny pro současný stav.
Tabulka 76: Porovnání výšek hladin při povodních

QN
Q5
Q20
Q100

3

QN na vodočtu (m /s)
Ústí n. L. Děčín
2354
2425
3279
3375
4419
4542

Rozbělesy přístav, ř. km 741,80
stávající stav
s PSD
128,71
130,70
130,53
132,58
132,45

Děčín vodočet, ř. km 740,5
stávající stav s PSD
128,14
130,16
129,95
132,02
131,80

Zásadní význam v ochraně před povodněmi bude mít PSD v případě tzv. zimních povodní
doprovázených chodem ledů a hrozících tvorbou ledových nápěchů a bariér. K zimním
ledovým povodním dochází při průtocích nižších než katastrofálních, nicméně jejich ničivé
účinky mohou být daleko větší než při povodních letních. V případě vytvoření zácpy může
vzniklá ledová bariéra způsobit vzdutí hladiny až o několik metrů a katastrofální záplavu
území nad ní. Pokud by došlo k takové události v oblasti Děčína, znamenalo by to zaplavení
rozsáhlých částí intravilánu města (zatopení nechráněných objektů v dosahu záplavové čáry
Q20 a ohrožení průjezdnosti města).
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PSD představuje účinný prostředek, kterým lze zabránit ničivým účinkům ledových povodní.
Vhodnou manipulací jezovými uzávěry lze rozrušovat tvorbu souvislé ledové pokrývky
a případné zácpy, a zajistit účinný transport ledů a ledové tříště do úseku řeky pod plavebním
stupněm (VÚV TGM, 2008b, 2011d; Hydroprojekt, 2008).
Vliv PSD na průběh povodní směrem po toku
PSD nemá žádný akumulační objem, který by mohl být využit pro ovlivnění kulminační
výšky hladiny při průchodu povodně níže po toku nebo pro zadržení části objemu povodně
a časové oddálení její kulminace. Při nárůstu průtoku na cca 1750 m3/s (tj. přibližně dvouletá
velká voda) je již hrazení PSD zcela sklopeno a povodňové průtoky neovlivněně procházejí
jezovým profilem. Průběhy kulminačních hladin pod PSD v příhraničním úseku Labe byly
simulovány pomocí 1D a 2D matematického modelu při Q1, Q2, Q5, Q20, Q50 a Q100. Průběhy
kulminačních hladin byly vyšetřeny jednak za současného stavu, jednak po výstavbě
plavebního stupně Děčín. Na obou modelech se dospělo ke zcela shodným výsledkům, a to že
v příhraničním úseku Labe jsou průběhy kulminačních hladin shodné v celém rozsahu.
Výstavbou plavebního stupně Děčín tedy nedojde ke zhoršení poměrů při průchodu povodní
níže po toku, nicméně pro zvýšení povodňové ochrany sídel níže po toku (na české straně
Hřensko a Dolní Žleb) nemá žádný význam.
Vliv na splaveninový a ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka a průchod
povodní
Problematikou vlivu PSD na splaveninový a ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka
se zabývá studie zpracovaná VÚV TGM., v.v.i. (2006). Výstavbou záměru Plavební stupeň
Děčín dojde ke zvýšení hladiny vody v ústí Ploučnice a Jílovského potoka. Při zvýšení
hladiny na kótu 124,5 m n. m. se při Q345d jedná o zvýšení o 3,06 m v ústí Ploučnice
a o 2,75 m v ústí Jílovského potoka (Tabulka 77 a Tabulka 78). Existují obavy, že toto
zvýšení hladiny může přinést problémy při odvádění povodňových průtoků a propouštění ledů
a za chodu splavenin může docházet k zanášení výustní tratě splaveninami. Účelem studie
bylo zjistit, zda k takovým situacím může docházet a jak jsou takové případné situace
nebezpečné.
Regionální a bleskové povodně na Ploučnici
Regionální povodně způsobují vydatné dlouhotrvající deště nebo tání sněhu při současném
dešti. Povodní není postižen jeden tok, ale všechny toky v území. Do dolních úseků toků stéká
dešťová voda z rozsáhlého území a průtoky vody v nich dosahují extrémních hodnot.
Za takové meteorologické situace není velký průtok jen ve výustní trati Ploučnice, ale také
v Labi. Úroveň hladiny ve výustní trati udává potom především průtok v Labi. V případě
Ploučnice zůstanou stávající poměry zachovány, případně se výstavbou plavebního stupně
Děčín mírně zlepší, protože dojde ke snížení hladiny v Labi při průchodu velkých
vod korytem (při Q5 se hladina sníží o 20 cm, při Q10 o 17cm).
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Tabulka 77: Porovnání úrovně hladin v ústí Ploučnice v současnosti a po vybudování plavebního stupně
Děčín (za průtoků Q345d–Q180d se uvažuje plné vzdutí)

Průtok
Současnost
Budoucnost
Rozdíl

Q345d
121,46
124,52
3,06

Q210d
122,19
124,58
2,39

Q180d
122,38
124,61
2,23

Q1
125,86
126,07
0,21

Q2
126,67
126,63
-0,04

Q5
127,69
127,49
-0,20

Q10
128,44
128,27
-0,17

Q20
129,09
129,07
-0,02

Q100
130,84
130,77
-0,07

Bleskové povodně se vyskytují od poloviny dubna do konce září a jsou způsobeny typicky
bouřkovými, tzv. konvektivními srážkami velmi vysoké intenzity s krátkým trváním, které
většinou zasahují svými plošně izolovanými jádry území o menší rozloze (přívalové deště).
Nejškodlivější jsou na malých a středních povodích. Přicházejí nenadále a vyznačují se
mimořádně prudkým vzestupem průtoku, vysokou kulminací a následujícím rychlým
poklesem průtoku. Trvají většinou jen několik hodin. V případě přívalových dešťů v povodí
Ploučnice proto může nastat situace, že na tomto toku bude povodeň, ale v Labi bude stav
vody nízký. Koryto výustní trati toku má velkou kapacitu, ale vzdutím hladiny z Labe se jeho
kapacita zásadním způsobem sníží. V případě výskytu bleskové povodně na Ploučnici se
proto musí hladina vody v Labi sklopením jezu výrazně snížit. Touto manipulací se nastolí
poměry, které zajistí neškodné provedení povodně výustním úsekem přítoku. Snižování
hladiny musí proběhnout tak, aby nedošlo k ohrožení plavidel nacházejících se ve zdrži.
Pro splnění požadavku je potřebná včasná manipulace, což vyžaduje, aby obsluha plavebního
stupně měla včas informaci o zvyšující se hladině v Ploučnici. K tomuto účelu je nezbytné
za koncem vzdutí ve výustní trati tohoto významného přítoku vybudovat vodoměrnou stanici
s dálkovým přenosem dat na PSD. Zmíněné manipulace musí být závazně zakotveny
v budoucím manipulačním řádu plavebního stupně Děčín.
Povodňový průtok v Ploučnici může způsobit určité plavební problémy v blízkosti ústí
do Labe, které ovšem budou menší než za současného stavu. Nicméně informace
z vodoměrných stanic poslouží k varování posádek lodí.
Regionální a bleskové povodně na Jílovském potoce
Jílovský potok je bystřina, která má délku 19,3 km a plochu povodí 76,16 km2. Údolí má
prudký a celkem nepravidelný sklon. Průměrný sklon je kolem 3,8 ‰. Jílovský potok je
téměř v celé délce upravený. Vzhledem k tomu, že tok prochází především zastavěným
územím, má mimořádně velké koryto, které provede stoletou vodu. Mimo hustou zástavbu je
koryto lichoběžníkové. Koryto je hluboké a má štěrkopískové dno široké kolem 8 m (někde i
12 m). Potok se vyznačuje, tak jako každá bystřina, značným a rychlým kolísáním vodních
stavů – postižení toku povodní. Na Jílovském potoce nejsou vodní díla, která by mohla
způsobit zvláštní povodeň, mohou se tedy vyskytnout jen srážko-odtokové (přirozené)
povodně. Ty jsou přívalové a regionální (VÚV TGM, 2006).
Regionální povodní není postižen jeden tok, ale všechny toky v území. Za rozsáhlého
a dlouhotrvajícího regionálního deště není velký průtok jen ve vyústní trati Jílovského potoka,
ale také v Labi. Úroveň hladiny ve vyústní trati Jílovského potoka udává především průtok
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v Labi. Tabulka 78 dokládá, že za regionální povodně budou zachovány dnešní (stávající)
poměry i po výstavbě plavebního stupně Děčín (PSD), (VÚV TGM, 2006).
Tabulka 78: Porovnání úrovně hladin v ústí Jílovského potoka v současnosti a po realizaci PSD (VÚV
TGM,, 2006)

Vzdutí vody v Labi bude vlivem vybudování PSD teoreticky zasahovat ve vyústní části
Jílovského potoka až nad nový most u supermarketu Lidl (Obrázek 41).
V případě výskytu povodňového stavu blížícího se Q1 již nebude potřeba držet horní hranu
sektorů na 125,0 m n. m., jelikož v této době již budou obnovené oblasti zaplaveny i bez
požadované manipulace.
Na následující situaci okolí ústí Jílovského potoka jsou znázorněny záplavové čáry
v současnosti a po realizaci PSD.
Na Jílovském potoce se vyskytují především přívalové povodně. Při nich bude v Labi
většinou nízký stav vody. V případě nastavení jezových sektorů PSD na úroveň 125,0 m n. m.
bude ve vyústní části koryta Jílovského potoka hladina Labe Q180d přibližně na kótě 125,13 m
n. m. Na obrázku (Obrázek 42) jsou vykresleny přibližné průběhy hladin na Jílovském potoce
při Q1 a Q180d. Hladina povodně na Jílovském potoce bude ovlivněna vzdutím PSD v 300 –
400metrovém úseku od jeho ústí do Labe (při vodním stavu v Labi Q180d a nastavení jezových
sektorů na 125,0 m n. m.).
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Obrázek 41: : Záplavové čáry Jílovského potoka vlivem PSD
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Obrázek 42: Podélný řez vyústní části Jílovského potoka (10 x převýšení)
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Ve zmiňovaném úseku toku má koryto Jílovského potoka hloubku více než 4 m (Obrázek 43)
a z předcházejícího obrázku (Obrázek 42) je zřejmé, že koryto Jílovského potoka je
dostatečně kapacitní i za předpokladu přívalové povodně na Jílovském potoce a realizace PSD
na Labi. Na již zmiňovaném obrázku (Obrázek 42) je totiž vykreslena fiktivní úroveň hladiny
vody jako součet hloubek vody v korytě Labe při Q180d (nastavení sektorů jezu na 125,0 m n.
m.) a Q100 na Jílovském potoce. Taková úvaha je velmi nadhodnocena (na stranu bezpečnou)
vůči skutečnému průběhu hladin, jejíž průběh by byl zaručeně na nižší výškové úrovni
(zmíněné nadhodnocení průběhu hladiny je z důvodů získávání průběhu hladin v Jílovském
potoce na základě „pouhého“ použití Chézyho rovnice). Koryto Jílovského potoka tedy
provede stoletou povodeň, jak již bylo uvedeno výše, i v případě velké přívalové povodně
a realizace PSD na Labi.

Obrázek 43: Příčný řez 3 Jílovským potokem přibližně 180m od ústí do Labe
(WELL Consulting, 2011c)

Dále jsou uvedeny příčné řezy Jílovským potokem v bližší oblasti jeho ústí. V rámci projektu
Zpracování krajinářského řešení záměru Plavební stupeň Děčín (WELL Consulting, 2011c)
byla navržena úprava vyústní části Jílovského potoka – snížení úrovně terénu pravého břehu
(v příčných řezech červené vykreslení).

Obrázek 44: Příčný řez 7 Jílovským potokem přibližně 140 m od ústí do Labe
(WELL Consulting, 2011c)
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Obrázek 45: Příčný řez 13 Jílovským potokem přibližně 80m od ústí do Labe
(WELL Consulting, 2011e)
pozn. V případě varianty 1 je směrodatné vykreslení černou linkou.

Splaveninový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka
Z hlediska splaveninového režimu není řeka Ploučnice problematickým tokem. K chodu
splavenin dochází za povodňových průtoků. Objem splavenin z Ploučnice do Labe zůstane
stejný. V případě regionální povodně se poměry ve výustní trati nezmění a zůstane stejné
i místo uložení či usazení splavenin v Labi. Za situace, kdy nastane blesková povodeň, se
hladina vody v Labi sklopením jezu sníží (viz výše), což zajistí neškodné provedení povodně
a zabrání usazování splavenin ve výustním úseku. Může se stát, že se část splavenin uloží
na začátku výustní trati Ploučnice, a to především v případech menších bleskových povodní,
kdy nebude potřebné výrazně snižovat hladinu vody ve zdrži PSD.
Jílovský potok má velký sklon a svahy jeho údolí jsou strmé, a proto se vyznačuje velkým
výskytem splavenin. K jejich zachytávání byla v minulosti v km 6,3 vybudována štěrková
přehrážka. Úsek toku pod přepážkou je opevněný a nejsou v něm patrné známky eroze.
Obdobně jako u Ploučnice lze konstatovat, že se dnešní přísun splavenin z Jílovského potoka
do Labe výstavbou plavebního stupně nezmění. Objem splavenin a jejich místo uložení či
usazení v Labi zůstane v případě výskytu regionálních povodní stejné, za menších bleskových
povodní se může stát, že se část splavenin uloží na začátku výustní trati potoka.
Ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka
Za posledních 50 let došlo na Ploučnici ke změně ledových poměrů. V dnešní době má
významný vliv na ledovou situaci v korytě zejména přítok teplých odpadních vod. Především
díky tomu se v dnešní době na Ploučnici nevyskytují škodlivé ledové podvodně. Výustní trať
má navíc velký sklon, rychlost vody v ní je poměrně velká a ani za malého průtoku nezamrzá.
V zastavěných územích nejsou na toku překážky, které by mohly za chodu nebo odchodu ledu
způsobit velký nápěch nebo zácpu. Avšak po výstavbě plavebního stupně Děčín dojde
ke vzdutí hladiny ve výusti Ploučnice, rychlost vody se podstatně sníží a v době mrazů bude
hladina zamrzat a stane se tak překážkou při průchodu ledu. Přitékající kaše se bude před
překážkou hromadit a bude ucpávat průtočný profil a vytvoří se ledový nápěch.
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Na Ploučnici se vyskytuje chod ledové kaše jen za průtoků vody 10 m3/s a větších.
Za menších průtoků se vnitrovodní led zachytává na kamenitém dně a chod ledové kaše
se nevyskytuje nebo je velmi malý. Výustní trať zamrzá jen za malých průtoků. Za průtoků
větších než 20 m3/s se hladina výustní trati neucpe ledem a nevytvoří se překážka pro průchod
ledu.
Z uvedeného vyplývá, že se ve výustní trati bude za mrazů tvořit ledový nápěch, pokud bude
průtok vody v Ploučnici 10–20 m3/s. V obou mezních průtocích jsou nápěchy krátké
a nezpůsobují nebezpečné rozlití vody. Rozvoj nápěchu proti vodě nedovoluje velký sklon
koryta Ploučnice. V situaci, kdy nápěch dokončil svůj růst, ledová kaše nadále přitéká,
ale nápěch v Ploučnici ji již nezadržuje. Kaše prochází nápěchem a ukládá se v Labi, kde
se tvoří nápěch.
Nápěch v Labi ovlivňuje nápěch ve výustní trati Ploučnice. Zvýšením hladiny v Labi
se vytvářejí podmínky pro růst nápěchu ve výustní trati Ploučnice. Sklon hladiny v nápěchu
se nemění a tak lze odvodit, jak nápěch zvýšením hladiny naroste. Nebezpečného stavu
se dosáhne, pokud hladina v Labi překročí kótu 127,00 m n. m.
Uvedenému nebezpečí bude možné bez obtíží čelit částečným sklopením jezu plavebního
stupně Děčín, kterým se dosáhne potřebného snížení hladiny.
Zamrzlá hladina výustní tratě bude překážkou i pro průchod ledových ker za odchodu ledu.
Odchody ledu s velkým množstvím ledu patří minulosti. Menší odchod ledu však nelze
vyloučit. Jeho výskyt je možný mezi Žandovem a Děčínem v případě, že po tuhých mrazech
a malých průtocích, kdy řeka rozsáhle zamrzne, přijde náhlé oteplení s deštěm a průtok vody
se zvýší na desítky m3/s. Nejdříve by se uvolnil led v úsecích s velkým sklonem a vytvořil by
drobné zácpy v jednotlivých jezových zdržích. Později, za většího průtoku, by docházelo
k protrhávání jednotlivých zácp a nastal by celkový odchod ledu. I ten by byl doprovázen
přerušením či dočasným zastavením a vytvořením větší zácpy ve velkých jezových zdrží.
Poslední zácpa by se vytvořila na jezu v Děčíně.
Z uvedeného je patrné, že odchod ledu je proces, který má nějakou dobu trvání, během které
je rozhodně možné snížit hladinu vody v Labi. Snížením hladiny dojde k rozlámání ledové
pokrývky a odplavení ledu z výustní trati. Manipulací na jezu plavebního stupně lze překážku
pro průchod ledu včas odstranit.
Na Jílovském potoce se pod přehrážkou nevyskytují ledové povodně. Z nedávno minulé doby
jsou však známy meteorologické situace, při kterých se v době tuhých mrazů vyskytly
povodňové průtoky a na Jílovském potoce, stejně jako na řadě dalších toků, nastal chod
ledové kaše. Za takové situace je povodňový průtok i na Labi, takže jez plavebního stupně
bude sklopen, ve výustní trati se podmínky nezmění a ledová kaše výustní tratí projde.
Podzemní vody
Při realizaci záměru plavebního stupně Děčín ve variantě 1 s navazující prohrábkou plavební
kynety nelze vyloučit ovlivnění podzemní vody v přilehlém území, a to jak z hlediska
kvalitativního, tak i kvantitativního.
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Vliv na kvantitativní charakteristiky podzemních vod
Vlivy na kvantitativní charakteristiky podzemních vod byly posouzeny několika expertízami
vypracovanými Prof. Ing. Pavlem Dvořákem, DrSc. (Dvořák, 2006a a 2006b), zaměřenými
jak na úsek toku Labe, který bude ovlivněn vzdutím plavebního stupně, tak i úsekem
pod plavebním stupněm, který bude ovlivněn prohrábkou plavební kynety.
V úseku Labe ovlivněném vzdutím plavebního stupně dojde ke zvýšení hladiny podzemní
vody v přilehlém pruhu příbřežního území o šířce L. Hydraulické řešení vychází z hodnot
průtoků Q345d, Q210d a Q180d a je zpracována pro doby tx = 10, 30 a 365 dní. Řešení je
provedeno jednak pro případ nepropustného (dlážděného, zakolmatovaného) dna koryta Labe
(ALTERNATIVA A, hloubka nepropustné vrstvy 1 je nulová), jednak pro úseky Labe,
u nichž se nepropustná vrstva nachází v hloubce 1 pod dnem koryta Labe (ALTERNATIVA
B). U ALERNATIVY B se hydraulicky uplatňuje i proudění vody v propustném podloží dna
koryta do hloubky konvergence proudění. Obě alternativy byly řešeny pro podmínky
nestacionárního charakteru proudění v horninovém prostředí.
Maximální hodnoty vlivu L (m) zvýšené hladiny vody v korytě Labe na zvýšení hladiny
podzemní vody v přilehlém teritoriu se pohybují na levém břehu Labe v rozmezí 19,63 –
127,93 m u ALTERNATIVY A a 39,05 – 241,26 u ALTERNATIVY B. Na pravém břehu se
maximální dosah vlivu L pohybuje v rozmezí 17,88 – 115,78 m u ALTERNATIVY A
a v rozmezí 31,71 – 203,98 u ALTERNATIVY B. Hydraulické řešení je provedeno
pro experimentálně testované rozmezí vstupních odporů od 1 do 5. Při uvažování vstupních
odporů se maximální dosah L u ALTERNATIVY B sníží na levém břehu Labe na rozmezí
26,40 – 229,64 m, na pravém břehu Labe na rozmezí 21,59 – 184,99 m.
Následkem těchto změn se sníží drenážní účinnost koryta Labe. Ke zvýšení hladiny podzemní
vody v přilehlé pobřežní zóně bude docházet nejen vlivem průsaku vody z koryta Labe
(v případě propustného omočeného obvodu koryta Labe), ale i vlivem přirozeného přítoku
podzemní vody z hydrogeologického povodí k Labi jakožto erozní bázi. Situaci může
akcentovat i soustředěný přítok podzemní vody tektonickými liniemi, zjištěný při realizaci
monitorovacích vrtů na levém i pravém břehu, a samozřejmě infiltrace atmosférických srážek.
Je zřejmé, že může dojít ke zvýšení hladiny podzemní vody v pobřežní zóně, které přirozený
podzemní odtok ve směru toku vody v Labi nebude schopen hydraulicky zvládnout. Uvedené
nebezpečí lze úspěšně eliminovat řadou technických opatření. Odtok podzemní vody,
souběžný s trasou koryta Labe bude možno spolehlivě regulovat a v první řadě využít
možnost zvýšení účinnosti hydraulického propadu pod plánovaným stupněm. Prakticky by to
znamenalo vybudovat na obou březích Labe transversální regulační, případně retardační,
drény, založené na štěrkové terasy a gravitačně vyústěné pod stupněm do Labe.
Obdobný závěr uvádí i práce společnosti ARCADIS Geotechnika (2010a), pomocí
numerického modelu proudění podzemní vody v okolí plavebního stupně byly modelovány
změny proudění podzemní vody po výstavbě PS Děčín. Výsledky ukázaly, že plánované
stavební konstrukce plavebního stupně výrazně pozměňují přirozené proudění podzemní vody
na lokalitě. V rámci projektové přípravy proto bude nutné navrhnout stavebně-technická
opatření, která zajistí dostatečný a bezpečný odvod podzemní vody z pravobřežního
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i levobřežního okolí plánovaného plavebního stupně. Tato opatření ale jsou schopna uvedené
dopady na okolí plně eliminovat.
Úsek toku Labe pod PSD ovlivněný prohrábkou plavební kynety je detailně řešen
v expertíze „Hydraulické posouzení vlivu navržené prohrábky koryta Labe v úseku Plavební
stupeň Děčín - státní hranice ČR NSR (pl. km 89,10 až 109,27) na podzemní vodu v přilehlém
území na levém i pravém břehu Labe“ (Dvořák, 2006b). Hydraulické posouzení bylo
zpracováno ve dvou alternativách. Celý úsek ovlivněný prohrábkou v délce cca 6 km (ř. km
736,9 – 730,42 byl posouzen pro případ, že převládá horizontální složka proudění a dno je
zakolmatováno (l = 0) - ALTERNATIVA A. Kromě toho byl posouzen úsek Labe těsně
pod předpokládaným PSD o délce cca 400 m (ř. km 736,9 – 736,49), v němž po plánované
prohrábce bude působit (i když pravděpodobně jen dočasně do obnovení tzv. dnové dlažby)
i konvergence proudění z vodou nasyceného propustného kolektoru pode dnem koryta Labe,
vymezeného polohou nepropustné vrstvy v hloubce l > 0 pode dnem koryta Labe ALTERNATIVA B.
Hydraulické vyhodnocení ALTERNATIVY A bylo provedeno pro stávající stav i stav
po navržené prohrábce při Q345d pro experimentálně zjištěné rozmezí přítoku podzemní vody
1 až 5 l/s/ha. Negativní vliv prohrábky (tj. snížení hladiny podzemní vody a zvýšení
maximálního dosahu vlivu prohrábky (L) v přilehlém území) byl zjištěn v počáteční trase
pod navrženým PSD ř. km 736,9 – 736,33, kde se jednalo o snížení hladiny podzemní vody
až o několik desítek cm při Q345d. Ojediněle pak bylo snížení hladiny podzemní vody zjištěno
ř. km 735,77 – 733,13 a v úseku mezi ř. km 734,10 – 733,56, zde však již byly rozdíly méně
výrazné. Na ostatních místech byl zjištěn pozitivní vliv prohrábky (po prohrábce kynety dojde
oproti současnému stavu ke zvýšení hladiny podzemní vody) a na konci posuzovaného úseku
prohrábky v ř. km 731,48 – 730,42 v souvislé délce 1 km již nebyl zjištěn žádný vliv.
V případě ALTERNATIVY B dojde vlivem konvergence proudění podzemní vody
v posuzovaném úseku (ř. km 736,9 -736,49) ke snížení maximálního dosahu vlivu prohrábky
(L) na hladinu podzemní vody v přilehlém území. Tento stav však bude dočasný a bude
eliminován zakolmatováním dna Labe.
Infiltrace dešťových srážek může v průběhu roku významně zmírňovat výše zmíněné lokální
negativní vlivy prohrábky na hladinu podzemní vody. Tento vliv není zanedbatelný: zvýšení
hladiny podzemní vody se na posuzované lokalitě vlivem 24hodinových srážek pohybuje
v rozmezí od 13,5 (pro pravděpodobnost opakování jednou za rok) do 39,8 cm pro N = 200
let. Zvýšení hladiny podzemní vody vlivem efektivní infiltrované části přívalových dešťů se
pohybuje v rozmezí od 3,1 do 7,8 cm (pro N 1 rok) a v rozmezí od 11,6 do 37,8 cm (N = 200
let) pro přívalové deště v době trvání od 5 do 120 minut.
Snížení hladiny podzemní vody může negativně ovlivnit některé chráněné biotopy
v dotčeném přilehlém území. To se týká zejména zhruba poloviny lokality s lužními porosty
o celkové ploše cca 1 ha na levém břehu Labe těsně pod plavebním stupněm (ř. km 736,90 –
735,89). Toto snížení lze eliminovat vhodným regulačním nebo retardačním technickým
opatřením. Zdrojem podzemní vody pro toto zvýšení může být hydraulický propad
pro podzemní vodu v místě PS Děčín (viz výše).
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V Expertíze (Dvořák, 2006b) je vyhodnocen i vliv prohrábky při povodňových průtocích Q1
až Q100. Ten je zanedbatelný ve srovnání s razantními důsledky povodní včetně destrukce
chráněných lokalit. Tyto důsledky nelze spojovat s výstavbou PS Děčín, který je při
povodňových stavech vyhrazen.
Závěrem je možno konstatovat, že realizace PSD ve variantě 1 ovlivní hladinu podzemní
vody v okolním území. Vzhledem k spíše pozitivní celkové bilanci (převládajícímu vlivu PSD
ve směru zvýšení hladiny podzemních vod) a také vzhledem k celkovému rozsahu záměru
nelze předpokládat, že by realizace PSD ve variantě 1 negativně ovlivnila kvantitativní stav
útvarů podzemních vod, které zasahují do dotčené oblasti, tj. vodního útvaru Děčínský
Sněžník (ID 46300), Křída Dolní Kamenice a Křinice (ID 46600), Křída Dolního Labe
po Děčín – levý břeh, severní část (ID 46120), Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh
(ID 46200) a Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice (ID 46500).
Vliv na kvalitu podzemních vod
Na základě provedených rozborů vzorků vody z monitorovacích vrtů je možno konstatovat,
že v letech 2003 a 2004 dozněl významný vliv povodně v roce 2002, v roce 2005 se kvalita
podzemní vody výrazně přiblížila stavu před povodní a nadále je víceméně stabilní. Změny
hladiny podzemních vod v důsledku realizace PSD ve variantě 1 mohou vést ke změnám
kvality těchto vod. Zvýšená hladina podzemní vody v oblasti ovlivněné vzdutím plavebního
stupně může zasáhnout do inkapsulovaných odpadů a kontaminovaných zemin u řady starých
ekologických zátěží, které jsou v dotčeném území registrovány (více informací poskytuje
kapitola C.II.6.3). Je však třeba si uvědomit, že záměrem zvýšená hladina v řece se bude
pohybovat v rozmezí, ve kterém se pohybuje již dnes (cca jednoletá voda). Potenciálně
zasažená kontaminovaná místa jsou tedy pravidelně smáčená již dnes. Trvalejším zvýšením
hladiny bude naopak současné vymývání potlačeno. Nebezpečí spojené se zvýšením hladiny
podzemní vody lze rovněž eliminovat řadou technických opatření (viz část Vliv
na kvantitativní charakteristiky podzemních vod). Na kvalitě podzemní vody se tedy vliv
zvýšené hladiny podzemní vody v důsledku vzdutí plavebního stupně pravděpodobně
neprojeví.
Prohrábka a s ní spojený pokles hladiny podzemní vody je z hlediska ochrany kvality
podzemních vod před vyplavováním znečišťujících látek z kontaminovaných zemin
a ze starých ekologických zátěží jednoznačně horší než vzdutí hladiny v jezové zdrži.
V oblasti pod PSD, která bude ovlivněna prohrábkou plavební kynety, bude docházet
k lokálnímu snížení hladiny podzemní vody. Vliv se však projeví pouze v úzkém pruhu kolem
obou břehů Labe (maximálně do cca 50 m) a v této oblasti nejsou evidovány žádné staré
ekologické zátěže.
I přes to, pro efektivní řešení případných nebezpečí kontaminace podzemních vod je nutné
zajistit pokračování monitoringu jakosti podzemních vod v dotčené oblasti a jeho každoroční
vyhodnocování. V případě kontaminace vody, pocházející z některého z podniků podél řeky,
bude díky monitoringu možné dohledat původce znečištění a sjednat nápravu.
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Závěrem lze konstatovat, že výstavbou PSD ve variantě 1 pravděpodobně nedojde
k negativnímu ovlivnění jakosti podzemních vod ani k vyplavování kontaminantů ze starých
ekologických zátěží. Útvary podzemních vod, které zasahují do území lokalizace záměru,
byly pro potřeby aktuálních návrhů plánů dílčích povodí z hlediska jejich chemického stavu
vyhodnoceny jako nevyhovující a není opodstatněné předpokládat, že by realizace záměru
PSD dále negativně ovlivnila jejich chemický stav.
D.I.4.3 Varianta 1b
Povrchové vody
Při realizaci záměru plavebního stupně Děčín ve variantě 1b dojde k ovlivnění povrchových
vod v dotčeném území. Záměr může mít vliv na stav dotčených útvarů povrchových vod
a bude ovlivňovat také splaveninový a ledový režim labských přítoků (Ploučnice a Jílovského
potoka).
Vliv na ekologický stav dotčených útvarů povrchových vod
Realizace projektovaného záměru ve variantě 1b ovlivní v dotčeném úseku toku Labe a jeho
přítoků životní prostředí. Primárně dojde ke změně abiotických podmínek (fyzikálněchemických a hydromorfologických parametrů) a to následně ovlivní společenstva organismů
vázaných na vodní ekosystémy, z hlediska ekologického stavu tedy biologické složky
ekologické kvality.
Vliv na podpůrné chemické a fyzikálně-chemické parametry
Vliv záměru ve variantě 1b na podpůrné chemické a fyzikálně chemické parametry bude
obdobný jako v případě varianty 1. Po realizaci záměru nejsou očekávány významné změny
v hodnotách všeobecných fyzikálně-chemických parametrů ani v koncentracích specifických
znečišťujících látek, které by měly dopad na klasifikaci ekologického stavu dotčených útvarů
povrchových vod.
Vliv na podpůrné hydromorfologické parametry
Vlivy záměru ve variantě 1b na hydromorfologické charakteristiky toku Labe a jeho přítoků
se budou vzhledem k souboru environmentálních opatření v porovnání s variantou 1
v některých aspektech lišit.
V porovnání s variantou 1 je umístění vlastního plavebního stupně ve variantě 1b posunuto
o 100 m proti proudu směrem do intravilánu Děčína (ř. km 737,12), jeho výstavba však bude
stejně jako v případě varianty 1 znamenat narušení kontinuity toku a lokální likvidaci
stávajícího dna a břehů. Migrační prostupnost bude ve variantě 1b zajištěna velkokapacitním
migračním koridorem na pravém břehu Labe a technickým rybím přechodem mezi pravou
stěnou plavební komory a jezovým pilířem.
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Nominální vzdutí hladiny nad stupněm zůstává na kótě 124,50 m n. m. v profilu stupně
a změny úrovně hladin v oblasti vzdutí zůstávají prakticky shodné jako v případě varianty 1
(Tabulka 74), shodně tedy dojde k zaplavení stávajících břehů a mělkovodních zón.
Vlivy PS Děčín na charakteristiky proudění byly zkoumány pomocí 2D matematického
modelu (DHI, 2010a). Na základě výsledků 2D matematického modelu byly sestrojeny
následující grafy (Obrázek 46), které ukazují srovnání rychlostí proudu v ose toku
za současného stavu a po výstavbě PS Děčín v ř. km 737,12 při průtocích Q345d, Q180d a Q1.
Znázorněn je úsek toku, který bude ovlivněn vzdutím PS Děčín, hodnoty odpovídají středním
rychlostem proudu ve svislicích.

Obrázek 46: Srovnání středních rychlostí proudu v ose toku
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Z hlediska vlivu na hydromorfologické parametry je významné, že v případě varianty 1b
dojde realizací plánovaných environmentálních opatření v oblasti vzdutí k výraznému zvýšení
heterogenity prostředí, zvláště pak v břehových partiích toku. Nové břehy budou plážovány
(tj. vysypávány říčním štěrkem v nízkém sklonu), na některých místech bude břehová linie
rozvolněna a budou vytvářeny mělké laguny. V oblasti stávajících břehových výhonů
(Boletice, Nebočady) budou zvýšeny podélné ochranné hráze, které tak nadále budou
zajišťovat ochranu mělkovodních habitatů. Stejně jako ve variantě 1 ovlivní vzdutí vodní
útvary na Labi (OHL_0940 a OHL_1150), Ploučnici (OHL_1110) a Jílovském potoce
(OHL_0930).
Úsek toku pod plavebním stupněm (vodní útvar OHL_0940 Labe od toku Jílovský potok
po státní hranici) bude ovlivněn prohrábkou, oproti variantě 1 však bude rozsah prohrábky
významně omezen. Cílové plavební hloubky budou dosaženy kombinací úpravy trasování
plavební dráhy, prohrábky a výstavby koncentračních staveb (břehových výhonů). Následkem
toho dojde v porovnání s variantou 1 k méně výrazným změnám úrovně hladiny v podjezí
oproti stávajícímu stavu. V úseku toku těsně pod jezem dojde ke snížení hladiny při Q345d
maximálně o 20 cm, dále ve směru po proudu se bude tento rozdíl snižovat.
Břehové výhony budou realizovány na obou březích Labe, budou navrženy tak, aby byly
proplavovány a nezanášely se jemným sedimentem. V okolí břehových výhonů budou vznikat
mělkovodní zóny a bude docházet k diverzifikaci proudových podmínek. Při vyšších
průtokových stavech budou břehové výhony přeplavovány. Břehové výhony budou řešeny
variabilně pro dosažení podmínek vhodných pro různé rostlinné a živočišné druhy. Tato
variabilita bude spočívat v rozdílném způsobu vyplnění prostoru mezi výhony a břehem
a v různých úpravách a sklonech vnějšího límce výhonů. Realizace břehových výhonů bude
mít za následek zvýšení heterogenity toku, prostředí kolem břehových výhonů bude
využitelné řadou organismů.
Stejně jako v případě varianty 1, nemohou mít změny hydromorfologických parametrů
z podstaty věci přímý vliv na klasifikaci stavu dotčených vodních útvarů, ale i v případě
varianty 1b lze očekávat, že změny ve vzdutí PS Děčín budou ovlivňovat biologické složky
kvality, což může mít dopad na klasifikaci ekologického stavu dotčených vodních útvarů
vymezených na toku Labe (OHL_0940 a OHL_1150). I v případě realizace varianty 1b bude
charakter těchto vodních útvarů z hlediska hydromorfologického podstatně změněn a je proto
možné, že v dalším procesu plánování v oblasti vod (tj. v procesu další aktualizace plánů
povodí) budou v rámci přezkoumání, které se podle požadavků RSV provádí v šestiletém
cyklu, tyto dotčené vodní útvary vymezeny jako silně ovlivněné (Pozn.: dotčené vodní útvary
nelze vymezit jako silně ovlivněné před realizací záměru).
Vliv na biologické složky ekologické kvality
Lze očekávat, že realizace záměru ve variantě 1b negativně ovlivní makrozoobentos a ryby.
Vliv na tyto biologické složky však bude oproti variantě 1 zmírněn realizací komplexu
environmentálních opatření. Biologická složka makrofyta bude záměrem ve variantě 1b
ovlivněna v delším časovém horizontu spíše pozitivně (WELL Consulting, 2014). Další
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informace jsou uvedeny v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. V době
provádění stavebních prací, prohrábky a výstavby environmentálních opatření bude docházet
k uvolňování jemných částic a zákalům vody v toku a k následné sedimentaci uvolněných
částic. To ovlivní všechny biologické složky ekologické kvality. Tyto vlivy však budou pouze
dočasné a organismy se s nimi pravděpodobně dobře vyrovnají, neboť jsou na daný jev,
ke kterému ve vodních tocích i přirozeně dochází (např. při zvýšených průtocích) velmi dobře
adaptovány.
Hlavní vlivy záměru na biologickou složku makrozoobentos v dotčených vodních útvarech
na Labi budou spojeny se vzdutím jezu stejně jako při realizaci varianty 1. Snížení pestrosti
habitatů vhodných pro společenstva makrozoobentosu, včetně zaplavení současných písčitých
lavic, však bude ve variantě 1b kompenzováno jejich náhradou a vytvořením nových ploch
pozvolných břehů. Dá se tedy předpokládat, že společenstva makrozoobentosu budou moci
nalézt vhodné náhradní habitaty, i když roli budou stále hrát změněné hydrologické
podmínky. Vzhledem k navrženým poměrně rozsáhlým revitalizačním opatřením, která jsou
součástí záměru ve variantě 1b, se dá předpokládat, že se stav této biologické složky realizací
záměru nezhorší až na stav zničený (třída 5). Nicméně budou výrazně ztíženy podmínky
pro dosahování lepšího ekologického stavu. Stejně jako ve variantě 1 bude negativním vlivem
zvýšené lodní dopravy vyšší riziko zavlečení nepůvodních druhů, pro omezení jejich rozvoje
budou místa upravená lomovým kamenem převrstvena autochtonním říčním štěrkem.
Pod plánovaným PSD bude makrozoobentos stejně jako ve variantě 1 ovlivněn především
prohrábkou říčního dna. Vzhledem k současnému stavu Labe v tomto úseku, kdy je většina
pravého břehu opevněna lomovým kamenem, se dá ale předpokládat, že výstavbou
koncentračních výhonů doplněných dílčí prohrábkou říčního dna v plavební kynetě nebude
společenstvo makrozoobentosu významně ovlivněno, negativní vlivy budou spíše dočasné.
Vybudování břehových výhonů může nahradit některé poškozené části toku a napomoci
k udržení či dokonce zvýšení druhové diverzity. Další informace jsou uvedeny v kapitole
D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. Celkově nelze předpokládat, že by společenstvo
makrozoobentosu bylo výstavbou záměru ve variantě 1b ovlivněno natolik, že by došlo
ke zhoršení ekologického stavu příslušného vodního útvaru o celou třídu, tedy až na stav
zničený (třídu 5).
Hlavním vlivem záměru na společenstva makrozoobentosu dotčených vodních útvarů
vymezených na přítocích Labe, tj. na Ploučnici a Jílovském potoce, je zpětné vzdutí spodních
úseků těchto toků. Jedná se stejně jako v případě vlivů vzdutí na Labi především o ztrátu
proudného prostředí, zvýšení hloubky a celkové snížení heterogenity habitatů, které však
bude do určité míry kompenzováno vytvořením nového odlehčovacího koryta Ploučnice,
které bude kratší, a tudíž bude mít vyšší spád. Lze předpokládat, že vybudování
odlehčovacího koryta zajistí mj. posílení vábivého proudu pro vodní migrující živočichy.
V případě dotčeného vodního útvaru na Jílovském potoce záměr nebude mít vliv na migrační
prostupnost toku ani napojení na tok Labe z hlediska migrace vodních organismů. Vzhledem
k tomu, že působení všech výše uvedených vlivů bude omezeno na velmi krátký úsek
páteřního toku, nelze očekávat, že by se vlivy projevily v klasifikaci vodního útvaru do tříd
ekologického stavu.
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Vliv záměru ve variantě 1b na biologickou složku ekologické kvality ryby v dotčených
vodních útvarech na Labi bude obdobný jako ve variantě 1, negativní vliv omezení migrační
prostupnosti však bude zmírněn výstavbou tří rybích přechodů, dvou technických a jednoho
nadstandardního, typově přírodě blízkého. Faktem ale zůstává, že rybí přechody jsou vždy
selektivní a nikdy nezajišťují volnou protiproudovou migraci v plném rozsahu (pro celé
populace). Jejich využití pro poproudovou migraci je navíc vždy limitované. V záměru je
současně plánován provoz MVE, který je i za splnění všech dostupných minimalizačních
opatření (šetrný typ turbíny, elektrické bariéry atp.) plánovanými ve variantě 1b doprovázen
tzv. turbínovou mortalitou během poproudové migrace ryb v předpokládaných hodnotách
kolem 10 %, se kterou je nutno počítat. Proto lze shodně s variantou 1 očekávat zhoršení
ekologického stavu u bioindikační složky ryby ze současného středního stavu (třída 3) na stav
poškozený (třída 4). Vzhledem k tomuto faktu (nemožnost dosažení dobrého stavu vodních
útvarů, zhoršení stavu vodních útvarů) bude nutné v příštích aktualizovaných plánech povodí
pro tyto dotčené vodní útvary (Labe od toku Bílina po Jílovský potok a Labe od toku Jílovský
potok po státní hranici) uplatnit výjimku podle čl. 4, odst. 7 směrnice 2000/60/ES (Rámcová
směrnice o vodách).
Vliv záměru ve variantě 1b na společenstvo ryb dotčených vodních útvarů vymezených
na přítocích Labe, tj. na Ploučnici a Jílovském potoce, bude obdobný jako ve variantě 1
a shodně nelze očekávat, že by se vlivy projevily v klasifikaci dotčených vodních útvarů
do tříd ekologického stavu. Záměr nebude mít vliv na migrační prostupnost toků ani napojení
na tok Labe z hlediska migrace vodních organismů, vybudování odlehčovacího koryta
Ploučnice zajistí mj. posílení vábivého proudu pro vodní migrující živočichy (viz část
věnovaná makrozoobentosu). Ovlivnění významného trdliště ryb v ústí Ploučnice bude
kompenzováno vznikem vhodných nových trdlišť díky rozsáhlým úpravám břehů - plážování
- nad, v rámci i pod vzdutím PSD. Plochy vhodné pro trdliště ryb se tedy realizací záměru
ve variantě 1b celkově rozrostou.
Vliv varianty 1b na společenstvo fytobentosu v dotčených vodních útvarech jak na Labi, tak
na jeho přítocích, bude shodný s vlivem varianty 1. Z hlediska klasifikace dotčených vodních
útvarů do tříd ekologické kvality by ke zhoršení stavu z pohledu fytobentosu dojít nemělo.
Vliv záměru ve variantě 1b na biologickou složku makrofyta bude v dotčených vodních
útvarech podobný jako ve variantě 1, ale oproti variantě 1 bude v delším časovém horizontu
spíše pozitivní a spočívá v realizaci environmentálních opatření, především pak úprav
břehových zón plážováním, vytvořením lagun za koncentračními výhony, vybudováním tůní
a v managementu štěrků. Pokles hladiny vody v podjezí bude ve variantě 1b zmírněn
vybudováním koncentračních výhonů. Vlivy při výstavbě těchto opatření budou ale negativní
– při úpravách břehů i výstavbě výhonů dojde k narušení litorální části toku, ke které se
v podmínkách řeky Labe výskyt vodních makrofyt váže. Další informace jsou uvedeny
v kapitole D.I.7 Vliv na faunu, flóru a ekosystémy. Vliv záměru na společenstvo
fytoplanktonu bude v dotčených vodních útvarech shodný s vlivem varianty 1. Riziko spojené
s realizací záměru lze navíc spatřovat v možném vzniku inokula v nově vytvořených tůních,
které budou realizovány v rámci navrhovaných environmentálních opatření. Práce společnosti
WELL Consulting (2011d) uvádí, že u dvou tůní nacházejících se v zájmové oblasti (SvádovHBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
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jih - 50°40'06"N, 14°06'42"E a Podskalí-prostřední - 50°48'52"N, 14°13'26"E) skutečně došlo
v roce 2011 k masovému rozvoji sinice Anabaena flos-aquae a při průchodu povodňové vlny
v červenci byl celý objem tůní vypláchnut do toku. Vzhledem k tomu, že v té době procházel
řekou průtok 700 m3/s, se však nevelký objem těchto tůní dokonale naředil. Lze předpokládat,
že i v budoucnu bude vyplachování poříčních tůní spojeno s vysokými průtoky, které tak
zneutralizují možnou hrozbu zhoršení kvality vody.
Vlivy na chemický stav dotčených útvarů povrchových vod
Vliv záměru ve variantě 1b na chemický stav útvarů povrchových vod bude obdobný jako
v případě varianty 1. Vzhledem k omezenému rozsahu prohrábek v úseku toku pod PSD bude
ve variantě 1b sníženo riziko kontaminace povrchových vod z dnových sedimentů Labe.
Změny v koncentracích prioritních látek a dalších znečišťujících látek, které jsou určující
pro klasifikaci chemického stavu útvarů povrchových vod, s dopadem na chemický stav
dotčených vodních útvarů nejsou po realizaci záměru očekávány.
Vliv na odtokové poměry, povodňová ochrana
Vlnování
Možnosti využívání nadlepšování průtoků jako organizačního opatření k proplavení lodí
v úseku od VD Střekov po konec vzdutí PS Děčín v oblasti Křešic a jeho podmínky jsou
v případě varianty 1b obdobné jako ve variantě 1.
Klimatická změna
Situace je obdobná jako v případě varianty 1.
Povodňová ochrana
PS Děčín ve variantě 1b přispěje v přilehlém území ke zvýšení ochrany proti zimním
povodním a nebude mít žádné dopady na průběh povodní směrem po proudu.
Environmentální opatření, která jsou integrální součástí záměru ve variantě 1b, jsou navržena
s ohledem na plánovaná protipovodňová opatření města Děčín.
Povodňová ochrana města Děčín
Z výsledků simulací, provedených pomocí 2D matematického modelu MIKE 21C (DHI,
2012), je patrné, že vliv výstavby PSD (se zahrnutými protipovodňovými opatřeními) je
pro většinu simulovaných průtoků pozitivní (hladina u návrhového stavu je níže než u stavu
současného). Pro Q5 až Q100 pouze z Labe je průběh hladiny níž, pouze u Qkat je hladina výš.
Při průtocích vyšších než Q100 pod soutokem Labe s Ploučnicí (kombinace Q100 z Labe a Q100
z Ploučnice a Qkat pouze z Labe) se úroveň hladiny u návrhového stavu dostává nad úroveň
hladiny při současném stavu (Obrázek 47).
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Obrázek 47 Podélný profil hladin pro návrhový stav a současný stav

Podobné rozdíly jsou i pro kombinace průtoků z Labe a Ploučnice, kdy hladiny od kombinace
Q1 z Labe a Q20 z Ploučnice až po Q50 z Labe a Q100 z Ploučnice jsou u návrhového stavu níž
než u současného stavu. Pouze pro kombinaci Q100 z Labe a Q100 z Ploučnice se již dostává
místy hladina pro návrhový stav výš než pro současný stav. Důvod je i ten, že na březích
Labe, hlavně pravý břeh (nad zaústěním bypassu Ploučnice - Shotty park), je terén
v návrhovém stavu navýšený oproti současnému stavu a toto navýšení brání rozlivu
do inundačního území a vzduje vodu proti proudu. Další místo, kde je úroveň hladiny
v návrhovém stavu pro tuto kombinaci výš než u současného stavu je na pravém břehu
pod silničním mostem (pod ústím bypassu Ploučnice), kde je sice terén v návrhovém stavu
snížen, ale břehy jsou opět vyvýšeny a brání naopak proudu vrátit se zpět do Labe, což opět
vzduje místně hladinu.
Z finálních výsledků vyplývá, že výstavba PS Děčín ve variantě 1b (včetně revitalizačních
úprav) má minimální vliv na průběh hladiny - způsobuje navýšení hladiny u návrhového
stavu oproti současnému maximálně 5 cm (při Qkat). U ostatních průtoků je úroveň hladiny
nad jezem PS Děčín pro návrhový stav dokonce níže než u současného stavu. K maximálnímu
snížení hladiny dochází především díky snížení drsnosti koryta vlivem zvýšení trvale
zaplaveného příčného profilu, díky hydraulickým vlastnostem PSD a úpravám pod profilem
jezu, a to téměř 40 cm při Q5 a o 16 cm při Q20 v profilu 600 m nad osou jezu. K negativnímu
ovlivnění zastavěného území Děčína tedy docházet nebude.
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Vliv PSD na průchod povodní dále po toku
Situace je stejná jako ve variantě 1. PSD neovlivní ani výšky kulminačních hladin ani časový
průběh povodní dále po toku, neboť na PSD nedochází k hospodaření s objemem vody
a objem vody, který přitéká, také odtéká.
Vliv na splaveninový a ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka a průchod povodní
Vliv záměru ve variantě 1b na splaveninový a ledový režim Jílovského potoka i průchod
povodňových průtoků bude totožný s vlivem záměru ve variantě 1.
V případě Ploučnice se situace zásadním způsobem změní vzhledem k vybudování nového
zaústění do toku Labe a s tím spojených terénních úprav.
Studie Pöyry Environment (2010b) uvádí, že realizací nového zaústění budou běžné průtoky
převedeny do Labe kratší trasou, ve které nedojde k výrazné sedimentaci, a tedy nebude
docházet ke snižování kapacity výustní trati. Naopak vlivem provedených terénních úprav
(snížení terénu) dojde ke zvýšení kapacity výustní trati. Při výskytu bleskových povodní
nebude nutná manipulace s hladinou v Labi prostřednictvím PSD, jako ve variantě 1.
Co se týče ledových jevů, vytvořením nového zaústění Ploučnice dojde jednak k omezení
nebezpečí vzniku ledové celiny v nové výustní trati (snížení rychlosti proudu nebude tak
velké) a jednak se vytvoří dostatečné prostory v prostoru ústí pro bezpečné rozlití vody
a překonání případných problémů bez nebezpečí vzdutí vody proti proudu Ploučnice. Dojde
tak i ke zlepšení situace oproti variantě 0.
Vliv prohrábky na transport splavenin a plavenin
Prohrábkou plavební kynety dojde v dotčeném úseku toku k odstranění nebo narušení
stávající dnové dlažby a obnažení jemnějších sedimentů, které tak budou vystaveny účinkům
proudu. Pro možný odhad vlivů na splaveninový režim v dotčeném úseku toku byla
zpracována odborná studie (DHI Hydroinform, 2003), která na základě rozboru zrnitosti
materiálu odebraného ze dna plavební dráhy v místech navrhovaných prohrábek modelově
ověřila stabilitu dna po realizaci navržených úprav. 2D matematickým modelem byl
simulován pohyb splavenin a morfologický vývoj koryta v úseku Střekov – Hřensko
při povodňových průtocích Q5, Q20 a povodňové vlně v měsíci srpnu 2002 (tj. největší
věrohodně zaznamenané povodně v tomto úseku, 6,5 dní trvající povodeň s kulminačním
průtokem cca 4 900 m3/s). Simulace prokázala, že přes navrhované prohrábky v úseku pod PS
Děčín až po Hřensko nebude docházet prakticky k žádnému pohybu splavenin a tedy
k morfologickým změnám koryta. Jedinou výjimkou je krátký úsek mezi ř. km 734,81 734,07, kde docházelo k nevýrazným lokálním morfologickým změnám při Q20 a povodňové
vlně ze srpna 2002. I tento lokální jev by bylo možné zmírnit poměrně jednoduchým
opatřením. Při realizaci navrhovaných prohrábek by bylo vhodné oddělit hrubozrnný materiál
dnové dlažby, provést prohrábku v tomto úseku na vyšší hloubku a poté dorovnat dno
na požadovanou niveletu hrubozrnnou frakcí původní dnové dlažby.
Plavební stupeň Děčín neovlivní zásadním způsobem stávající splaveninový režim toku.
Začátek pohybu dnových splavenin v úseku Střekov-státní hranice byl pomocí hydraulického
HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
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modelu s pohyblivým dnem prokázán až od průtoku 1500 m3/s, tedy průtoku přesahujícím
jednoletou vodu. Jezové uzávěry PS Děčín budou ovšem při vyšších průtocích automaticky
sklápěny a při dosažení průtoku přibližně 1 750 m3/s budou zcela spuštěny, takže plavební
stupeň již nebude tvořit příčnou překážku a nebude tedy ovlivňovat proudění v toku
a splaveninový režim.
Sedimentace suspendovaných částic (plavenin) v jezové zdrži PS Děčín při malých průtocích
(a tedy vyšší úrovni přelivné hrany stupně) nebude výrazná, protože za této situace je
i podstatně nižší koncentrace plavenin v toku. Odhad je prováděn na základě zkušenosti
z jiných jezů stejného typu - např. Dolní Beřkovice. Posuzovaný záměr nesnižuje transport
plavenin na německé území, pouze do jisté míry může přispívat k jeho rozkolísanosti
v součinnosti se všemi labskými a vltavskými plavebními stupni a vodními nádržemi.
Podzemní vody
Při realizaci záměru plavebního stupně Děčín ve variantě 1b nelze vyloučit ovlivnění
podzemní vody v přilehlém území, a to jak z hlediska kvalitativního, tak i kvantitativního.
Vliv na kvantitativní charakteristiky podzemních vod
Vliv PS Děčín ve variantě 1b na podzemní vody je vyhodnocen prof. Ing. Pavlem Dvořákem,
DrSc. v aktualizovaném souhrnném hodnocení vlivů záměru Plavební stupeň Děčín
na podzemní vody v dotčeném teritoriu (Dvořák, 2010).
Vliv na kvantitativní charakteristiky podzemních vod (hladinu podzemních vod, její fluktuaci,
tlakovost) v oblasti ovlivněné vzdutím PSD i možnosti řešení případných negativních
důsledků změn těchto parametrů jsou u varianty 1b stejné, jako v případě varianty 1.
V úseku pod plavebním stupněm jsou negativní vlivy záměru (tj. pokles hladiny podzemní
vody) zmírněny výrazným omezením prohrábky plavební kynety a výstavbou břehových
výhonů. Na základě výsledků matematického modelu (Pöyry Environment, 2011b), lze
pro PSD ve variantě 1b uvést informace o záklesu hladiny v úseku pod stupněm, kde bude
dosažení požadovaných plavebních podmínek zajištěno pomocí regulačních úprav, které ve
variantě 1b spočívají v prohrábce v kombinaci s koncentračními stavbami (břehovými
výhony). Oproti variantě 1 dojde k menším změnám úrovně hladiny v podjezí oproti
stávajícímu stavu. Tyto změny zachycuje následující tabulka (Tabulka 79).
Tabulka 79: Rozdíl hladin v úseku pod PSD pro variantu 1b (stav při Q345d)
ř. km
pokles hladiny (cm)

737,0
44

736,7
28

736,0
15

735,0
11

734,0
9

733,6
11

733,0
1

Z tabulky je patrné, že těsně pod stupněm dojde vlivem prohloubení koryta při výstavbě
vývaru a dolní rejdy k záklesu hladiny při Q345d přibližně o 40 cm, na začátku úseku,
ve kterém budou budovány výhony (cca 300 m pod PSD, přibližně v ř. km 776,7) to bude asi
necelých 28 cm a dále se bude rozdíl hladin rychle snižovat. Hodnoty uvedené v tabulce
odpovídají průtoku Q345d, při vyšších průtocích budou změny hladin oproti současnosti nižší.
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Maxima rychlostí se dle matematického modelu (Pöyry Environment, 2011b) po realizaci
regulačních úprav za běžných průtoků výrazně nezmění: „změna absolutních hodnot rozdílu
maximálních rychlostí...klesá pod nevýznamnou hodnotu 5 %“. Při vzrůstajících průtocích se
změna rychlostí významně snižuje a nelze tedy předpokládat, že by regulační úpravy mohly
způsobit destabilizaci dna Labe.
Závěrem je možno konstatovat, že realizace PSD ve variantě 1b ovlivní hladinu podzemní
vody v okolním území. Vzhledem k spíše pozitivní celkové bilanci (převládajícímu vlivu PSD
ve směru zvýšení hladiny podzemních vod) a také vzhledem k celkovému rozsahu záměru
nelze předpokládat, že by realizace PSD ve variantě 1b negativně ovlivnila kvantitativní stav
útvarů podzemních vod, které zasahují do dotčené oblasti, tj. vodního útvaru Děčínský
Sněžník (ID 46300), Křída Dolní Kamenice a Křinice (ID 46600), Křída Dolního Labe
po Děčín – levý břeh, severní část (ID 46120), Křída Dolního Labe po Děčín – pravý břeh (ID
46200) a Křída Dolní Ploučnice a Horní Kamenice (ID 46500).
Vliv na kvalitu podzemních vod
Vliv na kvalitu podzemních vod a chemický stav dotčených útvarů
u varianty 1b bude podobný jako v případě varianty 1. Omezení
pod plavebním stupněm a snížení hladiny podzemních vod v přilehlém
prohrábky a výstavbou břehových výhonů dále snižuje případné
znečišťujících látek z kontaminovaných zemin.

podzemních vod
záklesu hladiny
území omezením
riziko vyplavení

D.I.4.4 Srovnání variant
Povrchové vody
Z hlediska vlivu na povrchové vody představuje varianta 0 zachování stávajícího stavu
a procesů. Negativním vlivem nulové varianty jsou zvýšená rizika havárií železniční
a především silniční dopravy v širším dotčeném území ve srovnání s variantami aktivními.
K doložení tohoto tvrzení byla zpracována „Studie snížení dopravní nehodovosti a úspor
z přesunu části nákladní dopravy na vodní cestu při realizaci plavebního stupně Děčín aktualizace“ (HBH Projekt, 2015g), která je přiložena jako samostatná příloha SP12. Tato
studie aktualizuje studii z roku 2012 se stejným zaměřením (HBH Projekt, 2012a).
Záměr byl ve studii (HBH Projekt, 2015g) posouzen v následujících variantách.
Stav bez realizace plavebního stupně Děčín


odpovídá nulové variantě hodnocené v dokumentaci

Stav se zrealizovaným plavebním stupněm Děčín


odpovídá aktivním variantám záměru 1 a 1b hodnoceným v dokumentaci

Rozdíly mezi studií z roku 2012 a aktualizací z roku 2015 je mj. v rozsahu ovlivněné silniční
sítě, která se v aktualizaci rozšířila o cestní síť v okolí Vltavy v úseku Mělník – Praha
(Radotín). Také došlo k prodloužení labské vodní cesty o úsek Chvaletice – Pardubice.
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Vzhledem k tomu, že jde o velký rozsah území v rámci silniční sítě, bylo hodnocení zaměřené
na úseky dálniční sítě, která přímo souvisí s obsluhou přístavů. Z výpočtů uvedených ve studii
vyplývá, že snížení počtu těžkých nákladných vozidel, které vznikne přesunem přepravy
nákladů na vodní cestu, bude realizace PSD představovat snížení počtu dopravních nehod
o cca 9 - 10 za rok (dle scénáře) na trase D8-R1-D11. Je možné konstatovat, že záměr přispěje
ke snížení negativních vlivů těchto havárií na životní prostředí, včetně snížení negativních
vlivů na podzemní, ale i povrchové vody.
Výsledky tak potvrzují, že aktivní varianty jsou z hlediska snížení rizika kontaminace
podzemních vod vlivem havárií na silniční síti v širším území příznivější, než varianta 0.
Varianta 1 a 1b ovlivní hydromorfologické charakteristiky toku Labe a jeho přítoků, přičemž
charakter vodních útvarů vymezených na toku Labe v dotčeném území (OHL_0940
a OHL_1150) bude výstavbou plavebního stupně podstatně změněn a je proto možné, že
po realizaci záměru budou v dalším procesu plánování v oblasti vod (tj. v procesu další
aktualizace plánů povodí) v rámci přezkoumání, které se podle požadavků RSV provádí
v šestiletém cyklu, tyto dotčené vodní útvary vymezeny jako silně ovlivněné (Pozn.: dotčené
vodní útvary nelze vymezit jako silně ovlivněné před realizací záměru).
Zejména změněné podmínky ve vzdutí ovlivní biologické složky ekologického stavu.
V případě varianty 1 bude negativně ovlivněn makrozoobentos, ryby a makrofyta.
Ke zhoršení v zařazení do tříd ekologického stavu však dojde jen u biologické složky ryby.
Environmentální opatření ve variantě 1b zmírní negativní vliv na makrozoobentos a ryby,
přesto i v případě varianty 1b dojde v dotčených vodních útvarech na Labi ke zhoršení
ekologického stavu u bioindikační složky ryby ze současného středního stavu (třída 3) na stav
poškozený (třída 4) a bude nutné v příštích aktualizovaných plánech povodí pro tyto vodní
útvary uplatnit výjimku podle čl. 4, odst. 7 směrnice 2000/60/ES (Rámcová směrnice
o vodách). Vliv varianty 1b na makrofyta bude v delším časovém horizontu spíše pozitivní.
Lze předpokládat, že ani varianta 1 ani varianta 1b neovlivní kvalitu vody v Labi a chemický
stav dotčených útvarů povrchových vod. Plavební stupeň navíc bude mít pozitivní efekt
v případě ekologické havárie, protože jeho vzdutí zpomalí postup kontaminantu a dojde
k jeho většímu naředění a jez plavebního stupně Děčín bude také možné využít jako havarijní
profil, kde bude možné polutanty efektivně zachytit za použití norné stěny.
PS Děčín (varianty 1 i 1b) přispěje v přilehlém území ke zvýšení ochrany obyvatel a jejich
majetku proti zimním povodním.
Z hlediska plavby varianty 1 i 1b pozitivně ovlivní efektivnost vlnování, tj. krátkodobého
nadlepšování průtoků, které umožňuje proplavení lodí plavebně nevyhovujícím úsekem toku.
Podzemní vody
Z hlediska vlivu na podzemní vody představuje varianta 0 zachování stávajícího stavu
a procesů. Negativním vlivem nulové varianty jsou zvýšená rizika havárií železniční
a především silniční dopravy v širším dotčeném území ve srovnání s variantami aktivními.
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Varianty 1 i 1b ovlivní hladinu podzemní vody v okolním území. V oblasti ovlivněné vzdutím
plavebního stupně dojde u obou variant ke shodnému zvýšení hladiny podzemní vody, které
bude třeba řešit technickým opatřením. V oblasti pod plavebním stupněm, která bude
ovlivněna prohrábkou, bude docházet k lokálním poklesům hladiny podzemní vody, v případě
varianty 1b bude rozsah prohrábky omezen, čímž se zmírní vliv na hladinu podzemní vody.
Výstavbou PSD ve variantě 1 i 1b pravděpodobně nedojde k negativnímu ovlivnění jakosti
podzemních vod ani k vyplavování kontaminantů ze starých ekologických zátěží.
Celkově nelze předpokládat, že by realizace PSD ve variantě 1 a 1b negativně ovlivnila
kvantitativní či chemický stav útvarů podzemních vod.
Tabulka 80 Vyhodnocení vlivu záměru na povrchové a podzemní vody

Oblast vlivu

varianta 0

Povrchové a podzemní vody
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D.I.5 Vlivy na půdu
D.I.5.1 Varianta 0
V případě varianty 0 nedojde k žádným dočasným ani trvalým změnám využití pozemků či
záborům půdy patřící do ochrany ZPF nebo PUPFL.
D.I.5.2 Varianta 1
Jelikož se převážná část stavebních prací a inženýrských objektů bude odehrávat ve vlastním
řečišti Labe, dojde pouze v místě výstavby plavební komory, rejd, MVE a provozních objektů
k záboru půdy mimo tok řeky. Celkem bude zabráno cca 35 ha půdy, z čehož 8,6 ha půdy
patří do ochrany ZPF a 0,14 ha do PUPFL. Dočasně, po dobu výstavby, bude zabráno
cca 0,04 ha trvalého travního porostu. Detailní informace o záměrem dotčených pozemcích
včetně výměr jsou uvedeny v příloze P10.
U záboru ZPF se vesměs jedná o ornou půdu s nižší bonitou, která je zařazena do III., IV., ale
zejména V. třídy ochrany. Kvalitnější nivní půdy se nachází v inundačním pásmu stejně jako
ostatní pozemky. Umístění parcel hodnotu pozemků částečně snižuje omezením možnosti
jejich efektivního hospodářského využití.
Během výstavby dojde k významné manipulaci s výkopkem. Při dodržení standardních
stavebních postupů nebude půdní povrch dotčen větrnou ani vodní erozí.
Ke kontaminaci půd může dojít pouze ve fázi výstavby záměru (úkapy ropných látek a olejů
ze stavebních mechanizmů). Při dodržení standardních stavebních postupů, které zahrnují
např. zajištění dobrého stavu vozového parku, nebude ke znečištění půdy docházet.
D.I.5.3 Varianta 1b
Ve variantě 1b spadá z celkové výměry trvalého záboru 8 ha do ZPF, dočasně bude zabráno
3,68 ha půdy. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem dotčeny.
Navýšení výměry dotčeného území spadající pod ochranu ZPF je způsobeno větším rozsahem
zemních prací v oblasti ústí Ploučnice a Jílovského potoka a úpravami terénu v oblasti
nad horní rejdou PSD. Tyto práce souvisejí s navrženými revitalizačními opatřeními (snížení
terénu, vytvoření tůní a lagun, výsadba vegetace, parkové úpravy). Detailní informace
o záměrem dotčených pozemcích včetně výměr jsou uvedeny v příloze P10.
Podobně jako ve variantě 1 se pozemky pod ochranou ZPF nachází v inundačním pásmu, což
jejich hodnotu částečně snižuje.
Stejně jako ve variantě 1 při dodržení standardních stavebních postupů nebude půdní povrch
dotčen větrnou ani vodní erozí ani nebude ohrožena kvalita půdy během výstavby záměru.
D.I.5.4 Srovnání variant
Většího záboru ZPF dosáhne varianta 1b, a to především v souvislosti s realizací
revitalizačních opatření zejména v oblasti nad horní rejdou (jedná se o půdy s nižší bonitou –
V. třída ochrany zemědělské půdy), ústí Ploučnice a Jílovského potoka (jedná se
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o nadprůměrně produkční půdy třídy II, avšak v zemědělství nevyužívané), nad Křešicemi
a u Boletic.
Tabulka 81: Srovnání záborů ZPF a PUPFL variant 1 a 1b v ha

Varianta
Trvalý zábor ZPF
Trvalý zábor PUPFL
Dočasný zábor ZPF
Dočasný zábor PUPFL

1
8,6
0,14
0,04
0

1b
8
0
3,68
0

Tabulka 82 Vyhodnocení vlivu záměru na půdu

Oblast vlivu

varianta 0

Půda

varianta 1

0

-

varianta 1b
-

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje se budou u jednotlivých posuzovaných
variant lišit. Varianta 0 představuje zachování stávajícího stavu, v případě realizace varianty 1
a 1b lze předpokládat významné výkopové práce.
Od roku 2000 je v příbřežní zóně řeky Labe od Střekova po státní hranice ČR/SRN prováděn
monitoring vodorovných a svislých deformací a ověřování stavebně-technického stavu
stávajících objektů na obou březích. Vybudovaná monitorovací zařízení slouží pro sledování
případných podpovrchových svislých i vodorovných deformací a změn pórových tlaků,
souvisejících se změnou úrovně hladiny podzemní vody při výstavbě a zejména při provozu
projektovaného vodního díla oproti současnému stavu. Cílem systému vrtů je sledování
ovlivnění stavebních konstrukcí změnami hladiny v Labi, ke kterým může dojít při a
po realizaci záměru. Realizací výše uvedených vrtů byl vybudován velmi precizní
geotechnický monitorovací systém v oblasti vzdutí projektovaného jezu. Tento kontrolní
systém lze bezezbytku využít pro stávající záměr.
D.I.6.1 Varianta 0
Varianta 0 představuje zachování současného stavu do budoucna.
D.I.6.2 Varianta 1
Při realizaci PS Děčín ve variantě 1 budou provedeny významné výkopové práce spojené
s výstavbou jednotlivých inženýrských objektů nebo činností souvisejících (výkopy
pro inženýrské sítě, přeložky kanalizací, atd.) zvláštní podíl výkopových prací pak budou
představovat prohrábky dna pod plavebním stupněm.
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Tabulka 83: Přehled předpokládaných objemů výkopových prací ve variantě 1 (objemy v m 3)

Plavební stupeň a vodní elektrárna
Činnost

plavební
komora

výkop a výlom
zpětný zásyp
odvoz výkopku na
skládku

163 000

horní
rejda
56 000

dolní
Rejda
65 000

50 600
112 400

jez
417 000

MVE
209 000

prohrábka
dna pod
PSD
218 000

23 000
56 000

65 000

394 000

celkem

1 128 000
73 600

209 000

218 000

1 054 400

Zdroj: Pöyry Environment (2015)
Výkopové práce
V průběhu realizace projektované stavby budou při výkopových pracích zastiženy zeminy
kvartérních pokryvných útvarů a horniny předkvartérního podloží. Výkopek bude následně
zčásti využit pro zpětné zásypy kolem inženýrských objektů, případně do jiných zemních
těles v rámci celého projektu plavebního stupně.
Antropogenní navážky se vyskytují zejména na pravém břehu v prostoru nivy v podobě
dočasných deponií a úprav terénu z prohrábky koryta řeky, jejich dokumentovaná mocnost je
1,5 – 3,0 m (místy až 5 m), v blízkosti jezového profilu je násypové těleso při stávající
komunikaci s navážkami o mocnosti až 4,9 m, jižně od jezového profilu výrazné násypové
těleso v okolí čerpací stanice pohonných hmot. Na levém břehu se lokálně vyskytují navážky
omezené mocnosti.
Navážky charakteru písčitých štěrků a písků z prohrábky říčního koryta lze hodnotit jako
podmínečně vhodné ke zpětnému použití. Ostatní materiál navážek je díky možné variabilitě
a nežádoucím příměsím (organická příměs, stavební odpad) spíše nevhodný (ARCADIS
Geotechnika, 2010a).
Vliv prohrábky dna pod plavebním stupněm
Prohrábka bude provedena v úseku toku ř. km 736,6 -730,4. Minimální šířka plavební dráhy
v úrovni maximálního ponoru lodí (v přímé 50 m) se v obloucích rozšiřuje do vnitřní strany.
Další místní úpravy šířky plavební kynety se navrhuje v těchto lokalitách:


ř. km 734,60 – 734,85 – levý břeh – stání plavidel Dolní Žleb,



ř. km 731,87 – 731,47 – pravý břeh – kotviště Dolní Žleb,



ř. km 731,65 – 731,47 – levý břeh – přístaviště osobních lodí Dolní Žleb.

Výraznější rozsah prohrábky (prohloubení kynety je v celém šířkovém rozsahu dna) je pouze
bezprostředně pod dolní rejdou plavebního stupně mezi ř. km 735,52 po ř. km 736,60,
v menším rozsahu pak mezi ř. km 733,15 – 734,75 a mezi ř. km 733,48 - 733,85, tj. celkem
v délce 3,15 km. Ve zbývajících úsecích (ve zbývající délce 2,95 km) bude prohrábka
provedena pouze v krajích příčného profilu kynety a bude mít tak v podstatě charakter
provozních údržbových prací správce vodního toku.
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Resuspenze dnových sedimentů při prohrábkách
Problém resuspenze dnových sedimentů při provádění prohrábky je v připomínkách
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství označen jako
kvantitativně nejvýznamnější výstup celého záměru a doporučuje se, aby se aktualizovaly
výsledky prací, které tvořily podklad dokumentace EIA k předchozímu záměru vodních děl
Malé Březno a Prostřední Žleb. Hlavním důvodem je, že uvolnění dnových sedimentů by
mohlo zásadně ovlivnit vodní prostředí toku Labe i za státní hranicí.
Touto problematikou se zabýval Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. v Praze.
Problematika byla řešena v rámci všech stupňů Projektu Labe I až IV, v nichž se v dílčím
úkolu 05 řešila mj. otázka kvantifikace znečistění celého toku Labe. Z jednotlivých stupňů
Projektu Labe jsou hlavní výsledky shrnuty v práci VÚV TGM (2002). Dále byly v roce 2003
provedeny společností Stavební geologie - IGHG, s. r. o. odběry vzorků dnové dlažby
a sedimentů usazených pod dnovou dlažbou, které byly následně analyzovány akreditovanou
laboratoří (Povodí Labe, 2003). Touto problematikou se také detailně zabýval Prof. Ing. Pavel
Gabriel, DrSc. v roce 2006 s ohledem na možné dopady zaměru na německé území (Gabriel,
2006), aktuálně je této problematice věnována pozornost v dokumentu společnosti VÚV
TGM, který je součástí dokumentace jako samostatná příloha SP8 – Analýza možných
dopadů záměru Plavební stupeň Děčín na území SRN.
Provedené výzkumné práce prokázaly, že kvalitu vody níže po proudu by prohrábky mohly
ovlivnit jedině tehdy, pokud by se v materiálu našly ve velkém množství jemné frakce
schopné absorbovat polutanty. Bylo prokázáno, že takovéto granulometrické frakce
v přirozené dlažbě dna chybí nebo jsou zastoupeny malým procentem.
V hlubších horizontech pod přirozenou dlažbou (cca 0,5 m) a mimo plavební dráhu
v blízkosti břehů množství jemnějších frakcí mírně stoupá a byly zde zaznamenány mírně
zvýšené koncentrace polutantů. Polutanty adsorbované na jemných částicích sedimentu (těžké
kovy) mohou mít geogenní původ, ale mohou pocházet i z průmyslového znečistění. Byly zde
však nalezeny v malých koncentracích i zbytky PCB a pesticidů HCB. K bagrování spodních
vrstev sedimentů a sedimentů v příbřežních částech toku však ve variantě 1 docházet nebude.
Při výše zmíněném průzkumu sedimentů v roce 2003 byly z úseku pod PSD, který bude
ovlivněn prohrábkou, odebrány vzorky v ř. km 735,23, 732,97 a 731,96. Laboratoř Povodí
Labe analyzovala následující chemické látky: těžké kovy (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu,
Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V a Zn), NEL, AOX, BTEX, PAU, PCB, chlorbenzeny,
di - a trichlorbenzeny, chlorované organické pesticidy, DDT, fenoly a anorganické ionty
(chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, kyanidy, amonné ionty apod.) Na základě výsledků
analýz je možné konstatovat, že se jednalo o říční sediment s přirozeným, či mírně zvýšeným
obsahem většiny sledovaných kovů a látek. Mírně zvýšený byl pouze obsah xylenů, PCB
a p,p-DDT a některých metabolitů ve vzorku ř. km 732,23 a obsah PCB ve vzorku z ř. km
731,96. Při porovnání zjištěných koncentrací s kritérii pro příslušné kontaminanty
dle Metodického pokynu MŽP „Kritéria znečištění zeminy a podzemní vody“ (31.7.1996)
nebylo pro žádný parametr překročeno kritérium „B“ a „C“ pro všestranné využití území
(Povodí Labe, 2003).
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Celkově lze tedy konstatovat, že vzhledem k malému rozsahu prací (prohrábky nad rámec
údržbových prací jsou plánovány pouze v cca 3 km úseku Labe ř. km 736,61 -733,61)
a charakteru dnových sedimentů existuje jen nízké riziko uvolnění polutantů z dnových
sedimentů a ovlivnění vodního prostředí na českém a německém území. Přesto však je
doporučeno v průběhu prací monitorovat jakost vody v Labi a podle výsledků monitoringu
případně přizpůsobovat zejména rychlost provádění prohrábek.
Radioaktivní látky v Ploučnici
Potencionální negativní vlivy záměru, které by mohly nastat vlivem změny splaveninového
a plaveninového režimu Ploučnice v souvislosti s její kontaminací radioaktivními látkami lze
zhodnotit. Rozbory rákosu z výustní tratě Ploučnice (přes dobrou funkci rákosu, coby
bioindikátoru) neprokázaly zvýšenou koncentraci radioaktivity v tomto místě. Zpětné vzdutí
po realizaci záměru by však změnilo sedimentační poměry v ústí Ploučnice do Labe, což
může zakládat obavy ze zvýšené sedimentace jemnozrnných částic kontaminovaných
radioaktivními látkami. Rozbory sedimentu ze Zámeckého rybníku však ukazují, že
nedochází k žádné významné dotaci radioaktivních látek, protože hodnoty radioaktivity
jemnozrnných rybničních sedimentů stabilně a výrazně klesají. Na základě těchto informací
lze obavy z významných negativních vlivů záměru spojených s kontaminací Ploučnice
radioaktivními látkami na území SRN i ČR vyloučit.
Vliv na přírodní zdroje
V dotčeném území záměru se nenacházejí žádné prostory určené pro těžbu přírodních surovin
ani chráněná ložisková území. Vliv varianty 1 ve fázi výstavby na přírodní zdroje je z tohoto
pohledu nulový. Během provozu MVE o celkovém instalovaném výkonu 7,90 MW dojde
k úspoře neobnovitelných přírodních zdrojů. K dalším úsporám by mělo dojít vlivem přesunu
přepravovaného zboží ze silniční dopravy na vodní. Ve studii (Smetana, 2012) uvedené
výpočty dokládají, že vlivem přesunu zboží ze silniční dopravy na lodní dopravu a následným
poklesem silniční nákladní dopravy, dojde k roční úspoře cca 67 000 tun nafty, což potvrzuje
závěr, že varianty aktivní jsou z hlediska vlivu na obyvatelstvo a klima příznivější, než
varianta nulová.
D.I.6.3 Varianta 1b
Při realizaci PS Děčín ve variantě 1b budou významné výkopové práce podobně jako
ve variantě 1 provedeny v souvislosti s výstavbou jednotlivých inženýrských objektů
a s realizací prohrábek pod plavebním stupněm. Rozsah výkopových prací pro stavbu
vlastního plavebního stupně a souvisejících objektů bude srovnatelný. Objem prohrábek bude
ve variantě 1b nižší. Další významné výkopové práce budou ve variantě 1b provedeny při
realizaci environmentálních opatření v oblasti vzdutí.
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Tabulka 84: Přehled předpokládaných objemů výkopových prací ve variantě 1b (objemy v m3)

plavební stupeň a vodní elektrárna
činnost

výkop a výlom
zpětný zásyp
odvoz výkopku na
skládku

horní
rejda

dolní
rejda

161 000

56 000

40 000

jez
včetně
RP
518 000

50 600

-

-

110 400

56 000

40 000

plavební
komora

MVE

úpravy
pod PSD a
ve zdrži

celkem

53 000

451 000

1 279 000

54 600

8 000

63 600

176 800

463 400

45 000

387 400

1 102 200

Zdroj: Pöyry Environment (2015)
Vliv prohrábky
Vlivy ve variantě 1b jsou podobné jako ve variantě 1. Vzhledem k omezenému rozsahu
prohrábky a s tím souvisejícímu nižšímu objemu odtěžených sedimentů ze dna Labe pod PS
Děčín ve variantě 1b budou nižší rizika možných vlivů prohrábky. Vliv na transport splavenin
nelze očekávat, riziko resuspenze dnových sedimentů je ještě podstatně menší než v případě
varianty 1.
Výkopové práce při realizaci environmentálních opatření
V prostoru ústí Ploučnice a Jílovského potoka byla provedena archivní rešerše dostupné
geologické dokumentace (ARCADIS Geotechnika, 2010b). Na základě této rešerše bylo
vyhodnoceno, že plánovanými výkopovými pracemi v oblasti ústí Ploučnice a Jílovského
potoka budou dotčeny pouze zeminy kvartérního pokryvu, a to antropogenní sedimenty
(navážky), holocénní náplavy a terasové sedimenty. Terasové sedimenty se vyskytují souvisle
v celé ploše, holocénní náplavy pak nesouvisle v nadloží terasových uloženin. Navážky se
v převážné části zkoumaného území vyskytují téměř souvisle. Jejich mocnost dosahuje
na levém břehu Labe obvykle 2 – 5,5 m, lokálně až 10 m, na pravém břehu Labe převážně
od 2 do 6 m, v centrální části navážky 8,5 až 12 m. Jsou značně různorodé a to jak z hlediska
zrnitostního tak materiálového složení. Jedná se většinou o navážky různých stavebních
odpadů a zemin z výkopů, ale nelze vyloučit ani navážky s výskytem komunálních odpadů
nebo znečištěné navážky, které je třeba po odtěžení ukládat separovaně.
Z doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu v této oblasti (ARCADIS Geotechnika,
2010c), který zahrnoval i laboratorní zkoušky zemin, vyplynulo, že rozhodující část zemních
prací bude probíhat v různorodých navážkách. Kontaminace zemin byla zjišťována
orientačně, se zatříděním do tříd vyluhovatelnosti dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. o nakládání
s odpady. Na všech odebraných vzorcích došlo k překročení nejvýše přípustné hodnoty dané
pro I. třídu vyluhovatelnosti a to nejméně v jednom z ukazatelů. Vzorky zemin tedy splňovaly
kritéria pro přijetí na skládku skupiny S - ostatní odpad (S-OO2, případně S-OO1).
Je pravděpodobné, že situace v území nad Křešicemi se nebude podstatně lišit od situace
popsané z oblasti ústí Ploučnice a Jílovského potoka. Zemní práce v oblasti nad horní rejdou
pravděpodobně zasáhnou do registrovaného bodového zdroje kontaminace 216 Labská niva
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(viz Obrázek 39). Na základě analýzy výkopového materiálu bude muset být tato stará
ekologická zátěž patřičným způsobem sanována.
Závěrem lze v souladu s platnou legislativou doporučit v místě plánovaných zemních prací
vždy provést inženýrsko-geologický průzkum s využitím kopaných průzkumných sond.
Vzhledem k materiálové různorodosti navážek a možnému obsahu odpadů je rovněž vhodné
provést podrobný průzkum kontaminace, který umožní předběžně posoudit možnosti jejich
dalšího uložení na skládky. V průběhu vlastních stavebních prací bude nutné odtěženou
zeminu ukládat na vhodné mezideponie. Na základě aktuálně provedených chemických
analýz směsných vzorků zemin odebraných z mezideponie by mělo být rozhodnuto o
definitivním způsobu nakládání s danou zeminou (navážkou).
Vliv na přírodní zdroje
Vliv varianty 1b na přírodní zdroje, je stejný jako ve variantě 1. Součástí PSD je MVE
o celkovém instalovaném výkonu 7,90 MW. K dalším úsporám by mělo dojít vlivem přesunu
přepravovaného zboží ze silniční dopravy na vodní.
D.I.6.4 Srovnání variant
U žádné z posuzovaných variant se nepředpokládá významné ovlivnění splaveninového
režimu s přeshraničními dopady. V případě realizace varianty 1 a 1b existuje pouze nízké
riziko negativních důsledků resuspenze dnových sedimentů při prohrábkách ohrožující vodní
prostředí. Riziko těchto vlivů je významně nižší ve variantě 1b omezeným rozsahem
prohrábky.
V oblasti vlivů na přírodní zdroje lze u variant 1 a 1b a oproti variantě 0 očekávat pozitivní
vliv na přírodní zdroje. MVE, které jsou navrhovány jako součást PSD v těchto variantách,
zajistí výrobu energie z obnovitelného zdroje. MVE o vyšším výkonu je ve variantě 1. Lze
rovněž očekávat úsporu pohonných hmot (a příslušných externích nákladů) v souvislosti
s přesunem nákladu ze silniční na vodní dopravu.
Tabulka 85 Vyhodnocení vlivu záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje

Oblast vlivu

varianta 0

Horninové prostředí a přírodní zdroje

0

varianta 1
0

varianta 1b
0

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy záměru na faunu, flóru a ekosystémy se budou u jednotlivých posuzovaných variant
lišit.
Varianta 0 představuje zachování stávajícího stavu, nedojde k žádným stavebním zásahům
a s největší pravděpodobností se také nebude zvyšovat intenzita lodní dopravy. Jakýkoliv
pokus o predikci a hodnocení možného vývoje ekologických podmínek v daném území by
představoval pouhou spekulaci a lze tedy setrvat při konstatování, že biologické prvky
v území zůstanou ve variantě 0 ve stávajícím stavu a jejich změny budou dány přirozeným
vývojem v čase, nebo reakcí na aktuální vlivy lidské činnosti.
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V souvislosti s výstavbou a provozem variant 1 a 1b posuzovaného plavebního stupně lze
v dotčeném území předpokládat následující vlivy:
Hlavní předpokládané vlivy během výstavby
V této kapitole jsou identifikovány vlivy, které by teoreticky po realizaci záměru mohly
nastat. Zda nastanou a míra jejich intenzity je hodnoceno v kapitolách níže.
Období výstavby zahrnuje všechny činnosti od přípravných prací (kácení, odstraňování
vegetačního krytu), přes terénní a vlastní stavební práce, po napuštění vodního díla. Období
výstavby by mělo trvat 3 roky a intenzita a rozsah prováděných činností se bude lišit
v závislosti na čase a místě a většina těchto vlivů bude dočasného charakteru. Nejintenzivněji
bude v této fázi zasaženo území vázané na výstavbu vlastního plavebního stupně
a souvisejících objektů. Během následného napouštění vodního díla bude zasaženo území
v zátopě, s klesajícím rozsahem ve směru proti proudu. Za hlavní předpokládané vlivy během
výstavby jsou považovány následující:
-

-

zánik biotopu: zábor pozemku pro realizaci inženýrských objektů (trvalý vliv), zábor
pozemku pro pohyb na staveništi (dočasný vliv), jednorázové zaplavení biotopů
v zátopě při napuštění vodního díla (trvalý vliv)
usmrcování jedinců: náhodné a nechtěné zabíjení jedinců ve vazbě na probíhající
stavební práce (dočasný vliv)
rušení jedinců: dočasné opuštění biotopu jedinci, ve vazbě na probíhající stavební práce
(dočasný vliv)
znečištění biotopu během havárie: nepredikovatelný únik látek ze staveniště (ropné
látky, oleje)

Hlavní předpokládané vlivy během provozu
V této kapitole jsou identifikovány vlivy, které by teoreticky po realizaci záměru mohly
nastat. Zda nastanou a míra jejich intenzity je hodnoceno v kapitolách níže.
Období provozu zahrnuje činnosti spojené s provozem plavebního stupně, od udržování
vyššího stavu hladiny v zátopě po zvýšený provoz lodní dopravy s možným přesahem
na celou labskou vodní cestu, od Hamburku po Přelouč.
-

-

trvalé omezení migrace: vytvoření migrační bariéry v podobě plavebního stupně
a zátopy s rozšířenou hladinou nad ním
trvalá změna charakteru biotopu: změna charakteru biotopu v oblasti zátopy –
z biotopu tekoucích vod s kolísáním výšky hladiny v závislosti na stavu vody na biotop
stojatých vod s minimálním kolísáním hladiny, což povede k změnám v populacích
(změny v druhovém složení, v početnosti)
usmrcování jedinců: usmrcování jedinců (především ryb) během provozu malé vodní
elektrárny
šíření nepůvodních druhů: zanášení nepůvodních druhů ve vazbě na zvýšenou lodní
dopravu
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zvýšené vlnění: změny ve dnu a břehových částech řeky způsobené zvýšeným vlněním
při průjezdu lodí, mající vliv na strukturu společenstev uvedených biotopů
- vlnování: nepravidelné, ale plánované zvýšení průtoku upuštěním vody z vodních děl
výše po proudu, zvýšení hladiny je pozvolné, maximálně do 50 cm
- znečištění biotopu během havárie: nepredikovatelný únik látek z objektů plavebního
stupně, nepredikovatelný únik látek při havárii lodě
Podrobný rozbor vlivů posuzovaných variant je uveden v samostatné příloze SP5 Hodnocení
vlivů záměru PSD v intencích § 67 zák. č. 114/1992 Sb. Část problematiky související
s vlivem záměru na ekologický stav vod je pak řešena v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové
a podzemní vody, v částech Vliv na biologické složky ekologické kvality. Podrobně je
problematika rozvedena v podkladech pro zahrnutí připravovaných záměrů infrastruktury
vodních cest do příslušného plánu dílčího povodí a národního plánu povodí (WELL
Consulting, 2014).
-

D.I.7.1 Vlivy na flóru
Sinice a řasy
Varianta 0
Vliv na společenstva fytoplanktonu a fytobentosu bude nulový, resp. bude ovlivňován
v současnosti působícími přírodními a antropickými faktory. Vzhledem k tomu, že ekosystém
vodního toku a poříčních tůní je velmi dynamický a v průběhu roku značně variabilní, nelze
také příliš předpokládat patrný sukcesní vývoj společenstev řas a sinic.
Varianta 1
Celkový vliv na bentická a planktonní společenstva řas a sinic lze v případě varianty 1
považovat za mírný s významem, který není pro tuto skupinu zásadní. Vzhledem k tomu, že
v případě fytoplanktonnu a fytobentosu není účelné posuzovat vlivy na jednotlivé druhy, ale
spíše komplexní vlivy na celá společenstva, lze konstatovat, že díky vzdutí plavebního stupně
dojde k postupné proměně společenstva v toku z druhového spektra preferujícího proudné
úseky, ve společenstva dávající přednost spíše stojatým vodám. Příznivé dopady záměru
na plankton jsou následující: Prodloužením doby zdržení se zvyšuje šance pro nárůst
biomasy, příznivě (s hlediska čistoty vody) se může projevit sedimentace vodou unášených
abiotických částic, prodloužením doby zdržení se ve stejném úseku řeky rozloží více
organických látek v procesu samočištění a tím se sníží BSK5. Naopak nepříznivé dopady jsou
následující: Snížení rychlosti proudění se může projevit vyšší sedimentací planktontů,
zejména druhů méně dobře přizpůsobených životu v pelagiálu, zvětšení výšky vodního
sloupce znamená snížení příkonu záření na objemovou jednotku vody, což může mít
za následek i snížení primární produkce, lze očekávat nástup konzumentů (zejména vířníků)
a tedy i ztrát řasové biomasy na účet žíru. Původní společenstvo fytoplanktonu a fytobentosu
tak vlivem nízkého příkonu záření ustoupí pod tlakem predátorů těchto skupin, kteří nejsou
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tolik závislí na světelných podmínkách. Dojde tak k poklesu abundance sinic a řas ve vodním
sloupci.
Varianta 1b
Celkový vliv na bentická a planktonní společenstva řas a sinic je oproti variantě 0 v případě
varianty 1b prakticky totožný jako u varianty 1 a lze ho považovat za mírný s významem,
který není pro tuto skupinu zásadní. Jako pozitivní lze chápat vytvoření několika poříčních
tůní a lagun v rámci environmentálních opatření na březích Labe. Tím vznikne potenciálně
nový vhodný biotop, pro druhy stojatých vod s vazbou na aktivní říční ekosystém.
Stojatovodní druhy se ve volně proudném úseku prakticky nevyskytují, poříční tůně takové
společenstvo podpoří. Výraznou dominanci řas a sinic v těchto tůních bude limitovat faktor
občasného přeplavovaní vlivem povodní a úzká komunikace s říčním systémem.
Mechorosty
Varianta 0
Mechorosty na náplavech budou růst v souladu se sezónní dynamikou. Dá se předpokládat
pozvolné šíření na stávajících lokalitách vlivem rozrůstání kolonií i šíření úlomky na další
vhodný kamenný povrch. Rovněž je pravděpodobné náhodné šíření na lokality, kde jednotlivé
druhy nebyly dosud zaznamenány a kde jsou vhodné podmínky pro uchycení. Saxikolní
mechorosty budou dále přežívat na ostřikovaných a pravidelně zaplavovaných kamenech, je
možné uchycení fragmentů rostlin na dosud neosídlených kamenech. Žádnému
ze sledovaných druhů nehrozí bezprostřední vymizení populací, spíše se dá očekávat nárůst
počtu jedinců.
Varianta 1
Nejvýznamněji se vliv varianty 1 projeví na mechorostech ekotonálních stanovišť jako jsou
říční náplavy či kamenný zához. Neboť zde jsou druhy udržovány zejména přirozenou
dynamikou toku působící především nepravidelným přeplavováním těchto stanovišť,
ostřikováním kamenů vodou a udržováním příbřežního pásu s nezapojenou vegetací
cévnatých rostlin a toto působení bude za předpokladu výstavby plavebního stupně přerušeno
nebo významně ovlivněno, neboť dojde zejména k absenci přeplavování v současnosti
obnažovaných pláží ale i jiných částí břehů, kde hladina vlivem přirozených průtoků
v průběhu roku kolísá a způsobuje tak, že se zde nevyvíjí zapojený vegetační kryt cévnatých
rostlin a tím i dobré podmínky pro mechorosty. Varianta 1 umožní stabilizaci hladiny, a tudíž
vegetace cévnatých rostlin zaroste břehy až k hladině a mechorosty vytlačí. Tím dojde
k vymizení cenné bryoflóry těchto stanovišť v úseku toku dotčeném vzdutím. Jako
nejzásadnější je třeba považovat tento vliv na druhy s omezeným výskytem v jiných částech
území a České republiky. To platí především pro druh Fissidens arnoldii, u kterého povede
likvidace tří lokalit nálezu v území ke snížení genetické diverzity druhu v ČR. Snížení
množství vhodných stanovišť bez náhrady může proto ovlivnit celkové přežití druhu
na našem území. U ostatních dotčených druhů břehů, mezi něž patří z významných druhů
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zejména Physcomitrium eurystomum, Physcomitrium sphaericum, Riccia cavernosa,
Fissidens rufulus, Fissidens pusillus, Hygroamblystegium tenax, či Physcomitrella patens
nebude vliv varianty 1 natolik zásadní, že by o něm bylo třeba uvažovat jako o likvidačním.
Stavbou tělesa jezu budou dotčeny epifytické mechorosty v místech, kde bude nutné prokácet
porosty v okolí řeky (oblast Prostředního Žlebu na levém břehu řeky). Epifytická bryoflóra
zde není příliš bohatá a kácení nepostihuje velké plochy, a proto vliv na tuto skupinu
mechorostů bude minimální.
Varianta 1b
Vliv varianty 1b se oproti variantě 0 téměř neliší od vlivu varianty 1. Nejvýznamněji se tak
projeví na mechorostech ekotonálních stanovišť jako jsou říční náplavy či kamenný zához.
Součástí varianty 1b je však soubor environmentálních opatření zahrnující mimo jiné
budování náhradních náplavů a pláží v nadjezí a zejména série koncentračních výhonů, které
se ukázaly, jako vhodný biotop pro nejcennější druh Fissidens arnoldii. Lze tedy
předpokládat pravděpodobné znovu osídlení nově vytvořených lokalit tímto druhem. U
ostatních dotčených druhů břehů, mezi něž patří z významných druhů zejména Physcomitrium
eurystomum, Physcomitrium sphaericum, Riccia cavernosa, Fissidens rufulus, Fissidens
pusillus, Hygroamblystegium tenax, či Physcomitrella patens nebude vliv varianty 1b natolik
zásadní, že by o něm bylo třeba uvažovat jako o likvidačním, zároveň budou druhy znovu
podpořeny vytvořením environmentálních opatření, díky kterým získají potenciál
k opětovnému osídlení břehů. Stavbou tělesa jezu budou dotčeny epifytické mechorosty v
místech, kde bude nutné prokácet porosty v okolí řeky (oblast Prostředního Žlebu na levém
břehu řeky). Epifytická bryoflóra zde není příliš bohatá a kácení nepostihuje velké plochy, a
proto vliv na tuto skupinu mechorostů bude minimální.
Cévnaté rostliny
Varianta 0
V rámci varianty 0 nedojde k žádnému zásahu do vegetace cévnatých rostlin a tudíž přímý
vliv varianty 0 je indiferentní. Sukcesními procesy dochází k postupné proměně současných
společenstev. Vegetace říční nivy je pravidelně ovlivňována různě rozsáhlými povodněmi,
na což navazuje dynamika jejího vývoje.
Varianta 1
Vlivy na cévnaté rostliny budou v případě varianty 1 významné především pro druhy
s vazbou na ekotonální stanoviště (říční náplavy, ústí drobných přítoků aj.), kde se tyto druhy
vyvíjí zejména díky pravidelnému kolísání hladiny. Zásadní bude v tomto případě vliv
na drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis), který bude ovlivněn významně i s ohledem
na jeho výskyt v ČR, neboť takto bude zničena jeho nejvýznamnější populace v České
republice v centru Děčína a zároveň přerušeno přímé spojení s populacemi nad jezem
a pod ním. Podobně bude zaplavena většina recentně známých lokalit blešníku obecného
(Pulicaria vulgaris) na dolním Labi. Tento vliv bude pro výskyt druhu v území také zásadní.
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Méně významný z hlediska kontextu rozšíření v rámci oblasti i celého území republiky je vliv
zaplavení stanovišť pro druhy šáchor hnědý (Cyperus fuscus) a blatěnka vodní (Limosella
aquatica), vázané taktéž na tato stanoviště. Poměrně významný je také zásah do populace
druhu potočnice lékařské (Nasturtium officinale), u které bude značně zasažena jedna ze dvou
zásadních známých populací v území. Roztroušeně se však vyskytuje na celém dolním Labi
a v oblasti středního Polabí je její výskyt ještě hojnější, takže v kontextu širšího rozšíření
nepůjde o zásah ohrožující populaci jako celek. Pro ostatní významné druhy nebude vliv
záměru natolik zásadní, aby to poznamenalo jejich další fungování v rámci dotčeného území.
Varianta 1b
Vlivy na cévnaté rostliny budou v případě varianty 1b oproti variantě 0 stejné jako u varianty
1. Dotčeny budou zejména druhy říčních náplavů a obnažovaných břehů. Pro tyto druhy
budou sice budována environmentální opatření v podobě náhradních umělých pláží, na nichž
bude simulováno pravidelné obnažování a zaplavování formou řízeného kolísání hladiny,
avšak nelze s jistotou zaručit, že tyto podmínky budou zcela vyhovovat všem ekologickým
nárokům vzácných druhů tohoto stanoviště. Především v případě drobnokvětu pobřežního se
lze domnívat, že podoba nově vytvořených pláží bude pro tento druh spíše nevyhovující,
neboť je důvodné předpokládat změnu zrnitostního složení substrátu pláži ve prospěch
k bahnité frakci a celkově nižší dynamiku kolísaní hladiny. Blešníku obecnému, šáchoru
hnědému a blatěnce vodní by tyto nově vzniklé podmínky mohly vyhovovat lépe, tudíž
celkový vliv na ně lze pokládat souhrnně za nižší. Pro ostatní významné druhy nebude vliv
záměru natolik zásadní, aby to znamenalo jejich další fungování v rámci dotčeného území.
D.I.7.2 Vlivy na faunu
Makrozoobentos
Varianta 0
Ve společenstvu makrozoobentosu dotčeného úseku Labe se v současné době projevují dva
nápadné trendy. Prvním je návrat a obnovování populací některých druhů potamálních řek,
tím druhým je vzrůstající počet invazních druhů šířících se z jiných povodí.
Vzestup vzácných potamálních druhů souvisí zejména se zlepšující se kvalitou vod, která se
postupně projevuje od 90. let 20. století. Tento jev byl pozorovaný např. u okružanky říční,
vážky žlutonohé, pošvatky Brychyptera braueri. Celá řada vzácných potamálních druhů byla
nalezena v dotčeném území jen ve velice nízkých hustotách a do budoucna je možné očekávat
nárůst populací alespoň některých těchto druhů. Možnosti vzrůstu populací těchto druhů jsou
však v současnosti limitovány nevhodným hydromorfologickým stavem velké části břehové
linie.
V souvislosti s lodní dopravou (propojování povodí, lodě jako vektor) je dotčený úsek Labe
pravidelně obohacován o nepůvodní druhy, kterých je v současnosti již více než 15 a další
přibývají. Tento trend bude zřejmě pokračovat i v budoucnosti.
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Varianta 1
Na místech, kde bude probíhat výstavba a úpravy koryta (vlastní jez a související objekty,
prohrábky, úpravy a oprava břehového opevnění) bude docházet k destrukci a přímému
usmrcování bezobratlých živočichů zde žijících. Společenstvo makrozoobentosu jako celek je
takovýmto disturbancím pravidelně vystavováno (např. za povodně) a ovlivnění populací
z důvodu přímé destrukce bude jen dočasné a z dlouhodobého hlediska nevýznamné.
Při stavebních pracích v korytě toku bude také docházet k víření kalů, které se budou usazovat
níže po proudu a mohou negativně ovlivnit zde žijící biotu. Může tedy docházet k úhynům
zejména přisedlých či méně pohyblivých organismů vlivem převrstvení těla vrstvou kalů,
zanášením žaberního aparátu či znemožnění příjmu potravy. Také tento negativní vliv je
pouze dočasný a trvale neovlivní místní populace makrozoobentosu.
Při výskytu havárie budou negativně dotčeny populace níže po proudu od místa události.
Nebezpečí hrozí zejména při úniku olejových, ropných a toxických látek. Míra ovlivnění
makrozoobentosu bude odvislá na rozsahu havárie.
Realizace záměru ovlivní makrozoobentos především zpomalením proudu ve zdrži jezu
a s tím souvisejícími jevy jako je zvýšená sedimentace či změněné kyslíkové poměry. Dalšími
vlivy (podrobněji níže), kterými bude záměr působit na společenstvo makrozoobentosu, je
vliv jezu jako migrační bariéra, zvýšení hladiny na poříční tůně a ústí toků, usnadnění migrací
nepůvodních druhů, vlnění od projíždějících lodí a břehové úpravy.
V jezové zdrži dojde ke zpomalení proudu, čímž bude snížena unášecí schopnost a budou zde
sedimentovat jemnozrnné částice. Ty budou postupně překrývat původní hrubozrnný substrát.
Se snížením rychlosti proudu a zvýšením množství jemnozrnných organických látek může
také lokálně docházet ke zhoršení kyslíkových poměrů ve zdrži. Celkově dojde vlivem těchto
faktorů k posunu ve složení společenstva makrozoobentosu od druhů reofilních směrem
ke druhům limnofilním. Dojde k poklesu druhové bohatosti a druhy náročné na obsah
rozpuštěného kyslíku a proudící vodu budou nahrazeny druhy euryekními a druhy vázanými
na jemnozrnnější substrát. Tato proměna bude nejvíce patrná v blízkosti vlastního jezu,
směrem proti proudu bude postupně spolu s vyznívajícím vlivem vzdutí jezu vyznívat i změna
ve složení společenstva makrozoobentosu.
Pro populace vodních bezobratlých představuje úsek vzdutí jezu také migrační bariéru
a způsobí fragmentaci populací méně mobilních druhů, zejména představitelů permanentní
fauny, které obývají tento úsek Labe. Jako migrační překážka zde působí částečně vlastní
těleso jezu, ale především celý úsek vzdutí, který méně mobilní druhy nejsou schopny
překonat. Populace reofilních druhů vázaných na proudící úsek Labe tak budou na území ČR
rozděleny na dva úseky (Střekov – konec vzdutí a jez – státní hranice).
Vlivem výstavby jezu dojde ke zvýšení hladiny ve zdrži a tím ke zvednutí hladiny
v některých poříčních tůních a jejich propojení s tokem. V současnosti jsou tyto tůně obývány
faunou, která je vázána na mělké prohřívané vody. Zvýšením vodního sloupce a propojením
s vlastním tokem Labe dojde k vymizení těchto druhů a tato místa budou kolonizována
říčními druhy (ke změně fauny dojde vlivem změny charakteru prostředí, zejména snížením
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osvětlení dna tůně a s tím souvisejícími změnami v teplotním režimu a rozvojem submerzní
vegetace). Zvýší se také predační tlak ze strany ryb. Jedná se především o tůně v blízkosti ústí
potoka Kamenička a částečně také o výhony u Nebočad, kde postupně vliv vzdutí končí.
Podobně budou ovlivněna i ústí potoků, která budou zatopena (v některých případech budou
jejich ústí přeložena). Populace druhů obývajících tyto potoky však budou vzhledem
k zaplavení jen nepatrné části toků dotčeny jen naprosto okrajově.
Zvýšení provozu lodní dopravy bude znamenat usnadnění migraci nepůvodních druhů, které
často jako vektor využívají nákladní lodě, kde jsou transportovány buď s balastní vodou, nebo
přichyceny na trupu lodi.
Se zvýšením počtu projíždějících lodí bude také narůstat negativní vliv vlnění na bezobratlé,
obývající litorální zónu, zejména místa s málo strukturovaným povrchem jako jsou písčité či
štěrkové pláže. Vlny od průjezdu lodí bezobratlé mechanicky uvolňují do vznosu, čímž
zvyšují riziko predace a působí jako dlouhodobý stresor, který zvyšuje mortalitu, snižuje
jejich růst a snižuje ukládání energetických zásob (Gabel, 2012).
Součástí záměru jsou i břehové úpravy spočívající především v opravě a doplnění břehového
opevnění. Na místech s částečně renaturalizovanými břehy, budou mít tyto úpravy negativní
vliv na litorální společenstva. Jednak bude docházet k přímému usmrcení bentických
bezobratlých, a také k vytvoření uniformního nepřirozeného habitatu, tvořeného lomovým
kamenem.
Varianta 1b
Zásadní vlivy jsou oproti variantě 0 velice podobné jako u varianty 1, kde jsou podrobněji
popsány. Makrozoobentos bude ovlivněn především zpomalením proudu ve zdrži jezu a
s tím souvisejícími jevy jako je zvýšená sedimentace či změněné kyslíkové poměry. Dalšími
vlivy, kterými bude záměr působit na společenstvo makrozoobentosu je vliv jezu jako
migrační bariéra, zvýšení hladiny na poříční tůně a ústí toků, usnadnění migrací
nepůvodních druhů, vlnění od projíždějících lodí, a břehové úpravy.
Varianta 1b zahrnuje environmentální opatření, z nichž některá budou mít vliv na oživení
makrozoobentosem. Jedná se o:
- úpravy plavební kynety pod PSD – Menší rozsah prohrábek je oproti variantě 1 má menší
negativní vliv na makrozoobentos. Vytvoření koncentračních výhonů rozčlení břehovou linii,
čímž zpestří habitatovou nabídku pro vodní bezobratlé v místech, kde je v současnosti břeh
opevněn kamenným záhozem.
- revitalizace nad horní rejdou – Vytvoření tůní a zálivů bude mít pozitivní vliv na druhy
mělkých stojatých vod, které se v oblasti vyskytují. Vytvoření litorálních pláží
z autochtonního materiálu je z hlediska makrozoobentosu vhodnější než břehy z kamenného
záhozu. Protože se však pláže budou nacházet ve zdrži jezu, je možné předpokládat jen výskyt
druhů stojatých vod či druhů euryekních.
- revitalizace ústí Jílovského potoka – Vytvoření tůní a zálivů bude mít pozitivní vliv
na druhy mělkých stojatých vod, které se v oblasti vyskytují (Helochares lividus, Hydrovatus
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cuspidatus, Poophagus sisymbrii, Anacaena bipustulata). Vytvoření litorálních pláží
z autochtonního materiálu je z hlediska makrozoobentosu vhodnější než břehy z kamenného
záhozu. Protože se však pláže budou nacházet ve zdrži jezu, je možné předpokládat jen výskyt
druhů stojatých vod či druhů euryekních.
- revitalizace ústí Ploučnice – Vytvoření tůní a zálivů bude mít pozitivní vliv na druhy
mělkých stojatých vod, které se v oblasti vyskytují (např. Aeshna juncea, Erythromma
viridulum, Lestes dryas). Vytvoření litorálních pláží z autochtonního materiálu je z hlediska
makrozoobentosu vhodnější než břehy z kamenného záhozu. Protože se však pláže budou
nacházet ve zdrži jezu, je možné předpokládat jen výskyt druhů stojatých vod či druhů
euryekních. Přeložení ústí Ploučnice nemá z hlediska makrozoobentosu zásadní význam.
- nasypání pláže u přístavu Děčín-Rozbělesy – Vytvoření litorální pláže z autochtonního
materiálu je z hlediska makrozoobentosu vhodnější než břehy z kamenného záhozu. Protože
se však pláže budou nacházet ve zdrži jezu, je možné předpokládat jen výskyt druhů stojatých
vod či druhů euryekních.
- revitalizace území nad Křešicemi – Vytvoření litorálních pláží z autochtonního materiálu je
z hlediska makrozoobentosu vhodnější než břehy z kamenného záhozu. Protože se však pláže
budou nacházet ve zdrži jezu, je možné předpokládat jen výskyt druhů stojatých vod či druhů
euryekních.
- navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička – Se zvýšením hladiny nad úroveň
současného břehu by se v tůních u ústí toku Kamenička negativně projevoval vliv vlnění
od projíždějících lodí. Tento vliv je zmírněn výstavbou podélné hráze.
- navýšení koncentračních výhonů u Boletic- Se zvýšením hladiny nad úroveň současného
břehu by se ve výhonech negativně projevoval vliv vlnění od projíždějících lodí. Tento vliv je
zmírněn výstavbou podélné hráze.
Suchozemští plži
Varianta 0
Při zachování současného stavu nedojde vlivem výstavby záměru k přímé destrukci biotopů
suchozemských plžů nebo k trvalému zaplavení lužních biotopů vlivem uvedení záměru
do provozu.
Varianta 1
Nejvýznamnější druhy nalezené v úseku dolního Labe obývají příbřežní porosty, fragmenty
lužních porostů a vlhké louky. Tyto biotopy budou záměrem dotčeny přímo destrukcí
při výstavbě samotného jezu a rozšíření koryta Labe v krátkém úseku podjezí. Jedná
se o zásahy do břehů, kdy bude přemodelován úsek levého břehu v délce asi 300 m, pravý
břehu bude v délce asi 700 m opatřen kamennou rovnaninou.
Nejvýznamnějším druhem suchozemského plže v dotčeném úseku je ochlupka rezavá
(Pseudotrichia rubiginosa) (VU), která představuje modelový příklad citlivého druhu
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na zásahy do jeho biotopu. Jedná se o tzv. "deštníkový druh", kde zhodnocením vlivů
na biotop tohoto druhu se postihne celé společenstvo suchozemských plžů. Cenné plochy
s výskytem ochlupky, budou přímo zničeny při výstavbě samotného jezu a po uvedené
do provozu dojde i ke značnému oslabení perspektivních populací v nadjezí až
po PP Nebočadský luh. Tím bude stávající populace fragmentována a znemožněna či výrazně
oslabena schopnost vzájemné komunikace kolonií prostřednictvím výměny jedinců. V případě
biotopů bez dřevinné doprovodné vegetace budou mít negativní vlivy pouze dočasný
charakter s krátkodobou regenerací populace ochlupky (dojde k posunu břehové hrany).
Největší abundance se ale vyskytuje ve fragmentech měkkých luhů pravidelně ovlivňovaných
kolísáním hladiny. Zde bude vliv trvalý, resp. populační hustota druhu nebude nikdy plně
obnovena.
Varianta 1b
Negativní vlivy při výstavbě záměru jsou oproti variantě 0 obdobné jako u varianty 1. V místě
výstavby samotného jezu a v podjezí bude přemodelován úsek levého břehu v délce asi 400 m
a pravý břeh v délce asi 600 m. Negativně budou působit i doplňková revitalizační opatření
nad horní rejdou na levém břehu, kdy bude povrch stávajících břehových a lučních porostů
přemodelován, vysvahován a navýšen tak, aby vliv vzdutí v úseku o délce cca 1,75 km byl co
nejnižší. Dojde tak k zániku biotopů mokřadních druhů suchozemských plžů.
Nejvýznamnějším druhem suchozemského plže v dotčeném úseku je ochlupka rezavá
(Pseudotrichia rubiginosa). Ta bude dotčena prakticky stejně jako v případě varianty 1 s tím
rozdílem, že k přímé likvidaci stanovišť dojde i v úseku cca 1,75 km, kde budou významné
plochy pro tento druh zničeny v rámci revitalizačních opatření nad horní rejdou. Vzhledem
k výše uvedeným negativním působením dojde k dramatickému úbytku vhodných biotopů
ochlupky, a s tím bude stávající populace fragmentována a znemožněna či výrazně oslabena
její schopnost vzájemné komunikace prostřednictvím výměny jedinců. Charakter působení
však bude pouze dočasný, po regeneraci lužních dřevin v těsné blízkosti břehové hrany dojde
v řádu let k rekolonizaci tohoto území.
Negativní vlivy při provozu záměru jsou prakticky stejné jako u varianty 1. Vlivy záměru
na společenstva suchozemských plžů mohou být v budoucnu sníženy doplňujícími
environmentálními opatřeními v nadjezí (revitalizace nad horní rejdou, revitalizace Ploučnice,
revitalizace Jílovského potoka). Opatření však musí být navrženy tak, aby kolísání hladiny
umožňovalo periodické zaplavování částí břehových porostů luhů a travobylinných porostů.
Pro ochlupku jsou klíčové i lužní dřeviny, zejména vrby, které budou plnit významnou úlohu
až po mnoha letech. Do té doby je početný výskyt druhu na revitalizovaných plochách
v horizontu několika let po uvedení záměru do provozu pouhou spekulací.
Motýli
Varianta 0
Při zachování současného stavu nedojde vlivem výstavby záměru k přímé destrukci biotopů
motýlů nebo k trvalému zaplavení lužních biotopů vlivem uvedení záměru do provozu.
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V případě vlivu nulové varianty na modrásky rodu Phengaris je ale nezbytně nutné
předpokládat alespoň občasné udržování některých lučních porostů v oblasti dolního Labe,
na nichž se tyto druhy v současnosti nalézají. Mnohé lokality nejsou nyní vůbec udržovány
a degradují, na jiných místech jsou populace decimovány celoplošnou sečí v letovém vrcholu
imag obou druhů. Pravidelně jsou mozaikovitě udržovány pouze plochy 3 a 4, od roku 2013
se prozatím celoplošně kosí i plochy 1 a 2 (viz Obrázek 29 v kap. C.II.7.3). Na těchto čtyřech
plochách se nachází více než polovina vypočteného odhadu počtu motýlů (Vrabec, 2010).
Pokud bude v nulové variantě zohledněn i stávající management luk zaměřený na modrásky
rodu Phengaris, lze rovněž předpokládat pozitivní trend vedoucí k zachování funkční
metapopulace v oblasti dolního Labe i v budoucnosti.
Varianta 1
Vliv záměru se negativně projeví na společenstva nočních motýlů měkkých luhů,
přeplavovaných a vlhkých luk při výstavbě samotného jezu a po trvalém zaplavení lokalit
při vzdutí hladiny v nadjezí. Z denních motýlů budou dotčeny druhy vlhkých luk. Dojde
k lokální likvidaci porostů měkkého luhu a některých lučních porostů v záboru stavby. Trvalý
vliv vzdutí nebude mít na motýli prakticky žádný vliv. Dotčené zvláště chráněné druhy
motýlů jsou blíže zhodnoceny v kap. D.I.7.3.
Varianta 1b
Vlivy záměru jsou oproti variantě 0 prakticky stejné jako u varianty 1. Negativní vliv na
biotopy suchých stanovišť v blízkosti kolejiště vlakové zastávky Děčín-Prostřední Žleb bude
mít přeložka cyklostezky, která se bude realizovat jen u varianty 1b. Dotčené zvláště chráněné
druhy motýlů jsou blíže zhodnoceny v kap. D.I.7.3.
Ripikolní brouci
Varianta 0
Z hlediska ripikolních druhů brouků umožňuje současný stav sezónní periodické kolísání
hladiny, při kterém dochází k zaplavování některých mikrohabitatů, resp. tvorbě nových
nezarostlých, nebo pouze fragmentárně zarostlých písčitých nebo štěrkopískových ploch,
které hostí nejširší spektrum ripikolních druhů.
Varianta 1
Stavební práce ovlivní některé lokality a mikrohabitaty nacházející se v těsné blízkosti
realizovaných objektů. Jde především o pravý břeh Labe u Loubí, kde byl zjištěn výskyt
střevlíčka Bembidion argenteolum. Bohužel tato lokalita byla v posledních letech již částečně
zničena a to především navážkou hlíny a také odpadky. V průběhu výstavby plavebního
stupně Děčín tak dojde pravděpodobně k její úplné likvidaci.
Trvalé zvýšení hladiny, z důvodu vybudování vzdouvacího objektu, bude mít přímý vliv
na ripikolní brouky v celém sledovaném území, a to zejména na lokality na březích Labe
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u Boletic, Křešic a u přítoku Ploučnice v Děčíně. Budou z většiny zaplaveny štěrkopískové
a štěrkové břehy, kde se ripikolní brouci vyvíjejí a ti tak budou nuceni hledat náhradní
stanoviště a to jak po proudu, tak proti proudu řeky a dá se předpokládat, že některé lokální
populace ripikolních brouků, které se v současnosti vyskytují v nejbližším okolí vody, budou
zdecimovány. Jedná se především o populace střevlíčků Bembidion modestum, Perileptus
areolatus a drabčíka Hydrosmecta longula, kteří se vyskytují na štěrkopískové pláži u přítoku
Ploučnice v Děčíně. Došlo by také pravděpodobně ke zničení jediné známé lokality druhu
Bembidion argenteolum v České republice, přesněji řečeno přirozených písčitých naplavenin
na pravém břehu Labe nedaleko Dolního Žlebu a Loubí. Vzhledem k současným znalostem
a entomologickým výzkumům, které v řešeném úseku v nedávné době probíhaly, je
pravděpodobné, že se výše uvedené druhy mohou vyskytovat na Labi i na dalších lokalitách.
Na druhou stranu se množství vhodných stanovišť snižuje díky zásahům, které se na Labi
v posledních desetiletích realizovaly (např. výstavba jezů).
Populace druhů obývající litorální zónu, resp. žijící na vzdálenějších místech od vody, kde se
přímo neprojevuje vliv periodického kolísání vodní hladiny, budou zasaženy méně. Vzhledem
k biotopovým nárokům těchto druhů a širší ekologické valenci najdou tyto druhy vhodná
stanoviště i na jiných místech v nivě řeky Labe. Jedná se například o střevlíčka Elaphrus
aureus nebo drabčíky Deinopsis erosa, Carpelimus similis, Carpelimus politus politus,
Brachyusa concolor a další.
Varianta 1b
Charakter a intenzita vlivů bude oproti variantě 0 obdobná jako v případě varianty 1. V této
variantě budou mít stavební práce na revitalizačních opatřeních vliv i na lokalitu u přítoku
říčky Ploučnice, břehy u Boletic a okolí přítoku potoka Kamenička u Křešic. Dojde k
dočasnému narušení břehů těžkou technikou a tak může dojít k zásahu do mikrohabitatů
ripikolních druhů. Jde především o štěrkoviště u přítoku říčky Ploučnice, kde se v pásu štěrku
vyskytují ripikolní a vzácní střevlíci Perileptus areolatus a Bembidion modestum a také
ripikolní drabčík Scopaeus gracilis. Na březích u Boletic a Křešic, v místech kde se budou
provádět revitalizační práce, budou taktéž dočasně narušeny štěrkové a štěrkopískové břehy, a
tak dojde k dočasnému zásahu do biotopů kriticky ohroženého drabčíka Hydrosmecta longula
a kovaříka Negastrius pulchellus. Vzhledem k rozsahu prací budou mít druhy možnost
expandovat na mikrohabitaty v blízkém okolí, kde se vyskytují podobné, avšak menší
štěrkové a štěrkopísčité pláže. Není tedy pravděpodobné, že by populace výše zmíněných
druhů zcela zanikly.
Doplňující environmentální opatření ve vztahu ke společenstvu ripikolních brouků spočívají
ve vytvoření pláží ze štěrkopísku. Jedná se o místa u přítoku Ploučnice a Jílovského potoka,
v oblasti Křešic a Rozbělesích či v dlouhém úseku nad horní rejdou. Použit bude vytěžený
materiál nebo materiál z prohrábek. Ten bude umístěn na kamenné valy, resp. na autochtonní
materiál. Vzniknou tak nové pláže tvořené písky a štěrkopísky. V případě kolísání hladiny,
nebo při povodních však díky menší mocnosti nových vrstev může docházet k rychlému
odplavování materiálu a tak ke zhoršení biologických podmínek. Pro vývoj ripikolních druhů
jsou potřeba stanoviště se staršími naplaveninami a vyšší mocností písku, štěrkopísku nebo
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štěrku. Negativně v těchto případech mohou působit i kamenné valy, které oddělují koryto
řeky od břehů. Ty zabraňují přirozenému vymílání koryta a vyplavování písku a štěrku
na břeh. I přesto mohou takto nově vytvořené pláže poskytovat útočiště, nebo dočasné
útočiště ripikolním druhům. Účinnost, resp. vliv těchto opatření však bude patrný až
v dlouhodobějším horizontu, kdy se prokáže, zda jsou ripikolní druhy na uměle vzniklých
stanovištích dlouhodobě schopny přežívat.
Po vyplážování břehů dojde vlivem uvedením plavebního stupně Děčín do provozu
k trvalému zvýšení hladiny a k částečnému nebo úplnému zatopení většiny současných pláží
ve zdrži, pokud již nebyly překryty štěrkopísky při realizaci doplňujících environmentálních
opatření. Zvýšení hladiny bude mít přímý vliv na ripikolní brouky v celém sledovaném
území, a to zejména na lokality na březích Labe u Boletic, Křešic, a u přítoku Ploučnice
v Děčíně. Budou z většiny zaplaveny štěrkopískové a štěrkové břehy, kde se ripikolní brouci
vyvíjejí, a ti tak budou nuceni hledat náhradní stanoviště, a to jak po proudu, tak proti proudu
řeky a dá se předpokládat, že některé menší lokální populace ripikolních brouků, které se
v současnosti vyskytují v nejbližším okolí vody, budou zdecimovány. Jiné však mohou nalézt
útočiště na nově vyplážovaných březích. Dotčeny budou především populace střevlíčků
Bembidion modestum, Perileptus areolatus, a drabčíka Hydrosmecta longula, kteří se
vyskytují na štěrkopískové pláži u přítoku Ploučnice v Děčíně. Došlo by také pravděpodobně
ke zničení jedné z lokalit střevlíčka Bembidion argenteolum u Loubí. Vzhledem k současným
znalostem a entomologickým výzkumům, které v řešeném úseku v nedávné době probíhaly, je
pravděpodobné, že se výše uvedené druhy mohou vyskytovat na Labi i na dalších lokalitách.
Na druhou stranu se množství vhodných stanovišť snižuje díky zásahům, které se na Labi
v posledních desetiletích realizovaly (např. výstavba jezů).
Xylofágní druhy hmyzu
Varianta 0
Pro xylofágní druhy hmyzu zůstanou zachované stávající podmínky.
Varianta 1
Období výstavby představuje pro xylofágní druhy nejvíce kritické období, vzhledem ke
kácení a odstraňování dřevin v rámci přípravy území pro výstavbu v oblasti záboru. Přestože
se nepředpokládá výraznamnější ohrožení místních populací, dojde k úbytku biotopové a
potravní nabídky. Před uvedením záměru do provozu dojde k trvalému zvýšení hladiny
v nadjezí a dojde tak k zatopení břehových porostů, zejména v blízkosti jezu. Směrem proti
proudu bude tento vliv postupně vyznívat. K opětovnému navýšení početnosti většiny druhů
pravděpodobně dojde až po mnoha letech v závislosti na regeneraci lužních dřevin v těsné
blízkosti břehové hrany. U druhů vyžadující staré stromy (např. tesařík pižmový) to bude
v řádu desetiletí). Provoz záměru nebude mít na tyto druhy vliv.
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Varianta 1b
U této varianty není větších rozdílů ve vlivech záměru ve srovnání s variantou 1. Navíc budou
negativně působit i doplňková revitalizační opatření nad horní rejdou na levém břehu, kde
dojde k dalšímu kácení břehové vegetace. Funkčnost nově založených lužních porostů se
projeví až po mnoha letech v závislosti na aktivitě bobra.
Ostatní hmyz
Tyto víceméně náhodné nálezy zvláště chráněných druhů živočichů jsou blíže vyhodnoceny
v kap.D.I.7.3 Hodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy.
Mihulovci a ryby
Většinu vlivů na ryby lze hodnotit souhrnně pro všechny druhy, nebo alespoň pro skupinu
druhů s podobnými nároky na prostředí. Výstavba posuzovaného záměru bude mít odlišný
vliv na ryby reofilní (proudomilné) a na ryby limnofilní (preferující pomalu tekoucí nebo
stojaté vody). Skupina ryb eurytopních (nenáročných) bude nejméně ovlivněna. Z vlivů
záměru na tuto skupinu živočichů je nejvýznamnější změna charakteru biotopu v oblasti
zátopy a trvalé omezení migrace umístěním jezu s malou vodní elektrárnou.
Varianta 0
Zlepšená kvalita vody v posledních dvou desetiletích významně zlepšila podmínky pro ryby
dolního Labe a umožnila rozvoj rybího společenstva. Geomorfologický charakter dolního
Labe, které je neregulované (bez příčných stupňů) a jen částečně kanalizované (zpevnění
návodních břehů kamenným záhozem) vytváří vhodné podmínky pro typově specifické rybí
společenstvo velkého nížinného toku. Zásadními parametry ovlivňujícími charakter rybího
společenstva jsou rychlost proudu, hloubková variabilita a tvrdé dno.
Na rybím společenstvu se budou i nadále významně podílet říční (reofilní) druhy jako je jelec
tloušť, jelec jesen, parma obecná, ostroretka stěhovavá, podoustev říční, hrouzek obecný
a další. Z indiferentních druhů to budou plotice obecná a ouklej obecná.
Potenciální migrující druhy ryb z dolního německého úseku Labe se budou v blízké či
vzdálenější budoucnosti objevovat v úseku Labe až po Střekov.
Varianta 1
V prostoru výstavby hlavních objektů plavebního stupně (Skupina IO a PS 01 a 08) lze
předpokládat lokální rušení ryb bez zásadního významu pro populace. K usmrcování jedinců
málo pohyblivých druhů (vranka obecná, mihule potoční) vyskytujících se potencionálně
v místě stavby může náhodně docházet, ale vliv na populace nebude významný. Vliv
výstavby ostatních objektů (IO a PS 03, 04, 05 a 06) lze považovat za bezvýznamný.
Prohrábky (Skupina IO a PS 02) budou probíhat v plavební dráze, kde se vyskytují větší
jedinci typicky říčních druhů ryb (parmy, jelci tloušti, ostroretky apod.), které jsou schopny
včas uniknout. Prohrábky nejsou na splavněných řekách ničím novým a jejich negativní vliv
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na ryby je malý. V případě havárie (únik ropných látek) hrozí nebezpečí pro větší část
populace směrem po toku dolů od místa staveniště, rozsah závisí na velikosti úniku.
Po realizaci posuzovaného záměru dojde k trvalé změně charakteru biotopu, která se projeví
zvýšením hladiny v zátopě, narušení říčního kontinua a zpomalením proudu. Zpomalení
proudu povede k menší či větší sedimentaci jemných plavenin a tedy ke změně charakteru
dna. Zvýšení hladiny ve vzdutí změní na mnoha místech mělký charakter břehové linie
na strmý charakter břehu. Druhová pestrost se v celém úseku dolního Labe oproti současnému
stavu s velkou pravděpodobností nezmění, jelikož úsek od státní hranice po jez zůstane
víceméně beze změn a stejně tak úsek nad vzdutím, po Střekov. Změní se druhová pestrost
v úseku ovlivněném vzdutím plavebního stupně, kde se reofilní druhy přesunou více proti
proudu a nebudou se zdržovat ve vzdutí. Relativní zastoupení (dominance) jednotlivých druhů
se opět změní především v úseku ovlivněném vzdutím plavebního stupně. Budou převažovat
druhy indiferentní, tj. plotice obecná, ouklej obecná, cejn velký a naopak zastoupení
reofilních (říčních) druhů ryb se pravděpodobně sníží. Stejný trend jako u relativního
zastoupení lze očekávat i u početnosti (hustoty). Početnost reofilních (říčních) druhů ryb se
sníží, naopak početnost indiferentních (eurytopních) druhů, tj. plotice obecná, ouklej obecná,
cejn velký, ale i kapr obecný či candát obecný se v úseku vzdutí zvýší. Stejně tak lze
předpokládat zavlečení některých nepůvodních druhů ryb šířících se lodní dopravou
po Evropě, kanálem přes Mohan do Rýna, kanálem z Bugu do Visly apod. Tím by došlo
z hlediska ochrany přírody a rybářského obhospodařování k nežádoucímu zvýšení druhové
pestrosti.
Podmínky pro přirozenou reprodukci ryb se změní v tom smyslu, že říční druhy se budou
vytírat a odrůstat ve výše, případně níže položených vhodných místech s vhodným substrátem
a rychlostí proudu. V jezové zdrži se budou rozmnožovat především méně náročné druhy ryb
(plotice obecná, ouklej obecná, cejn velký).
Příčná bariéra jezu, i přes vybudované rybí přechody sníží počet migrujících ryb v daném
úseku, nicméně lze jen stěží předpokládat vymizení některého druhu. V budoucnu však může
dojít ke zkomplikování protiproudých migrací historicky se vyskytujících druhů s menším
„migračním potenciálem“ (jeseter velký, mihule říční a mořská, placka pomořanská, platýz
bradavičnatý). Sebelepší rybí přechod zhorší migraci ryb oproti volnému úseku.
Provoz malé vodní elektrárny bude mít negativní vliv na poproudou migraci, především
adultních jedinců úhoře říčního, případně strdlic lososa obecného. Plůdek většiny ostatních
druhů ryb vzhledem ke své malé velikosti projde turbínami malé vodní elektrárny bez úhony.
Migrující dospělí úhoři při tahu využívají volné unášení proudem (drift) a lze předpokládat, že
většina z nich pravděpodobně projde turbínami malé vodní elektrárny společně s hlavním
proudem. I přesto, že turbíny jsou navrženy tak, že ryby a organismy menších rozměrů by
jimi měly v cca 90 % případů bez vážného poranění projít, další vodní elektrárna na této
migrační cestě zvýší mortalitu dospělých úhořů opouštějících ČR včetně dalších vodních
organismů.
Významný bude dále vliv zvýšené intenzity lodní dopravy, spojený se zvýšenou intenzitou
vlnění, což představuje jeden z významných negativních jevů ovlivňujících přirozenou
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reprodukci ryb a tím i celé populace ryb ve splavných řekách (Kucera-Hirzinger et al., 2008;
Wolter a Arlinghaus, 2003).
Varianta 1b
Vlivy záměru jsou oproti variantě 0 principiálně stejné jako u varianty 1. Rozdíly jsou
v doplnění následujících opatřeních s různým významem pro rybí společenstvo.
Pravobřežní akvatické migrační pásmo (IO 05) bylo předmětem mnoha technických studií
a modelů. Předložená varianta přírodě blízkého rybího přechodu umožní migrační
průchodnost alespoň části potenciálních migrantů a vytvoří prostředí pro trvalý nebo
dlouhodobý výskyt některých druhů ryb (např. mník, vranka, pstruh). Pro efektivitu
migračního pásma bude velmi důležitá jeho provozní údržba, aby nedocházelo k zanášení
plovoucím materiálem (větve, odpadky, PET láhve, polystyren, atd.). Pohyblivé (plovoucí)
hrazení na vtoku (výstupu), by mělo zabraňovat vstupu plaví do přechodu. Údržba
představuje odstranění naplavených předmětů hráběmi, hákem atd., při plném provozu, tedy
bez jakéhokoliv vyhrazování či omezování průtoku v přechodu. Při častém vyhrazování by
význam přechodu byl samozřejmě snížen a pro trvalé obyvatele vytvářelo stresovou
záležitost.
Otázkou zůstává, kolik jedinců vybudované migrační pásmo využije ze všech, kteří se
dostanou až k jezu. V případě tak velkého toku jako je Labe v dotčeném území je však velmi
obtížné tuto otázku přesněji zodpovědět (metodické obtíže). Provést odhad početnosti ryb
v úseku pod jezem (např. metodou značkování a opětovného odchytu, případně čipováním
(PIT tags) by bylo technicky, časově i finančně náročné.
Koncentrační výhony, jako součást úprav plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín
(IO a PS 02) budou pro reofilní druhy méně významné, neboť jsou orientovány souběžně
s břehem. Vhodnější by pro tyto druhy byly výhony směřující kolmo ke břehu a mezi nimi
pláže s proudnou vodou (známé např. z Dunaje, Rýna). Nicméně laguny se stojatou vodu jsou
významným prostředím pro plůdek limnofilních a eurytopních druhů ryb.
Při prohrábkách v tomto úseku by bylo vhodné štěrk ukládat na vnitřní stranu oblouku řeky,
mimo plavební dráhu a vytvářet tak štěrkové pláže důležité pro reofilní druhy ryb.
Revitalizace nad horní rejdou, revitalizace ústí Jílovského potoka, revitalizace ústí Ploučnice,
nasypání pláže u přístavu Děčín-Rozbělesy a revitalizace území nad Křešicemi budou mít sice
vhodné štěrkopískové pláže podél břehu, ale změny proudových poměrů ve zdrži bude
snižovat jejich význam pro reofilní druhy ryb. Také navrhované tůně nebudou mít zásadní
význam pro uvedené významné druhy ryb.
Navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička a navýšení koncentračních výhonů
u Boletic budou mít pozitivní vliv na vytvoření refugia plůdku chráněného před vlivem
vlnobitím.
Jako jednoznačně vhodné opatření lze klasifikovat použití "fish-friendly" turbín v malé vodní
elektrárně, včetně umístění bypassu. Mortalita ryb by v tomto případě měla být minimální.
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Nátok do turbín bude osazen hrubými česlemi, což výrazně omezí dobu čekání tažných ryb,
které tak nebudou stresovány.
Obojživelníci
Dotčené území lze z hlediska výskytu obojživelníků nezahrnuje žádné mimořádně významné
biotopy pro žádnou z fází jejich životního cyklu (rozmnožování, suchozemská fáze života,
zimování). Některé druhy obojživelníků v území zastiženy byly, ale jejich početnost není
vysoká.
Varianta 0
V této variantě nedojde ke změně současných ekologických podmínek pro obratlovce a tedy
i struktura společenstev obojživelníků zůstane v přibližně stejném složení jako dosud.
Varianta 1
Vzhledem k tomu, že velká část stavebních prací bude probíhat na vlhkých stanovištích, která
jsou atraktivní pro obojživelníky, může během výstavby docházet náhodnému usmrcování
jedinců, kteří se mohou stahovat do vzniklých depresí zaplněných vodou za účelem
rozmnožování. Tyto procesy jsou běžné na většině rozsáhlejších staveb a lze jim předcházet
okamžitým zavezením ihned po vytvoření, monitoringem výskytu obojživelníků na stavbě,
instalací přenosných bariér a transferem jedinců z prostoru staveniště. Dotčeny budou
i migrační cesty některých druhů, např. ropuchy obecné.
V prostoru úpravy plavební kynety pod plavebním stupněm jsou předpokládány všechny
stavební práce z vody (prohrábky dna, realizace břehových výhonů). Tyto práce nebudou mít
na obojživelníky žádný vliv. V případě že by i zde některé z prací probíhaly na březích řeky,
je třeba věnovat zvýšenou pozornost a ochranu lokalitám Podskalí a ústí Studeného potoka,
která slouží jako pravidelná rozmnožiště skokana skřehotavého a ropuchy obecné.
Vzhledem k tomu, že obojživelníci nevyužívají prostředí vlastní řeky, nebude mít provoz
záměru na tuto skupinu prakticky žádný přímý vliv. V úseku řeky Labe v blízkosti lokality
Podskalí dojde po úpravách plavební kynety ke snížení hladiny o cca 10-30 cm. Toto snížení
se může projevit ve sledované tůni. Bude tedy nezbytné tůni monitorovat a v případě nutnosti
přistoupit k jejímu prohloubení.
Varianta 1b
Vlivy záměru jsou oproti variantě 0 principiálně stejné jako u varianty 1. Ve variantě 1b dojde
v rámci doplňujících environmentálních opatření k vytvoření atraktivních biotopů pro
obojživelníky (tůně oddělené od řeky) a z dlouhodobého hlediska lze tedy předpokládat jejich
zvýšený výskyt v území.
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Plazi
Varianta 0
V této variantě nedojde ke změně současných ekologických podmínek pro obratlovce a tedy
i struktura společenstev plazů zůstane v přibližně stejném složení, jako dosud.
Varianta 1
Většina zjištěných druhů není vázaná biotopy svého výskytu na lokality, které budou
přípravou, výstavbou a provozem záměru dotčeny. Jediným druhem, který je částečně vázán
na vodní a mokřadní biotopy, je užovka obojková. Byla zjištěna na všech lokalitách a je
svým způsobem života z části vázaná na litorál řeky a náplavy materiálu na březích a bude
tedy nejvíce ovlivněným druhem ze skupiny plazů.
Během výstavby může dojít ke ztrátě některých biotopů také pro ještěrku obecnou, zejména
se jedná o násypy a deponie štěrkopísku poblíž řečiště. Na druhé straně, zejména
na zařízeních staveniště mohou přechodně vznikat vhodné biotopy pro tento druh.
Provoz plavebního stupně neovlivní prostředí plazů. Po napuštění jezové zdrže dojde ke ztrátě
části biotopů podél řeky, které budou zaplaveny. Pro užovku obojkovou představuje vhodný
biotop tůň na lokalitě Podskalí a bude proto třeba monitorovat její změny a případně přijmout
opatření pro její úpravu.
Varianta 1b
Vlivy záměru jsou oproti variantě 0 principiálně stejné jako u varianty 1. Ve variantě 1b dojde
v rámci doplňujících environmentálních opatření k vytvoření atraktivních biotopů pro užovku
obojkovou (tůně oddělené od řeky) a z dlouhodobého hlediska lze tedy předpokládat její
zvýšený výskyt v území. Naopak lze očekávat vlivy na užovku podplamatou v souvislosti
s realizací environmentálního opatření v oblasti ústí Ploučnice do Labe. Průzkumy zde sice
tato užovka potvrzena nebyla, vzhledem k jejímu způsobu života však výskyt v tomto území
zcela vyloučit neze.
Ptáci
Varianta 0
V této variantě nedojde ke změně současných ekologických podmínek pro obratlovce a tedy
i struktura společenstev ptáků zůstane v přibližně stejném složení, jako dosud.
Varianta 1
Různé skupiny ptáků budou výstavbou a zejména provozem plavebního stupně Děčín
ovlivněny různým způsobem. Vlivy zde budou negativní i pozitivní podle toho, jakým
způsobem jednotlivé druhy říční ekosystémy využívají. Z potenciálních vlivů na ptáky je
nejvýznamnější možnost rušení v období hnízdění a vyvádění mláďat a případné ničení hnízd.
HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

343

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Budou ze staveniště stavebním ruchem vyplašeni a současně nevratně ztratí biotopy vhodné
pro hnízdění a sběr potravy v celkové délce 900 m (mezi ř. km 737,6 – 736,7) v případě
výstavby IO 01.
Vzdutí a určitá stabilizace výšky hladiny nad plavebním stupněm zmenší rozsah a kvalitu
biotopů ptáků, kteří využívají díky kolísání hladiny odhalené náplavy písku a štěrku
na březích. Vzhledem k tomu, že většina českých řek ztratila přirozeně kolísající úseky
bez pohybu sedimentů a obnovování iniciálních sukcesních stádií náplavů, je rozsah těchto
biotopů na celém našem území velmi omezený.
Pro vodní ptáky, kteří se v zimních měsících soustřeďují na nezamrzající úseky vodních toků
(např. morčák velký), se výstavbou plavebního stupně mohou podmínky zlepšit, protože
většinou dávají přednost pomaleji proudícím úsekům (pokud nezamrznou). Takový charakter
získá řeka Labe ve vzdutí nad plavebním stupněm. To však nebude přijatelné
pro specializované druhy tekoucích úseků, jako je skorec vodní a ledňáček říční, kteří
na dolním Labi pravidelně zimují.
Ptáci využívající břehové porosty rákosin a dřevin (čáp černý, rákosník velký, žluva hajní,
lejsek šedý, moudivláček lužní, ťuhýk obecný) budou dotčeni těmi inženýrskými objekty,
které si vyžádají odstranění břehových porostů (IO 01, IO 03) a dalších přilehlých biotopů.
Samotná změna hladiny vody ve vzdutí nad plavebním stupněm rovněž způsobí dočasné
omezení rozlohy jejich hnízdních biotopů v místech, kde ustoupí břehové porosty, což ovlivní
např. potápku malou, potápku roháče nebo slípku zelenonohou). Náhradní výsadby
i přirozený posun břehové po změně hladiny ve zdrži nad plavebním stupněm linie bude tyto
ztráty postupně kompenzovat. Plná kompenzace těchto biotopů ovšem zabere čas několika let
až více než desetiletí. Výsledný stav může být pro ptáky srovnatelný se současnými hnízdními
příležitostmi. Po dostavbě plavebního stupně bude nutné odstranit další břehové porosty
v prostorech, které by po napuštění jezové zdrže byly zaplaveny, odumřely by a uvolňovaly
by se do řeky.
Bramborníček černohlavý, bramborníček hnědý a slavík obecný jsou druhy křovin a vyšší
bylinné vegetace a budou zasaženi změnou hladiny ve vzdutí a výstavbou objektů, které si
vyžádají odstranění břehových porostů a křovin. Po ukončení stavebních prací a zapojení
obnovených ploch by měl tyto druhy opět nalézt v oblasti vhodná stanoviště.
Úsek Labe v prostoru předpokládaného IO a PS 02 je obýván řadou druhů ptáků, kteří
preferují břehy kolísajícího vodního toku, jehož štěrkové náplavy bez vegetace představují
vhodné biotopy pro sběr potravy a případně i hnízdění. Jedná se především o pisíka
obecného (Actitis hypoleucos), který byl pozorován na vegetací neporostlých náplavech
v celém úseku Labe mezi Děčínem a státní hranicí. Takové biotopy jsou pro pisíka klíčové
nejen jako zdroj potravy, ale i jako hnízdiště. Tyto biotopy představují rovněž vhodný zdroj
potravy pro další druhy ptáků – např. konipasa bílého a horského (Motacilla alba,
M. cinerea), kteří jsou specialisté na sběr potravy na vegetací nepokrytých sukcesních
plochách. Oba druhy však na náplavech nehnízdí, pro hnízdění si vybírají prostory výše
nad vodou, více odpovídající původním hnízdním biotopům (skalním štěrbinám), které pro ně
představují např. konstrukce opěrných zdí nad řekou, mostních konstrukce a podobně.
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Po ukončení výstavby IO 04, 05, 06, 08 bude jejich okolí doplněno parkovou výsadbou
dřevin. Ty z části mohou časem poskytnout hnízdní prostor pro některé druhy ptáků. Takové
prostředí může využívat jen omezené spektrum běžných druhů ptáků, obvyklých ve městech
a v městské zeleni.
Stavby naopak mohou poskytnout hnízdní příležitosti druhům, využívajícím jako podklady
pro hnízdění lidské stavby (např. jiřička obecná, rehek domácí). Celkově ovšem dojde,
ve srovnání se současným stavem, ke zmenšení hnízdního prostoru a úbytku hnízdních
příležitost pro většinu druhů ptáků obývajících břehové porosty Labe. Tento úbytek
představuje ztrátu maximálně v řádech jednotlivých párů, celkové populace údolí Labe
nebudou zásadně ovlivněny.
Varianta 1b
Vlivy záměru jsou oproti variantě 0 principiálně stejné jako u varianty 1. Obnova hnízdního
potenciálu stanovišť v prostoru IO 03 bude lepší ve variantě 1b, která počítá s rozsáhlými
revitalizačními opatřeními. Ale i v tomto případě bude trvat obnova porostů do té míry, aby
vyhovovala většině zjištěných druhů, řádově několik desítek let a struktura ptačího
společenstva se bude po tuto dobu měnit podle věku a struktury obnovených porostů. Tento
negativní vliv je v případě varianty 1b zmírněn v rámci záměru navrženým vyvěšováním
budek.
Savci
Varianta 0
V této variantě nedojde ke změně současných ekologických podmínek pro obratlovce a tedy
i struktura společenstev savců zůstane v přibližně stejném složení jako dosud.
Varianta 1
Hodnocený záměr zcela jednoznačně nejvíce ovlivňuje druhy vázané na prostředí řeky
a jejích břehů, tedy bobra evropského a vydru říční. Realizací záměru vznikne pro tyto
druhy přímo v korytě řeky příčný objekt jako potenciální bariéra, zhoršující jejich migraci.
Vlastní plavební komora, jez ani štěrbinový rybochod nejsou pro tyto druhy průchodné a
jedinou možností, jak tuto překážku projít, bude představovat pravobřežní kanálový rybí
přechod. Při tom bude mít pro každý z těchto druhů překážka jiný význam.
V případě bobra evropského jsou teritoria druhu relativně malá a nelze předpokládat, že by
po dokončení stavby vzniklo teritorium bobra, zahrnující přímo tento inženýrský objekt.
Migrace bobrů má spíše periodický charakter. Po skončení zimy opouští dospívající bobři
ve věku dvou nebo tří let své rodiny a hledají si partnery pro vytvoření nového páru. Tento
proces umožňuje výměnu genetické informace mezi zvířaty na větším území a také šíření
zvířat do nových území. Pokud by na toku vznikla pro bobry neprůchodná bariéra, rozdělily
by se populace na Labi bez možnosti výměny genetického materiálu. Vzhledem k tomu, že
labská populace bobra prošla v minulosti dlouhým obdobím tzv. „bottleneck“ efektu, kdy
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přežívala v izolaci jen malá populace, jsou současná zvířata v této oblasti geneticky
mimořádně uniformní.
Pohyb vyder podél linie řeky má jiný charakter než u bobrů. Teritorium vydry zaujímá
od zhruba deseti kilometrů délky toku a jejích přítoků (samice) až po čtyřicet nebo padesát
kilometrů u teritoria samce. Zvířata takové teritorium prochází víceméně pravidelně celé,
a proto musí být toto teritorium v celé délce pro vydru průchodné, jinak dojde k rozdělení
populací.
Kromě toho dojde ke změně charakteru toku v celé délce vzdutí a místy budou dotčeni
i dalšími inženýrskými objekty. Oba druhy budou rovněž významně rušeny realizací
jednotlivých inženýrských objektů. Zejména rušení bobra v teritoriích rodin v období
zimování (15. 10. – 28. 2.) a rozmnožování (1. 5. – 15. 7.) (Vorel, 2010), kdy by žádné
stavební práce, prohrábky dna, úpravy břehů a další zemní práce v blízkosti teritorií bobra
neměly vůbec probíhat. Přímo v úseku plánované výstavby je zhruba od roku 2000 trvalé
teritorium jedné rodiny bobra evropského (Vorel, 2010). Vzhledem k rozsahu a charakteru
stavby nelze předpokládat, že by se toto teritorium posunulo a zvířata by se přesunula
na náhradní stanoviště. Níže po proudu jsou již vhodné biotopy osídleny jinými rodinami
a proti proudu dojde po napuštění jezové zdrže ke změně dosavadních podmínek, současné
břehové porosty zaniknou a nové se budou obnovovat nejméně 10 až 15 let, v závislosti
na možných extrémních průtocích na Labi, které by sukcesi mohly zpomalit.
Po napuštění jezové zdrže dojde k zaplavení pobřežních biotopů pro všechny druhy savců,
včetně zvláště chráněných druhů. Pro bobra evropského dojde vzdutím hladiny k dočasnému
zániku části potravní nabídky. Největší ztráty budou v území nejblíže zdrže, kde dojde
k největší změně výšky nové hladiny řeky, s rostoucí vzdáleností od zdrže bude tento vliv
menší a přibližně v oblasti Nebočad již nebude znatelný. Bobr evropský, jehož nory jsou
situovány tak, aby vchod do nich byl pod hladinou ale vlastní „komora“, kde se bobři
rozmnožují a kde společně přežívají zimu, byla nad hladinou vody a v suchu. Při zvýšení
hladiny v jezové zdrži to znamená pro všechny rodiny bobra, které se v dosahu vzdutí budou
vyskytovat, nutnost hledat nová stanoviště. Z tohoto důvodu je nepřípustné napouštění zdrže
v období zimování (15. 10. – 28. 2.) a rozmnožování (1. 5. – 15. 7.) (Vorel, 2010). Vzhledem
ke ztrátě břehových porostů po zvýšení hladiny vody (ztráta potravních zdrojů) i změně
charakteru břehu (možnost hrabání náhradních nor) není jisté, zda bobři znovuosídlí
dosavadní teritoria.
Vydra má teritorium podstatně větší, a proto má lepší možnost v rámci rozsáhlého teritoria
stáhnout se do jeho klidnější části. Z tohoto důvodu by neměly stavební práce probíhat
současně v jednom termínu na více místech.
V době výstavby lze rovněž očekávat poměrně silné rušení pohybem stavebních strojů
a hlukem, které omezí migrace vyder a bobrů v okolí IO a PS 01. Totéž platí i v případě
prohrábek dna u IO 02 nebo úpravách ve zdrži (IO 03). Jako „rušení“ lze nazvat veškeré
práce, při kterých bude probíhat odstraňování dřevin na březích, stavební práce a pohyb
techniky přímo v hranicích teritoria. Při stavebních pracích v centru teritoria, kde jsou
většinou trvale obývané nory a rozsáhlé odstranění dřevin v hranicích teritoria, znamenajících
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ztrátu potravního zdroje, je pravděpodobnost zániku rodiny velmi pravděpodobná. Bobr
evropský má relativně malé teritorium (v daných podmínkách přibližně 1 – 3 km délky toku,
v roce 2014 byla zjištěna teritoria o přibližné délce 500 – 2500 m), které silně závisí
na charakteru břehů (možnost vytvořit si obytné i přechodné nory) a potravní nabídce.
Za celou dobu bobřího osídlení v tomto úseku se hranice obou známých teritorií příliš
neposouvala. Z toho je jasné, že mimo osídlené úseky není biotop pro bobra vhodný
a v případě vyrušení rodiny nelze předpokládat posun na jiné stanoviště v tomto úseku řeky.
Vyrušení rodiny tedy může znamenat úplný zánik teritoria na daném úseku. Tímto způsobem
se dotčená rodina rozpadne a je zde i velká pravděpodobnost uhynutí jejich příslušníků
(hladem, klimatickými faktory nebo zabitím bobrů obhajujících jiná teritoria).
V případě vydry lze předpokládat, že se vydra dočasně, po dobu rušení v jedné lokalitě,
stáhne do klidnější části teritoria. Podmínkou jsou ale práce probíhající pouze v nočním
období.
Zvýšení intenzity dopravy v době aktivity některých zvláště chráněných druhů savců
(soumračné a noční druhy - bobr, vydra, netopýři) bude znamenat zvýšené rušení a pro bobra
a vydru i zvýšené riziko střetu s plavidly.
Další druhy savců, vázané na řeku a kterých se výše popsané dopady záměru dotknou, nepatří
mezi zvláště chráněné, a jsou poměrně dobře přizpůsobivé na změněné podmínky
regulovaných řek a nedojde k ohrožení jejich populací ve smyslu obecné ochrany druhů
(§ 5 ZOPK).
Druhy savců, kteří nejsou vázáni bezprostředně na řeku a břehové porosty ale spíše
na přilehlé biotopy lesních okrajů, zemědělské krajiny i hospodářských lesů, budou realizací
záměru výrazně méně ovlivněny než savci, přímo vázaní na řeku a břehové porosty.
Pro možné ovlivnění druhů, obývajících přilehlé biotopy řeky, platí stejný závěr, jako
pro druhy ptáků z těchto biotopů. Ve starých dřevinách těchto porostů mohou být dutiny,
ve kterých se mohou rozmnožovat některé ze zjištěných druhů netopýrů a další zde mohou
i zimovat. Druhy s letovým koridorem podzimní migrace podél Labe (netopýr parkový –
Pipistrellus nathusii) a druhy s větší afinitou k vodní hladině budou rušeni při průběhu
samotné stavby stavební činností, ta však bude probíhat převážně v denním období - tedy
mimo let netopýrů. Za spíše pozitivní ovlivnění lze považovat noční osvětlení staveniště
a posléze objektů PSD za provozu, a to z důvodu lákání hmyzu světlem a usnadnění lovu.
Vzhledem k rozsahu záměru a zjištěnému výskytu lze konstatovat, že omezeni budou pouze
jedinci. Zásah se nedotkne velikosti populací na lokální úrovni ani jejich životnosti. Dále, tyto
porosty a jejich okraje představují potenciálně vhodné biotopy pro zjištěné zvláště chráněné
druhy: veverku obecnou a plšíka lískového. Náhradní výsadby i přirozený posun břehové
linie po změně hladiny ve zdrži nad plavebním stupněm bude tyto ztráty postupně
kompenzovat. Plná kompenzace těchto biotopů ovšem zabere více než desetiletí.
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Varianta 1b
Vlivy jsou oproti variantě 0 stejné jako u varianty 1 s významným rozdílem u vydry říční a
bobra evropského, pro které bude migrační pásmo na pravém břehu vhodným opatřením,
které zajistí bezproblémovou migraci obou druhů podél toku.
Vlivy provozu IO 01 ve variantě 1b jsou významně odlišné od varianty 1 zejména pro bobra
evropského. Tato varianta nabízí výsadby dřevin, které v časovém horizontu zhruba deseti let
obnoví jeho potravní základnu. V případě obnovy břehových porostů, které budou
v budoucnosti sloužit jako potravní zdroj pro bobry, je nezbytné počítat s možným spásacím
tlakem bobrů na nové výsadby a bude nezbytné mechanicky ochránit veškeré vysazené
dřeviny, aby dosáhly alespoň takového stáří, kdy jsou po jejich okusu bobry schopny
přirozeně zmlazovat.
D.I.7.3 Hodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy
Podrobný rozbor jednotlivých ovlivněných druhů je uveden v samostatné příloze SP5.
Z nalezených druhů rostlin a živočichů bude záměrem dotčeno 58 taxonů chráněných
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb.: rostliny: drobnokvět pobřežní
(Corrigiola littoralis, KO), potočnice lékařská (Nasturtium officinale, SO); bezobratlí: škeble
rybniční (Anodonta cygnaea, SO), velevrub malířský (Unio pictorum, KO), klínatka rohatá
(Ophiogomphus cecilia, SO), klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes, SO), číhalka pospolitá
(Atherix ibis, O), zdobenec (Trichius gallicus, O), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O),
otakárek fenyklový (Papilio machaon, O), batolec červený (Apatura ilia, O), ohniváček
černočárný (Lycaena dispar, SO), modrásek bahenní (Phengaris nausithous, SO), modrásek
očkovaný (Phengaris teleius, SO), čmelák (Bombus spp., O), pačmelák cizopasný (Bombus
rupestris, SO); mihulovci: mihule potoční (Lampetra planeri, KO); ryby: jelec jesen
(Leuciscus idus, O), mník jednovousý (Lota lota, O), ouklejka pruhovaná (Alburnoides
bipunctatus, SO), střevle potoční (Phoxinus phoxinus, O), vranka obecná (Cottus gobio, O);
obojživelníci: čolek obecný (Triturus vulgaris, SO), skokan štíhlý (Rana dalmatina, SO),
skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus, KO), ropucha obecná (Bufo bufo, O); plazi:
ještěrka obecná (Lacerta agilis, SO), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara, SO), slepýš křehký
(Anguis fragilis, SO), užovka hladká (Coronella austriaca, SO), užovka obojková (Natrix
natrix, O); ptáci: bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola, O), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra, O), břehule říční (Riparia riparia, O), čáp černý (Ciconia nigra, SO),
ledňáček říční (Alcedo atthis, SO), lejsek šedý (Muscicapa striata, O), luňák červený (Milvus
milvus, KO), morčák velký (Mergus merganser, KO), moudivláček lužní (Remiz pendulinus,
O), pisík obecný (Actitis hypoleucos, SO), potápka malá (Tachybaptus ruficollis, O), potápka
roháč (Podiceps cristaus, O), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus, SO), slavík obecný
(Luscinia megarhynchos, O), ťuhýk obecný (Lanius collurio, O), žluva hajní (Oriolus oriolus,
SO); savci: bobr evropský (Castor fiber), netopýr hvízdavý (Pipistrellus pipistrellus, SO),
netopýr nejmenší (Pipistrellus pygmaeus, SO), netopýr parkový (Pipistrellus nathusii, SO),
netopýr rezavý (Nyctalus noctula, SO), netopýr večerní (Eptesicus serotinus, SO), netopýr
vodní (Myotis daubentonii, SO), netopýr vousatý (Myotis mystacinus, SO), plšík lískový
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(Muscardinus avellanarius, SO), veverka obecná (Sciurus vulgaris, O), vydra říční (Lutra
lutra, SO).
Hodnocení vlivů záměru varianty 1 a varianty 1b je v této části u každého druhu zvláště
chráněných rostlin a bezobratlých. Jelikož vlivy záměru v případě obratlovců působí zpravidla
na celá společenstva, jsou vlivy záměru popsány v kapitole Vlivy na faunu. Případné
odlišnosti v působení na konkrétní druhy jsou rovněž uvedeny v téže kapitole. Vyhodnocení
varianty 0 je platné pro jednotlivé skupiny v kapitolách D.I.7.1 Vlivy na flóru a D.I.7.2 Vlivy
na faunu.
Vlivy na flóru
Corrigiola litoralis – drobnokvět pobřežní (KO/C1t)
Varianta 1
V rámci výstavby dojde k přímému ovlivnění štěrkových ploch na pravém břehu v Loubí
(tj. současné plochy překládky materiálu z prohrábek koryta řeky), na které byl v minulých
letech tento druh zjištěn. Vzhledem k tomu, že v posledních letech tato plocha postupně
podléhá patrné sukcesi, díky níž změnila i svůj charakter, lze s nejvyšší pravděpodobností
předpokládat, že se zde již v současnosti nevyskytuje. Zároveň je nutné objektivně zhodnotit,
že ani v době nálezu druhu nebylo stanoviště pro jeho dlouhodobé přežívání optimální, neboť
jde o konkurenčně velmi slabý druh, který vyžaduje stanoviště narušovaná, zároveň se
specifickým hydrologickým režimem, což tato výsypka nesplňuje.
Vlivem provozu dojde k zaplavení nejvýznamnější lokality tohoto druhu v území nacházející
se v oblasti ústí Ploučnice do Labe. Zde se druh vyskytuje pravidelně a vytváří zde
při optimálních podmínkách v hydrologicky příznivých letech (nízké vodní stavy v průběhu
vegetační sezóny) populace s početností několika desítek jedinců V prostoru vzdutí byly
za extrémně příznivých podmínek zaznamenány nahodilé výskyty i na dalších místech,
nejedná se však o větší množství jedinců. Nepravidelně byl v menší populaci druh potvrzen
z náplavu u přístavu v Děčíně-Rozbělesích, který bude také vlivem vzdutí zaplaven. Hojněji
se pak vyskytoval jen v blízkosti PP Nebočadský luh, kde se ve velmi suchém roce (2008)
vyskytoval v desítkách jedinců. I zde bude ještě patrný dosah vzdutí, který se projeví právě
v rámci břehové linie a zejména při nižších průtocích, které jsou pro druh zásadní, bude
způsobovat zvýšení hladiny oproti současnému stavu.
Semenná banka druhu je zřejmě schopna překlenout i několikaleté nepříznivé hydrologické
podmínky, aby se za příznivých podmínek početnost populace znovu obnovila. K tomu však
musí být dodrženy podmínky, které daný druh ke svému růstu potřebuje. V případě
drobnokvětu je to především pravidelné obnažování a zaplavování ekotonálních stanovišť
v toku řeky za současného vhodného zrnitostního poměru substrátu těchto ploch. To v případě
zaplavení výše uvedených lokalit vzdutím plavebního stupně vymizí, a tudíž se druh již
na těchto plochách nebude vyskytovat. Přestože se drobnokvět vyskytuje řídce ještě dále proti
proudu Labe mezi Nebočady a Ústím nad Labem a dále především na dvou lokalitách
v podjezí (Dolní Žleb-levý břeh a náplav pod vyhlídkou Belveder na pravém břehu), které
HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

349

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

nebudou dotčeny dojde stavbou jezu k zásadnímu přerušení kontinua a komunikace mezi
jednotlivými mikropopulacemi. To může vést k postupnému oslabování zejména dvou
významných mikropopulací v podjezí a tím i následnému vymizení druhu z Labského údolí
resp. z území České republiky.
Varianta 1b
Vlivem výstavby ve variantě 1b dojde taktéž ke zničení lokality druhu na pravém břehu
v Loubí a zároveň k překrytí současné plochy říčního náplavu v ústí Ploučnice a levém břehu
u přístavní kosy v Rozbělesích, kde se druh vyskytuje. Zde bude vytvořena umělá „pláž“
v rámci environmentálních opatření, jako zmírnění vlivu způsobeného zaplavením
přirozených náplavů vzdutím plavebního stupně v těchto lokalitách.
Vliv vzdutí ve variantě 1b bude stejný jako u varianty 1, pouze s těmi rozdíly, že současné
lokality výskytu druhu, které budou vlivem vzdutí zaplaveny, budou v rámci záměru
revitalizovány vytvořením umělých „pláží“ charakteru říčních náplavů obdobného
zrnitostního složení a sklonu jaké jsou v současnosti u stávajících náplavů. Nově vytvořené
pláže budou lokalizovány na lokalitách v ústí Ploučnice a na levém břehu v Rozbělesích.
Díky řízenému kolísání hladiny ve zdrži o 0,5 m, které díky sklonu navrhovaných pláží bude
poskytovat obnažení břehů v šířce až 6 m, budou do určité míry simulovány současné
podmínky umožňující výskyt druhu v území. Díky režimu kolísání bude v letních měsících
hladina ve zdrži na nižší kótě, a proto budou náplavy obnaženy a během vegetační sezóny tak
budou nastoleny podmínky k opětovnému rozvoji druhu na lokalitách. Tato situace je však
zatím bohužel jen neověřenou hypotézou, která sice uvažuje se zahrnutím základních
známých ekologických nároků druhu, avšak není prokazatelně jasné, zda bude splnění těchto
požadavků dostačující. Vzhledem ke změně rychlosti proudu ve zdrži bude s nejvyšší
pravděpodobností docházet k výraznějšímu usazování jemnozrnných částic (jílovité a bahnité
frakce), díky nimž mohou být zmíněné nově vybudované pláže zcela jiného charakteru než
v současnosti a nebudou tak poskytovat drobnokvětu pobřežnímu vhodné podmínky. Je velmi
pravděpodobné, že na náplavech s převahou jílovité či bahnité frakce, byť by tato frakce byla
jen v tenké vrstvě na povrchu substrátu, by tento druh konkurenčně neuspěl. Jeho optimum je
dle terénních šetření na lokalitách s převahou středního až hrubého štěrku avšak s cca 20%
zastoupením písčité frakce a absencí frakce nižší.
Pakliže se nepodaří vybudovat na náhradních lokalitách dostatečně silné populace druhu tak
jako tomu je v současnosti na náplavu při ústí Ploučnice, nastane postupné ochuzování
mikropopulací v podjezí, neboť vlivem příčné překážky dojde taktéž k zásadnímu přerušení
kontinua a komunikace mezi jednotlivými mikropopulacemi.
Nasturtium officinale – potočnice lékařská (O/C2b)
Varianta 1
Vlivem samotné výstavby nedojde k přímému zásahu do biotopu druhu ani do žádné z lokalit
jeho výskytu. Vlivem zaplavení jezové zdrže dojde k negativnímu ovlivnění druhu v místě
ústí bezejmenné strouhy na levém břehu u Vilsnic naproti ČOV Boletice. Zde druh tvoří
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bohatou populaci, jednak přímo na soutoku (ta zde bude vlivem vzdutí zaplavena) a jednak se
vyskytuje v rámci podmáčené plochy uprostřed porostu břehových rákosin (zde se vliv vzdutí
neprojeví). Druhá významnější populace v rámci dotčeného území na přítoku potoka Poustka
nebude vlivem vzdutí ovlivněna, neboť se nachází již mimo jeho dosah. Zde bude vlivem
zvýšené lodní dopravy zvýšeno pouze frekvence vln dosahujících k břehům a ovlivňujícím
tak společenstva a druhy vyskytující se v okolí břehové linie. Neboť potočnice lékařská se zde
nachází také na samotné břehové linii, týká se vliv zvýšené frekvence vlnění také tohoto
druhu. Tento vliv zde však nebude zásadní, neboť plošně vyvinutá populace druhu vystupuje
dále proti proudu potoka Poustka mimo dosah působení vln. Daleko větší vliv mají v tomto
případě současné přirozené faktory (např. zvýšené průtoky v řece i v potoce, znečištění
přítoku aj.). Nepatrně budou vzdutím ovlivněny i břehy jižní části koncentračních výhonů
u Nebočad, kde byl druh také nalézán. Tento vliv je však na populaci druhu minimální.
Varianta 1b
U varianty 1b jsou vlivy záměru plavebního stupně oproti variantě 0 stejné jako u varianty 1.
Zároveň však budou vytvořeny náhradní biotopy v podobě plážovaných břehů na nichž bude
provozováno řízené kolísání hladiny simulující přirozené změny průtoků v řece v průběhu
roku. Nelze tedy vyloučit, že tyto pláže budou díky snížené rychlosti proudu a předpokládané
zvýšené sedimentaci jemnozrnného materiálu ve zdrži alespoň na povrchu částečně bahnité,
čímž bude vytvořen potenciálně vhodný biotop pro tento druh. Ještě pravděpodobnější je
uchycení potočnice v rámci břehů několika nově vytvořených lagun a tůní, které mají být jako
součást environmentálních opaření ve zdrži vybudovány. Zásadním biotopem však zůstávají
ústí drobných přítoků do Labe, které budou vzdutím zaplaveny, a záměr nepočítá s jejich
obnovou.
Jelikož některé udávané zvláště chráněné druhy (Thalictrum flavum – žluťucha žlutá
(SO/C2b) Symphytum bohemicum – kostival český (O/C2t) a Clematis recta – plamének
přímý (O/C3), nebyly recentně prokázány, a dle dostupných údajů se v území buď již
nevyskytují, nebo je důvodná pochybnost o správnosti těchto údajů, nebyly tyto druhy dále
hodnoceny.
Vlivy na faunu
Bezobratlí
Anodonta cygnea – škeble rybničná (SO)
Varianta 1
Při výstavbě vlastního jezu a při provádění prohrábek není možné vyloučit přímou destrukci
jedinců tohoto druhu. Vlastní koryto řeky však není hlavním biotopem, který škeble obývá,
a proto bude negativní vliv na populaci tohoto druhu jen minimální.
Zpomalení vody ve zdrži jezu by se nemělo negativně projevit na tomto druhu, spíše je možné
předpokládat zlepšení podmínek pro tento druh a jeho početní nárůst v jemnozrnných
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usazeninách dna. Negativním vlivem bude omezení kontaktu populací nad a pod jezem, neboť
larvální stadia škeblí jsou přenášena rybami, které sice budou mít možnost procházet rybím
přechodem, přesto jde o zhoršení migrační prostupnosti.
Varianta 1b
Vliv záměru ve variantě 1b je na tento druh oproti variantě 0 stejný jako ve variantě 1.
Unio pictorum – velevrub malířský (KO)
Varianta 1
Při výstavbě vlastního jezu a při provádění prohrábek dojde pravděpodobně k přímé destrukci
jedinců tohoto druhu. Populace tak bude v průběhu výstavby negativně dotčena, dopad však
bude jen dočasný a z dlouhodobého hlediska nevýznamný.
Zpomalení vody ve zdrži jezu se určitým způsobem projeví na biotopu, který velevrub obývá,
ale je velice obtížné predikovat, jaký bude dopad. Nejpravděpodobněji půjde o mírné zlepšení
podmínek pro tento druh. Negativním vlivem bude omezení kontaktu populací nad a pod
jezem, neboť larvální stadia škeblí jsou přenášena rybami. Ty sice budou mít možnost
procházet rybím přechodem, ale přesto jde o zhoršení migrační prostupnosti.
Varianta 1b
Vliv záměru ve variantě 1b je na tento druh oproti variantě 0 stejný jako ve variantě 1.
Ophiogomphus cecilia – klínatka rohatá (SO)
Varianta 1
Při výstavbě vlastního jezu a při provádění prohrábek dojde pravděpodobně k přímé destrukci
jedinců tohoto druhu. Tento vliv bude dočasný, omezený na dobu provádění stavebních prací.
Dopad zpomalení proudu a změny charakteru substrátu dna ve zdrži jezu je obtížné
predikovat, v případě tohoto reofilního druhu půjde pravděpodobně o trvalý negativní vliv
na populaci. Zejména v blízkosti nadjezí dojde k vymizení tohoto druhu, postupně
s ubývajícím vlivem vzdutí se bude druh opět objevovat. Na populaci tohoto druhu již
v současnosti negativně působí vliv vln od projíždějících lodí. Tyto vlny smetou a usmrtí
jedince, kteří se líhnou na břehu v dosahu vlny. S rostoucím počtem proplouvajících lodí
vzroste i tento negativní vliv.
Varianta 1b
Vliv záměru ve variantě 1b je na tento druh oproti variantě 0 stejný jako ve variantě 1.
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Gomphus flavipes – klínatka žlutonohá (SO)
Varianta 1
Vzhledem k habitatovým nárokům (jemnozrnné usazeniny) a velice vzácnému výskytu
v oblasti je nepříliš pravděpodobné, že by při výstavbě došlo k zasažení tohoto druhu. Tuto
možnost však nelze úplně vyloučit.
Vliv záměru na populaci klínatky žlutonohé se projeví zejména se změnami proudových
poměrů ve zdrži jezu. Tento vliv je velice obtížné predikovat, vzhledem ke zpomalení proudu
může být negativní, ale je možné, že dojde k rozšíření písčito-bahnitých plošek, které larvy
preferují, a pak by byla změna pozitivní. Vzhledem k recentně pozorovanému výskytu tohoto
druhu v poříčních tůních a jezových zdržích je pravděpodobnější pozitivní vliv. Negativní
vliv na klínatku žlutonohou je spojen se vzrůstem počtu projíždějících lodí a se zvětšením
pravděpodobnosti, že líhnoucí se jedinci budou smeteni vlnou od projíždějící lodi.
Varianta 1b
Vliv záměru ve variantě 1b je na tento druh oproti variantě 0 stejný jako ve variantě 1.
Atherix ibis – číhalka pospolitá (O)
Varianta 1
Při výstavbě vlastního jezu a při provádění prohrábek dojde pravděpodobně k přímé destrukci
jedinců tohoto druhu. Tento vliv bude dočasný, omezený na dobu provádění stavebních prací.
Dopad zpomalení proudu a změny charakteru substrátu dna ve zdrži jezu je obtížné
predikovat, v případě tohoto reofilního druhu půjde pravděpodobně o trvalý negativní vliv
na populaci. Zejména v blízkosti nadjezí dojde k vymizení tohoto druhu, postupně
s ubývajícím vlivem vzdutí se bude druh opět objevovat.
Varianta 1b
Vliv záměru ve variantě 1b je na tento druh oproti variantě 0 stejný jako ve variantě 1.
Papilio machaon – otakárek fenyklový (O)
Varianta 1
Druh nebude záměrem dotčen, nebude zasaženo do jeho biotopu.
Varianta 1b
Otakárek byl prokázán na ruderálu v blízkosti kolejiště u zastávky Děčín-Prostřední Žleb.
Tento biotop bude narušen a fragmentován přeložkou cyklostezky a při její následné údržbě
mohou být kosením postiženy ruderální plochy s mrkví, která je živnou rostlinou housenek
otakárka fenyklového.
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Apatura ilia - batolec červený (O)
Varianta 1
Druh bude dotčen likvidací porostů měkkého luhu zejména v oblasti Prostředního Žlebu, kde
má nejvhodnější podmínky a kde byl i nalezen. Jeho výskyt není vyloučen ani na jiných
lokalitách, pravděpodobně osidluje i pravý břeh v Podskalí. Právě tyto biotopy budou přímo
dotčeny destrukcí při výstavbě samotného jezu a rozšíření koryta Labe v krátkém úseku
podjezí. Jedná se o zásahy do břehů, kdy bude přemodelován úsek levého břehu v délce asi
300 m, pravý břehu bude v délce asi 700 m opatřen kamennou rovnaninou. Dobré migrační
schopnosti a biotopové nároky druhu, stejně jako intenzita zásahů v podjezí nezpůsobí, aby
batolec z oblasti dolního Labe zcela vymizel.
Varianta 1b
Druh bude dotčen likvidací porostů měkkého luhu v přibližně stejném rozsahu jako u
varianty 1. Negativně budou působit i environmentálníí opatření nad horní rejdou na levém
břehu, kdy bude povrch stávajících břehových a lučních porostů přemodelován, vysvahován
a navýšen tak, aby vliv vzdutí v úseku o délce cca 1,75 km byl co nejnižší. V budoucnu bude
tento negativní vliv zmírněn, protože druh preferuje pro kladení menší stromky, takže může
být osídlení takových nově vzniklých biotopů poměrně rychlé. Při revitalizaci se však nesmí
však zanedbávat ani biotopové nároky dospělců, kteří preferují polozastíněné cesty (nejlépe
nezpevněné s kalužemi), okraje porostů a obnažená místa s vlhkým substrátem v blízkosti vod
(stojatých či tekoucích).
Lycaena dispar – ohniváček černočárný (SO)
Varianta 1
Tento druh bude negativně dotčen přímou likvidací jeho biotopů v těsné blízkosti jezu
na levém břehu. Druh je v dotčeném území velmi rozšířen a není pravděpodobné, že by druh
z území vlivem výstavby záměru vymizel. Z těchto důvodů bude vliv na populaci ohniváčka
marginální i při provozu.
Varianta 1b
Tento druh bude oproti variantě 0 negativně dotčen jako v případě varianty 1. Navíc se trvalý
negativní charakter projeví i u environmentálních opatření nad horní rejdou na levém břehu,
kdy bude povrch stávajících břehových a lučních porostů přemodelován, vysvahován a
navýšen tak, aby vliv vzdutí v úseku o délce cca 1,75 km byl co nejnižší. Na revitalizované
ploše vzniknou lužní porosty, které druhu nebudou poskytovat vhodné podmínky k vývoji.
Část plochy bude ale přeměněna v luční porost, který svým charakterem nemusí poskytovat
vhodné podmínky pro všechna vývojová stádia motýla. Druh je mimo nejcitelněji zasažený
úsek velmi rozšířen a výstavbou nebude ohrožen.
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Phengaris nausithous – modrásek bahenní (SO)
Dopad záměru na tento druh v obou aktivních variantách je stěžejní na lokální úrovni, ale
vzhledem k rozšíření druhů v rámci regionu i ČR půjde o vlivy málo významné. V blízkém
okolí záměru se nachází dostatek životaschopných populací modrásků, např. v povodí
Jílovského potoka (Čámská et al., 2013).
Varianta 1
Přestože je druh v dotčeném území dolního Labe poměrně rozšířen, tři z jádrových lokalit
jeho výskytu budou realizací záměru zničeny a jedna významně ovlivněna. Vzhledem k tomu,
že byla potvrzena migrace mezi všemi sledovanými plochami (celkem 10), výrazně vzrůstá
pravděpodobnost přežití populace modráska bahenního v prostoru Dolního Labe jako celku
i při částečném zániku kolonizovatelných stanovišť u řeky v důsledku možné stavby. Podle
výsledků získaných v roce 2010 lze riziko vyhynutí druhu ve studovaném území v případě
úplného územního záboru ploch 1 – 4 hodnotit jako velmi nízké.
Varianta 1b
Druh bude realizací záměru ovlivněn oproti variantě 0 stejně jako v případě varianty 1, s tím
rozdílem, že dvě jádrové lokality budou zničeny při realizaci environmentálních opatření.
Vliv bude trvalý, protože na těchto plochách vzniknou lužní porosty, které druhu nebudou
poskytovat vhodné podmínky k vývoji. Část plochy 3 bude ale přeměněna v luční porost (dvě
plochy oddělené cyklostezkou o celkové ploše cca 2500 m2), kde je možné, že se druh v
průběhu času uchytí, pokud bude plocha osídlena nejprve živnou rostlinou a hostitelským
mravencem druhu Myrmica rubra. V případě, že prostředí nebude vhodné pro vznik kolonií
hostitelského mravence a zároveň se zde krvavec uchytí a bude prosperovat, může takový
luční porost sloužit jako ekologická past. Toto potencionální riziko by bylo vhodné v případě
jeho prokázání eliminovat vhodným managementem.
Phengaris teleius – modrásek očkovaný (SO)
Přestože je druh v dotčeném území dolního Labe poměrně rozšířen, jeho početnost
v jednotlivých letech na jednotlivých plochách silně kolísá, a přestože lze za poslední roky
sledovat trend mírně vzrůstající početnosti v prostoru dolního Labe, znamená zánik nebo
ovlivnění významné lokality druhu snížení pravděpodobnosti přežití populace při realizaci
záměru.
Dopad záměru na tento druh v obou aktivních variantách je stěžejní na lokální úrovni, ale
vzhledem k rozšíření druhů v rámci regionu i ČR půjde o vlivy málo významné. V blízkém
okolí záměru se nachází dostatek životaschopných populací modrásků, např. v povodí
Jílovského potoka (Čámská et al., 2013).
Varianta 1
Při této variantě záměru bude zničena při výstavbě plocha 3 a 4, které jsou pro tento druh
jádrové a zdrojové co do počtu migrantů. Dále bude zničena plocha 1, která pro druh nabývá
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středního významu (nachází se zde více než 15 jedinců). Porovnáme-li součty vypočtených
odhadů počtu motýlů pro samostatné jednotlivé plochy ohrožené případnou výstavbou
(tj. plochy 1-4) s plochami, které ohroženy nebudou z hlediska množství motýlů, vyjde nám
poměr ve prospěch mírné převahy stanovišť záměrem výstavby neohrožených. Ty však
mohou být ohroženy z jiných příčin a není vyloučeno, že bez přílivu migrantů z ploch 1 až 4
dojde k fatálnímu poklesu jedinců na většině ploch, což výrazně zvýší riziko vymření druhu
v prostoru dolního Labe. Početnost kolonií navíc v jednotlivých letech kolísá.
Bez managementové podpory lokalit záměrem nedotčených nelze zaručit přežití modráska
očkovaného v dotčeném území.
Varianta 1b
Při této variantě záměru bude zničena při výstavbě jezu plocha 3, další plocha (4) bude
ovlivněna pouze nepatrně svým jižním okrajem v místě napojení přeložky cyklostezky
na stávající cyklostezku.
Trvalý negativní charakter budou mít i doplňková revitalizační opatření nad horní rejdou
na levém břehu, kdy bude povrch stávajících břehových a lučních porostů přemodelován,
vysvahován a navýšen tak, aby vliv vzdutí v úseku o délce cca 1,75 km byl co nejnižší.
Na revitalizované ploše vzniknou lužní porosty, které druhu nebudou poskytovat vhodné
podmínky k vývoji. Tak dojde ke zničení ploch 1 a 2. Část revitalizované plochy 3 bude ale
přeměněna v luční porost (dvě plochy oddělené cyklostezkou o celkové ploše cca 2500 m2),
kde je však málo pravděpodobné, že se druh v průběhu času uchytí trvale. Pro tuto skutečnost
hovoří značná biotopová náročnost modráska očkovaného. Nově založené luční porosty
naopak mohou fungovat jako ekologická past, pokud bude plocha osídlena nejprve živnou
rostlinou a hostitelský mravenec druhu Myrmica rubra bude mít problém plochu kolonizovat.
Tvrzení o riziku vyhynutí druhu v oblasti jsou shodná jako u varianty 1. Vliv vzdutí bude mít
na modráska prakticky zanedbatelný vliv.
Oxythyrea funesta – zlatohlávek tmavý (O)
Varianta 1
Tento druh bude negativně dotčen přímou likvidací jeho biotopů v blízkosti jezu na levém
břehu, lokálně bude dotčen i vlivem vzdutí hladiny v nadjezí. Vzhledem k biotopovým
nárokům druhu a jeho plošnému rozšíření v rámci ČR bude mít realizace záměru na tento
druh marginální vliv.
Varianta 1b
Rozsah negativních vlivů při výstavbě bude oproti variantě 0 prakticky totožný jako
u varianty 1. Mimo to budou negativně působit i doplňková revitalizační opatření nad horní
rejdou na levém břehu, kdy bude povrch stávajících břehových a lučních porostů
přemodelován, vysvahován a navýšen tak, aby vliv vzdutí v úseku o délce cca 1,75 km byl co
nejnižší. Na revitalizované ploše vzniknou lužní porosty, které druhu nebudou poskytovat

HBH Projekt spol. s r. o., Ekopontis, s.r.o.
WELL Consulting, s. r. o.

356

Brno, únor 2016

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

vhodné podmínky k vývoji. Malá část plochy určené k založení nového lučního porostu bude
navazovat na stávající luční porost a v budoucnu je pravděpodobné, že tento nenáročný druh
takový biotop bude při nejmenším příležitostně využívat.
Trichius gallicus – zdobenec (O)
Varianta 1
Biotop druhu nebude při realizaci této varianty nijak dotčen.
Varianta 1b
Přestože byl druh nalezen na lokalitě, kde je vyloučeno jakékoli ovlivnění záměrem, nálezy
druhu poukazují jeho vazbu k suchým lokalitám v blízkosti nádraží, kde se imaga živí
na květech, a starých sadech, kde se jeho larvy vyvíjejí. Proto je pravděpodobné, že druh bude
zasažen při výstavbě přeložky cyklostezky (biotop imag) a při revitalizaci nad horní rejdou
(zničena část starého ovocného sadu, biotop larev). I přestože je druh v rámci ČR rozšířen
velmi lokálně, bude zásah do jeho biotopu z hlediska jeho populace v prostoru dolního Labe
nepříliš významný. V rámci navazující plochy, kde dojde k revitalizaci starého sadu, bude
biotop pro vývoj larev zdobence zachován, předpokládá se spíše pozitivní ovlivnění.
Bombus pascuorum – čmelák rolní (O), B. lucorum – čmelák hájový (O), B. bohemicus –
pačmelák český (O), B. rupestris – pačmelák cizopasný (SO)
Varianta 1
Uvedené druhy navštěvují různé druhy květů na lučních nebo příbřežních porostech a bude
tak přímo dotčen jejich potravní biotop likvidací v těsné blízkosti jezu na levém břehu,
s velkou pravděpodobností tak budou zničena i místa vhodná k zakládání hnízd (platí zejména
pro luční biotopy). Druhy budou dotčeny i vlivem vzdutí hladiny v nadjezí. Nalezené druhy se
v prostoru dolního Labe a vesměs i ČR vyskytují zpravidla hojně, záměrem tak nebudou
ohroženy jejich populace. Vliv na čmeláky a pačmeláky lze vyhodnotit jako nepříliš
významný.
Varianta 1b
Rozsah negativních vlivů při výstavbě bude oproti variantě 0 prakticky totožný jako
u varianty 1. Mimo to budou mít negativní trvalý charakter i doplňková revitalizační opatření
nad horní rejdou na levém břehu. Malá část plochy určená k založení nového lučního porostu
bude navazovat na stávající luční porost a v budoucnu je pravděpodobné, že tyto nenáročné
druhy takový biotop budou při nejmenším příležitostně využívat při sběru potravy. Nalezené
druhy se v prostoru dolního Labe vyskytují zpravidla hojně, záměrem tak nebudou ohroženy
jejich populace. Vliv na čmeláky a pačmeláky lze vyhodnotit jako nepříliš významný.
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D.I.7.4 Vlivy na ekosystémy
Varianta 1
Nejzásadněji se tyto vlivy projeví především na vodních ekosystémech a to zejména
biotopech tekoucích vod. Zde dojde vlivem vzdutí k úplné přeměně prostředí, kdy bude
ovlivněno zejména proudění a sedimentace, tj. dva hlavní činitelé ovlivňující charakter toku.
Vodní prostředí se tak změní z proudného blíže stojatým vodám, což ovlivní jak vodní
bezobratlé, tak ryby, ale např. i makrofyta tekoucích vod či druhové složení bentických
a planktonních řas. Vzhledem k tomu že dotčený úsek je jedním z posledních přirozeně
tekoucích (resp. proudných) úseků Labe na našem území, je tento vliv zásadní. Významný je
také z pohledu přerušení říčního kontinua a vytvoření příčné bariéry v toku, výrazně
omezující migraci v obou směrech. V dotčeném úseku budou také zcela zlikvidovány
současné ekotonální biotopy na hranici vodního a terestrického prostředí, které jsou v řadě
ohledů unikátní. Dojde k trvalému zaplavení zejména říčních náplavů, které jsou
v současnosti udržovány v příznivém stavu především dynamikou toku, projevujícím se
pravidelným sezónním kolísáním hladiny. Tím dojde k vymizení široké škály cenných druhů
zejména z řad cévnatých rostlin uplatňujících se v rámci vegetace obnažených den či
významných ripikolních druhů brouků a zástupců vlhkomilné bryoflóry. Ostatní biotopy,
budou zasaženy spíše lokálně a vzhledem k jejich charakteru a rozšíření, nebudou tyto vlivy
zásadní. Detailní popis a vyhodnocení biotopů je popsán v SP5.
Varianta 1b
V obecné rovině budou vlivy na biotopy ve variantě 1b v jádru stejné jako u varianty 1 (oproti
variantě 0). Pouze v některých případech dojde realizací environmentálních opatření ke
zmírnění těchto vlivů. Nejzásadněji se vlivy varianty 1b projeví především na vodních
ekosytémech (zejména na biotopu tekoucích vod). Zmírněno zde bude pouze přerušení
říčního kontinua, díky opatřením podporujícím překonání migračních překážek. Vliv na
ekotonální stanoviště na hranici vodího a terestrického prostředí bude zmírněn vytvořením
náhradních říčních náplavů a pláží, které budou pravidelně obnažovány řízeným kolísáním
hladiny ve zdrži. Otázkou je, na kolik tento režim bude simulovat současný přirozený charakter
kolísání hladiny v řece a nakolik bude v návaznosti na to fungovat biotop říčních náplavů. Ostatní
biotopy, budou zasaženy spíše lokálně a vzhledem k jejich charakteru a rozšíření, nebudou
tyto vlivy zásadní. Detailní popis a vyhodnocení biotopů je popsán v SP5.
D.I.7.5 Vlivy na územní systém ekologické stability
Posuzovaný záměr se nachází na vodní větvi tohoto biokoridoru NRBK Stříbrný roh – hranice
ČR (K8), jehož dvě terestrické větve nebudou záměrem ovlivněny. Osa nadregionálního
biokoridoru prochází celým dotčeným územím, a proto realizace posuzovaného záměru ztíží
migrační prostupnost území, jednak umístěním vlastního plavebního stupně, tak i rozšířenou
plochou vodní hladiny v zátopě. Vzhledem k tomu, že liniový prvek ÚSES nemusí nutně
představovat spojitý a jednolitý celek, a i přerušení je možné, lze z hlediska funkčnosti ÚSES
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tento zásah považovat za akceptovatelný, neboť zůstane zachována mozaika biotopů v rámci
říční nivy. Z hlediska porovnání aktivních variant lze v tomto případě jednoznačně preferovat
variantu 1b, jejíž doplňující environmentální opatření jednak vylepšují migrační průchodnost
vlastního plavebního stupně (akvatické a oboustranná terestrická migrační pásma) a jednak
zvyšují biotopovou diverzitu břehů v zátopě (doplňující environmentální opatření).
I když na severním okraji území, kříží dotčené území terestrický biokoridor
NRBK Božidarské rašeliniště – Hřenská skalní města (K2), nebude mít záměr na tento
koridor vliv, neboť v těchto místech budou v obou aktivních variantách prováděny pouze
úpravy plavební kynety.
Na jižním okraji RBC Údolí Labe (1380) se nachází vlastní plavební stupeň a na něj
navazující objekty (IO a PS 01, IO 05 a IO a PS 08), do vnitřní části biocentra zasahuje
úprava plavební kynety. Realizací záměru nedojde k narušení celistvosti biocentra.
LBC Ploučnice-Děčín (67) bude okrajově zasaženo při úpravách ve zdrži, bez narušení
celistvosti, v závislosti na variantě záměru. Ve variantě 1 dojde k okrajovému zásahu
do biocentra, v břehové části Labe, ve variantě 1b bude zásah výraznější, vzhledem k realizaci
odlehčovacího koryta Ploučnice a revitalizaci ústí Ploučnice. Tato disturbance bude
krátkodobá, pouze v období výstavby. Revitalizované plochy mohou následně přispět
k rozšíření stávajícího biocentra. Uvedené zásahy lze vzhledem k jejich rozsahu považovat
z akceptovatelné, ve variantě 1b zároveň s očekávaným dlouhodobě pozitivním přínosem.
LBK Jílovský potok bude v ústí Jílovského potoka ovlivněn zvýšenou hladinou v zátopě. Tato
změna se může projevit cca 200 m od soutoku. Vzhledem k dostatečné šířce vegetačního pásu
navazujícího na vodní tok lze tento zásah považovat za nevýznamný. Ve variantě 1b budou
plochy navazující na ústí Jílovského potoka revitalizovány, což ve výhledu představuje
pozitivní vliv na tento biokoridor.
LBK Chrochvický potok bude ovlivněn v ústí Chrochvického potoka, které je v současné
době zatrubněno v délce cca 150 m a změna výšky hladiny řeky Labe se tak neprojeví
v nezatrubněné části. Vliv záměru na tento biokoridor lze považovat za nevýznamný.
D.I.7.6 Vlivy na zvláště chráněná území
Posuzovaný záměr, tak jako celé dotčené území, se shodně v obou aktivních variantách
záměru nachází na plochách, které jsou součástí CHKO. Severně od Děčína je to CHKO
Labské pískovce, jižně CHKO České středohoří.
V případě CHKO Labské pískovce jsou vlastní plavební stupeň a na něj navazující objekty
(IO a PS 01, IO 04, IO 05 a IO a PS 08 ve variantě 1; IO a PS 01, IO 04, IO 05 a IO a PS 08
ve variantě 1b) umístěny ve IV. zóně CHKO. Úpravy plavební kynety, zejména ve variantě
1b (IO a PS 02) přecházejí ze IV. zóny do II. a I. V obou aktivních variantách zasahuje
do území CHKO (do IV. zóny) i oblast vzdutí (IO 03). Hlavní objekty plavebního stupně se
nacházejí ve IV. zóně, vliv rozšíření existujících technických zásahů do údolí Labe
v CHKO Labské pískovce lze v obou variantách souhrnně považovat za středně silný, což je
dáno zejména vlivem zásahu do krajinného rázu. Vlastní stavba Plavebního stupně Děčín
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a souvisejících objektů v labském údolí severně od Děčína však nepředstavuje v širších
krajinných souvislostech přes svoje dimenze podstatnou změnu. Jedinečné hodnoty údolí
Labe a jeho nejcennější krajinářské partie – skalní hrany a svahové porosty, výrazná
morfologie terénu a výrazná krajinná scéna – nebudou rozhodujícím způsobem ovlivněny.
Záměr ani v jednom z variantních řešení významně neovlivní žádný z jedinečných prvků
přírody v rámci CHKO.
Přesto lze konstatovat, že záměr v obou variantách je v rozporu s dlouhodobým cílem ochrany
přírody a krajiny. Zejména se jedná o zásahy do vodních toků, ovlivnění vegetačního krytu či
volně žijícího živočišstva (viz kap. C.II.7).
V případě CHKO České středohoří posuzovaný záměr v obou aktivních variantách zasahuje
oblastí vzdutí (IO 03) do území, které je součástí IV. zóny CHKO. Nejvýraznější změny
v tomto úseku na území CHKO proběhnou v rámci intravilánu Děčína, ve volné krajině jižně
od Děčína již nebude vliv záměru (zejména zvýšení hladiny) tak výrazné. Jako pozitivní lze
dokonce vnímat doplňující environmentální opatření varianty 1b, která přispějí ke zvýšení
diverzity břehových částí v oblasti zátopy. Uvedené změny v souvislosti s realizací záměru
lze z hlediska zásahu do CHKO České středohoří považovat za méně významné, přestože
dojde k zásadní změně charakteru toku Labe. To platí zejména v případě varianty 1b, která
zásahy do území CHKO eliminuje navrženými environmentálními opatřeními. Hlavní
přírodní fenomény CHKO České středohoří tak nebudou záměrem zasaženy.
Přesto lze konstatovat, že záměr v obou variantách je v rozporu s dlouhodobým cílem ochrany
přírody a krajiny. Zejména se jedná o zásahy do vodních toků, ovlivnění vegetačního krytu či
volně žijícího živočišstva (viz kap. C.II.7).
NPR Kaňon Labe posuzovaný záměr v žádné z předložených variant neovlivní, ani během
výstavby, ani během provozu, předměty ochrany této národní přírodní rezervace
Vliv obou aktivních variant záměru na PP Nebočadský luh se může projevit v období
provozu, jednak hydrodynamickým vzdutím, jednak zvýšeným vlněním způsobeným
zvýšenou lodní dopravou. Hydrodynamické vzdutí se bude projevovat v pozvolném zvýšení
hladiny v řádech centimetrů, v závislosti na vodním stavu., Tento vliv lze klasifikovat jako
nepodstatný. Zvýšené vlnění, v závislosti na intenzitě projíždějících lodí a jejich výtlaku, se
může projevovat disturbancí břehové linie aktivního koryta Labe. Tento vliv však negativně
neoovlivní předměty ochrany této přírodní památky.
D.I.7.7 Vlivy na segmenty krajiny s charekterem VKP (krajinné prvky v CHKO)
Z vodních toků bude nejvýrazněji dotčeno vlastní Labe, kdy dojde ke změně charakteru toku
v délce cca 10 km, z volně proudící řeky přirozeného charakteru na úsek, který bude mít
snížené hodnoty rychlosti proudu, což je podrobně uvedeno v Hodnocení vlivů záměru PSD
v intencích § 67 zák. č. 114/1992 Sb. (SP5). Dojde tak k jistému omezení ekologickostabilizační funkce podle § 4 odst. 2 zák. č. 114/1192 Sb.
Ve variantě 1b dojde realizaci odlehčovacího koryta Ploučnice, což povede ke změně
charakteru cca 500 m dlouhého úseku stávajícího koryta v místě ústí do Labe. Hlavní průtoky
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budou převedeny do nového koryta a současné koryto bude protékáno pouze výjimečně.
Ostatní vodní toky ústící do Labe v oblasti zátopy budou ovlivněny zvýšením hladiny v ústí,
v závislosti na vzdálenosti od plavebního stupně. Jedná se o následující vodní toky: Račí
potok, Kamenička, Chrochvický potok, Jílovský potok, Ostružník, Ludvíkovický potok
a několik dalších bezejmenných drobných vodních toků. Vodní toky ústící do Labe v úseku
pod plavebním stupněm ovlivněny nebudou. Jedná se o následující vodní toky: Čertova voda,
Studený potok, Dolnožlebský potok, Klopotský potok a několik dalších bezejmenných
drobných vodních toků.
Prakticky celé dotčené území se nachází v údolní nivě řeky Labe. Po realizaci záměru dojde
v úseku dotčeném zátopou k minimalizaci kolísání hladiny a tím také k omezení dynamiky
fungování celé nivy, což povede k poklesu ekologicko-stabilizační funkce VKP.
Při významnějších povodňových stavech bude docházet k postupné minimalizaci projevu
plavebního stupně.
V případě lesa se posuzovaný záměr ve variantě 1b nedotkne pozemků, které by byly dle
Katastru nemovitostí vedeny jako lesní plochy. U varianty 1 dojde k trvalému záboru
pozemků určených k plnění funkce lesa o výměře 0,14 ha (charakter dubohabřin asociace
Galio-Carpinetum, biotop 9170). Realizace záměru povede v obou variantách k likvidaci
porostů na ostatní půdě v nivě Labe, které mají charakter od doprovodných břehových porostů
po luhy.
V dotčeném území se nenacházejí žádné registrované VKP.
D.I.7.8 Vlivy na lokality Natura 2000
Předložené hodnocení je zpracováno v souladu s výše uvedenými právními předpisy a rovněž
v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (Anonymus, 2000, 2001 a 2007)
a MŽP ČR (MŽP, 2006; Roth, 2007). Detailní postup a členění textu vychází z metodického
materiálu MŽP ČR (Roth, 2007) a v souladu s tímto materiálem je významnost, rozsah a síla
vlivů hodnocena podle následující stupnice:
Tabulka 86: Hodnocení významnosti vlivu

hodnota
-2

-1

termín
popis
Významně Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
negativní
znění.
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v případech
vliv

Mírně
negativní
vliv

určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona).
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou
část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo příslušného druhu,
významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv.
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
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0
+1

+2

Bez vlivu
Mírně
pozitivní
vliv
Významný
pozitivní
vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.

Podle tohoto hodnocení významnosti vlivů (Roth, 2007) je pouze stupeň -2 (tj. významně
negativní vliv) chápán jako negativní vliv dle § 45i zákona. Pro závěr, zda k záměru vydat
pozitivní či negativní stanovisko orgánu státní správy je s ohledem na znění článku
6.3 směrnice o stanovištích (92/43/EHS) rozhodující to, zda má záměr nepříznivý vliv
na celistvost posuzované lokality, a to z hlediska jejich jednotlivých předmětů ochrany. Fakt,
zda má záměr negativní vliv na určitý předmět ochrany, aniž by tento závěr zároveň
vyjadřoval, zda je v důsledku této skutečnosti dotčena celistvost příslušné lokality z hlediska
citovaného předmětu ochrany, není pro navazující postup správního orgánu schvalujícího
záměr významný.
Obecně je zřejmě možné v hodnocení popisovat vlivy na předměty ochrany a dále je
kvantifikovat, výsledky této kvantifikace je však na místě věcně provázat s jediným
rozhodujícím závěrem z hlediska hodnocení, a to závěrem, zda má záměr nepříznivý účinek
na celistvost dotčené lokality z hlediska posuzovaného předmětu ochrany (tj. negativní vliv
ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb.). V případě negativního vlivu (významný negativní
vliv se stupněm -2) je realizace záměru možná jen ve variantě s nejmenším možným
negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a až
po uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové soudržnosti
soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit (§ 45i, odst. 9, zákona). Jde-li
o negativní vliv na lokalitu s prioritními typy stanovišť nebo prioritními druhy, lze záměr
schválit jen z důvodů týkajících se veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých
důsledků nesporného významu pro životní prostředí. Jiné naléhavé důvody převažujícího
veřejného zájmu mohou být důvodem ke schválení jen v souladu se stanoviskem Komise
(§ 45i, odst. 10, zákona).
Při hodnocení byly zvažovány přímé i nepřímé vlivy záměru, které mohou nastat při jeho
realizaci, provozu i ukončení, a to včetně kumulativních vlivů. Hodnocení dbá principu
předběžné opatrnosti.
Ve vztahu k posouzení vlivů záměru na lokality Natura 2000 a jejich předměty ochrany je
nutné opatření, která jsou součástí varianty 1b, rozdělit podle jejich charakteru na opatření
zmirňující a kompenzační. Na základě judikátu Evropského soudního dvora ze dne 15. května
2014 ve věci projektu trasy dálnice A2 „‘s-Hertogenbosch-Eindhoven“ (C-521/12) je totiž
zřejmé, že pouze efekt zmírňujících opatření lze brát v úvahu při hodnocení významnosti
vlivů na jednotlivé předměty ochrany dotčených lokality Natura 2000. Naopak efekt opatření,
která jsou svým charakterem kompenzační, zohledňovat nelze.
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Přehled environmentálních opatření a jejich zařazení do dvou skupin (zmírňující
a kompenzační) ve vztahu k jednotlivým předmětům ochrany dotčených lokalit Natura 2000
je uveden v „naturovém“ hodnocení (SP4).
Následující dvě tabulky poskytují celkový přehled přírodních stanovišť a druhů v zájmu
společenství, které byly identifikovány jako potenciálně dotčené posuzovaným záměrem.
Tabulka 87: Potencionálně dotčené typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství

přírodní stanoviště

potenciálně dotčené v EVL

3260

EVL Labské údolí (CZ0424111)
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů
SCI Elbtal zwischen Schöna
Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
Mühlberg (DE4545301)

und

3270

EVL Labské údolí (CZ0424111)
Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion
SCI Elbtal zwischen Schöna
rubri p.p. a Bidention p.p.
Mühlberg (DE4545301)

und

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
91E0* boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, EVL Labské údolí (CZ0424111)
Salicion albae)
Symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť
Tabulka 88: Potencionálně dotčené druhy v zájmu Společenství

potenciálně dotčený v EVL

druh
bobr evropský

losos obecný

vydra říční

Castor fiber

EVL Labské údolí (CZ0424111)

Salmo salar

EVL Labské údolí (CZ0424111)
EVL Dolní Ploučnice (CZ0513505)
EVL Horní Ploučnice (CZ0513506)
EVL Doupovské hory (CZ0424125)
EVL Hradiště (CZ0414127)
EVL Ohře (CZ0423510)

Lutra lutra

EVL Labské údolí (CZ0424111)
EVL České Švýcarsko (CZ0424031)
EVL Horní Kamenice (CZ0423507)
EVL Dolní Ploučnice (CZ0513505)
EVL Horní Ploučnice (CZ0513506)
SCI Elbtal zwischen Schöna und
Mühlberg (DE4545301)

Dále jsou zhodnoceny vlivy na ty předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000, které byly
identifikovány jako potenciálně dotčené posuzovaným záměrem.
Při hodnocení vlivů byly respektovány závěry rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie
ve věci C-521/12 Briels a další, to znamená, že v rámci Naturového hodnocení bylo
rozlišováno mezi kompenzačními a zmírňujícími opatřeními, přičemž ke kompenzačním
opatřením nebylo při hodnocení vlivů záměru PSD na EVL přihlíženo).
Environmentální opatření byla v souladu s výše uvedenými závěry hodnocena individuálně
ve vztahu k jednotlivým předmětům ochrany lokalit soustavy NATURA 2000 s přihlédnutím
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k tomu, zda eliminují či zmírňují negativní vlivy posuzovaného záměru na tyto předměty
ochrany (zmírňující opatření), či zda vedou až k následné kompenzaci škody, která vznikne
v důsledku realizace posuzovaného záměru na předmětu ochrany příslušné lokality NATURA
2000 (kompenzační opatření). Není přitom vyloučeno, že jednotlivá opatření mohou mít
charakter kompenzačního i zmírňujícího opatření v závislosti na tom, ve vztahu k jakému
chráněnému druhu či stanovišti byla posuzována.
Vliv na stanoviště 3260 – Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
V případě stanoviště 3260 jsou relevantní následující vlivy hodnoceného záměru: vliv
prohrábky plavební dráhy, vliv břehových výhonů, vliv zvýšené intenzity lodní dopravy
po realizaci záměru. Tyto vlivy jsou detailně popsány v Hodnocení vlivů záměru PSD
v intencích § 67 zák. č. 114/1992 Sb. (SP5).
Varianta 1
Ve variantě 1 bude prohrábka plavební dráhy provedena v úseku pod PSD o délce cca 6 km,
významnější prohrábky se týkají úseku o délce 3,15 km. Těsně pod plavebním stupněm dojde
k poklesu hladiny vody v Labi až o 60 cm (odpovídá Q345d). Se vzdáleností od plavebního
stupně se hloubka prohrábky a tedy i intenzita vlivu snižuje, v oblasti Podskalí dojde při Q345d
k poklesu hladiny přibližně o 30 cm. Lze konstatovat, že v rámci EVL Labské údolí budou
prohrábkou ovlivněny mělké příbřežní partie toku Labe, které nabízí podmínky pro rozvoj
makrofyt, v úseku o délce cca 3 km, což představuje přibližně 30 % celkové délky toku
v EVL Labské údolí, která činí 10,24 km. Poklesem hladiny podzemní vody budou
v přibližně stejně dlouhém úseku negativně ovlivněny tůně, jejichž vegetace ovšem odpovídá
stanovišti 3150 – Přirozené eutrofní nádrže.
Zvýšením intenzity lodní dopravy bude ovlivněn celý úsek Labe v EVL Labské údolí i v SCI
Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg, labské přítoky nebudou záměrem ovlivněny.
Ve vzdutí PSD dojde k zatopení tůní a lagun za stávajícími koncentračními stavbami (břehové
výhony a podélné hráze), které se vyskytují na březích Labe v úseku nad Křešicemi, zejména
mezi Boleticemi nad Labem a Nebočady, kde již vliv vzdutí vyznívá. Ovlivněna bude vodní
vegetace, která odpovídá spíše stanovišti 3150 – Přirozené eutrofní nádrže.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Stanoviště 3260 v EVL Labské údolí bude v případě realizace záměru ve variantě 1 negativně
ovlivněno poklesem hladiny vod v důsledku prohrábky a zvýšením intenzity lodní dopravy.
Celkově bylo vyhodnoceno, že s ohledem na minimální plošné zastoupení stanoviště 3260
bude mít záměr ve variantě 1 mírně negativní vliv na stanoviště 3260 v EVL Labské
údolí, bez negativního vlivu na její celistvost.
Stanoviště 3260 v SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg bude v případě realizace
záměru ve variantě 1 prakticky zanedbatelně ovlivněno zvýšením intenzity lodní dopravy.
Celkově bylo vyhodnoceno i při respektování principu předběžné opatrnosti, že záměr ve
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variantě 1 má mírně negativní vliv na stanoviště 3260 v SCI Elbtal zwischen Schöna und
Mühlberg bez negativního vlivu na její celistvost.
Varianta 1b
Ve variantě 1b bude objem a rozsah prohrábky plavební dráhy (a tedy i vliv na stanoviště
3260 – Nížinné až horské toky) omezen redukcí prohrábek a kombinací se zmírňujícím
opatřením v podobě vybudování břehových výhonů, které jsou nedílnou součástí záměru.
Takto upravovaný úsek toku je dlouhý 3,12 km, tedy zhruba poloviční, než je tomu v případě
prohrábek ve variantě 1. V místě vlastního plavebního stupně a jeho dolní rejdy se porosty
makrofyt nevyskytují, takže stanoviště 3260 nebude v tomto úseku toku dotčeno. Těsně pod
plavebním stupněm dojde při Q345d k poklesu hladiny vody v Labi o cca 40 cm, na začátku
úseku, ve kterém budou budovány výhony (cca 300 m pod PSD to bude necelých 30 cm a
dále se bude rozdíl hladin rychle snižovat na hodnotu kolem 10 cm. Nedojde tedy k zániku
stanoviště 3260, ale ke změně distribuce potenciálních ploch pro jeho rozvoj. Ke změně
distribuce potenciálních ploch pro rozvoj makrovegetace dochází v tocích (nejenom v Labi)
každoročně v souvislosti s aktuálními hydrologickými podmínkami – průtokem a výškou
hladiny a s tím související dostupností fotosynteticky aktivního světla pro makrofyta. Jedná se
tedy o změny přirozené.
Také zmíněná metodika Evropské komise „Pokyny k vnitrozemské vodní dopravě a síti
Natura 2000“ z roku 2012 na str. 79 jako příklad zmírňujícího opatření uvádí – využívání
a vytváření přirozenějšího způsobu stabilizace říčních břehů (místo kamenných záhozů)
a výhonů s cílem zachovat nebo podpořit opětovný vývoj přírodních prvků stanovišť
důležitých pro bentickou faunu a flóru a všechny vyšší druhy rostlin a zvířat, které se v dané
lokalitě běžně vyskytují. Výhony pod plavebním stupněm jsou projektovány právě tak, aby
vhodná stanoviště pro rostliny a živočichy mohly nabídnout.
Vzhledem k přirozené dynamice průtoků a výšek hladiny, která běžně dosahuje až
několikametrových rozdílů, nebude vliv takového poklesu s vysokou pravděpodobností
v praxi zaznamenatelný. To platí i s ohledem na nízkou reprezentativnost, spíše ojedinělý
výskyt makrofyt a skutečnost, že rozsah vhodných ploch pro stanoviště 3260 je v čase značně
proměnlivý a závislý na průtokových poměrech. Prostory za břehovými výhony, které
nebudou vyplněny štěrkem, naopak nabídnou nové vhodné plochy pro rozvoj porostů vodních
makrofyt, které budou navíc chráněny před vlivy lodní dopravy. Tyto plochy v potřebné
kvalitě vzniknou v rámci realizace záměru a jejich pozitivní vliv na stanoviště 3260 se tak
projeví prakticky okamžitě.
Zvýšením intenzity lodní dopravy bude ovlivněn celý úsek Labe v EVL Labské údolí i v SCI
Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Vlivy zvýšení intenzity lodní dopravy budou na úseku
Labe v EVL Labské údolí zmírněny v důsledku výstavby břehových výhonů, které jsou
nedílnou součástí záměru. Negativní účinky vlnění v důsledku zvýšení lodní dopravy nadto
nedosáhnou limitních hodnot v EVL Labské údolí ani v SCI Elbtal zwischen Schöna und
Mühlberg.
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Negativní vlivy vzdutí budou ve variantě 1b do určité míry zmírněny, protože stávající
koncentrační stavby (břehové výhony a podélné hráze) v úseku mezi Boleticemi nad Labem
a Nebočady budou navýšeny a laguny za nimi tedy budou zachovány. Vliv vzdutí se však
bude manifestovat mimo území EVL, přesto lze pozitivně hodnotit zachování lagun jako
zdroje generativního a vegetativního materiálu k šíření makrofyt směrem po toku. Do značné
míry tak budou eliminovány důsledky vzdutí.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Stanoviště 3260 v EVL Labské údolí bude v případě realizace záměru ve variantě 1b velmi
mírně negativně ovlivněno prohrábkou a zvýšením intenzity lodní dopravy, naopak lze
očekávat pozitivní vliv zmírňujících opatření v podobě břehových výhonů na rozvoj
makrovegetace. Nedojde tedy k zániku stanoviště 3260, ale ke změně distribuce potenciálních
ploch pro jeho rozvoj. Celkově bylo vyhodnoceno i při respektování principu předběžné
opatrnosti, že s ohledem na minimální plošné zastoupení stanoviště 3260 bude mít záměr ve
variantě 1b mírně negativní vliv na stanoviště 3260 v EVL Labské údolí. Celistvost EVL
Labské údolí ve vztahu ke stanovišti 3260 nebude negativně ovlivněna, neboť její
schopnost vytvářet podmínky pro rozvoj makrofytní vegetace (stanoviště 3260) nebude
významně ovlivněna.
Stanoviště 3260 v SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg bude v případě realizace
záměru ve variantě 1b negativně ovlivněno zvýšením intenzity lodní dopravy. Celkově bylo
vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1b má mírně negativní vliv na stanoviště 3260 v SCI
Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Celistvost SCI Elbtal zwischen Schöna und
Mühlberg ve vztahu ke stanovišti 3260 nebude negativně ovlivněna ze stejného důvodu
jako v případě EVL Labské údolí, neboť její schopnost vytvářet podmínky pro rozvoj
makrofytní vegetace (stanoviště 3260) nebude významně ovlivněna.
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na stanoviště 3260
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na stanoviště 3260 v EVL Labské údolí poskytuje
následující tabulka.
Tabulka 89: výsledky hodnocení vlivů záměru – stanoviště 3260

varianta
1
1

lokalita soustavy Natura 2000
EVL Labské údolí
SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg

hodnocení vlivu
-1
-1

1b
1b

EVL Labské údolí
SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg

-1
-1

Vliv na stanoviště 3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p.
a Bidention p.p.
V případě stanoviště 3270 jsou relevantní následující vlivy hodnoceného záměru: vliv
prohrábky plavební dráhy, vliv břehových výhonů, vliv zvýšené intenzity lodní dopravy
po realizaci záměru, přímá likvidace v místě výstavby PSD, vliv vzdutí PSD. Tyto vlivy jsou
detailně popsány v Hodnocení vlivů záměru PSD v intencích § 67 zák. č. 114/1992 Sb. (SP5).
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Varianta 1
Ve variantě 1 bude prohrábka plavební dráhy provedena v úseku pod PSD o délce cca 6 km,
významnější prohrábky se týkají úseku o délce 3,15 km. Těsně pod plavebním stupněm dojde
při Q345d k poklesu hladiny vody v Labi až o 60 cm, se vzdáleností od plavebního stupně se
hloubka prohrábky a tedy i intenzita vlivu snižuje. Lze konstatovat, že v rámci EVL Labské
údolí bude poklesem hladiny v důsledku prohrábky ovlivněn úsek od profilu PSD po cca
ř. km 736,6. Zde byl na pravém břehu Labe vymapován úzký nesouvislý pás stanoviště 3270.
Plošný rozsah vlivu je obtížné určit, protože (jak již bylo uvedeno výše) tyto náplavy
nezaniknou, ale posunou se v důsledku poklesu hladiny blíže ke středu toku. Další plochy
stanoviště se nacházejí dále po toku, kde již vliv prohrábky postupně vyznívá.
Zvýšením intenzity lodní dopravy bude ovlivněn celý úsek Labe v EVL Labské údolí i SCI
Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Vlivy zvýšení intenzity lodní dopravy budou na úseku
Labe v EVL Labské údolí zmírněny v důsledku výstavby břehových výhonů, které jsou
nedílnou součástí záměru. Negativní účinky vlnění v důsledku zvýšení lodní dopravy nadto
nedosáhnou limitních hodnot v EVL Labské údolí ani v SCI Elbtal zwischen Schöna und
Mühlberg.
V úseku nad PSD, který bude ovlivněn vzdutím (mimo EVL Labské údolí), budou říční
náplavy zaplaveny. Dotčeny zde budou zejména plošně rozsáhlé náplavy v ústí Ploučnice,
případně úzké lemové náplavy v intravilánu Děčína, např. návodní hrana kosy oddělující
přístav Rozbělesy (tato plocha stanoviště 3270 nebyla vymapována při žádné etapě mapování
biotopů AOPK). Celkově se jedná o cca 1,3 ha plochy stanoviště. Zánik náplavů v tomto
úseku toku bez jejich náhrady může potenciálně ovlivnit společenstva náplavů v EVL Labské
údolí (viz předchozí úvaha o metapopulačních vztazích v dotčeném úseku Labe). Na druhé
straně nelze metapopulační vztahy přeceňovat či absolutizovat. Je skutečností, že náplavy
v celém úseku mezi VD Střekov a Hřenskem mají prakticky totožné floristické složení,
přestože jejich kontinuita s výše položenými náplavy na Labi je vlivem souvislé jezové
kaskády prakticky neexistuje. Ukazuje se tedy, že pro rozvoj stanoviště 3270 jsou rozhodující
stanovištní podmínky (struktura substrátu, doba obnažení, dostupnost vláhy a pod.)
a to i u zcela izolovaných náplavů.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Stanoviště 3270 v EVL Labské údolí bude v případě realizace záměru ve variantě 1 negativně
ovlivněno prohrábkou, v úseku Labe ovlivněném vzdutím PSD (mimo EVL) pak zánikem
náplavů a zvýšením intenzity lodní dopravy (blíže Tabulka 27 a Příloha 1). Celkově bylo
vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1 má mírně negativní vliv na stanoviště 3270 v EVL
Labské údolí, takže nedojde k negativnímu ovlivnění celistvosti EVLve vztahu k tomuto
předmětu ochrany.
Stanoviště 3270 v SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg bude v případě realizace
záměru ve variantě 1 negativně ovlivněno zvýšením intenzity lodní dopravy. Celkově bylo
vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1 se blíží k hranici nulového vlivu na stanoviště 3270
v SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Z hlediska stanoviště 3270 lze negativní
vliv na celistvost SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg vyloučit.
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Varianta 1b
Ve variantě 1b bude objem a rozsah prohrábky plavební dráhy (a tedy i vliv na stanoviště
3270) omezen díky kombinaci s břehovými výhony. Těsně pod plavebním stupněm dojde
při Q345d k poklesu hladiny vody v Labi o cca 40 cm, na začátku úseku, ve kterém budou
budovány výhony (cca 300 m pod PSD, přibližně v ř. km 376,7) to bude necelých 30 cm
a dále se bude rozdíl hladin rychle snižovat na hodnotu kolem 10 cm. Vzhledem k přirozené
dynamice průtoků a výšek hladiny, která běžně dosahuje až několikametrových rozdílů,
nebude vliv takového poklesu pravděpodobně v praxi zaznamenatelný. Výstavbou břehových
výhonů mezi ř. km 736,73 a 733,61 bude poškozen úzký nesouvislý pás obnažovaného břehu
na pravém břehu Labe o celkové ploše cca 0,327 ha – o validitě tohoto údaje s ohledem
na výsledky aktuálního mapování (AOPK ČR, 2013) lze mít vážné pochybnosti. Na druhou
stranu břehové výhony, které budou vyplněny autochtonním říčním štěrkem z prohrábek,
zvýší v tomto úseku toku potenciál pro tvorbu nových náplavů. Při břehových výhonech by
mělo vzniknout cca 1,682 ha nových ploch, potenciálně vhodných pro stanoviště 3270.
Zvýšením intenzity lodní dopravy bude ovlivněn celý úsek Labe v EVL Labské údolí i SCI
Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg.
Plošný rozsah říčních náplavů nacházejících se mimo EVL Labské údolí, které jsou důležité
pro rozvoj stanoviště 3270, zůstane zachován. Navržená environmentální opatření v podobě
plážování, která budou jako integrální součást záměru ve variantě 1b realizována v úseku toku
ovlivněném vzdutím (revitalizace území při ústí Ploučnice, při ústí Jílovského potoka,
nad horní rejdou PSD a nad Křešicemi), přispějí k zachování těchto ploch a jejich posunutí
z oblasti dotčené vzdutím. Celkový rozsah ploch s potenciálem rozvoje vegetace stanoviště
3270 nacházejících se mimo EVL Labské údolí bude po realizaci záměru a zmírňujících
opatření cca 2,076 ha ploch, což je výrazně více oproti současným 1,325 ha. Uvedená
environmentální opatření nebyla vzata v potaz při hodnocení vlivu záměru na stanoviště 3270.
Pozitivní vliv tohoto opatření je třeba zohledňovat opatrně, protože předpoklady jeho
fungování jsou teoretické. Opatření nelze předem prakticky ověřit vzhledem k tomu, že je
vázáno na vzdutí PSD a specifický režim manipulací na jezu. Jasné je, že dojde
k vymodelování břehu o mírném sklonu, který se bude obnažovat v závislosti na sezónním
kolísání nominální hladiny vzdutí. Povrch tohoto břehu bude tvořen říčním štěrkem
s definovaným zrnitostním složením, které se však může časem měnit. Vzhledem k odlišným
proudovým poměrům ve zdrži zde mohou sedimentovat jemnější částice a nelze vyloučit ani
usazování tenké vrstvy bahna, charakter ploch tedy bude pravděpodobně odlišný. Vývoj
biotopu M6 je pravděpodobný, ale složení vegetace může být jiné, než je na dnešních
náplavech v dané oblasti. Obecně hrozí větší produkce biomasy s větším množstvím živin
díky charakteru substrátu, a proto i větší tlak na konkurenčně slabší druhy. Podmínky na nově
vzniklých plochách např. nemusí vyhovovat drobnokvětu pobřežnímu (Corrigiola litoralis),
naopak se zde mohou objevit jiné zajímavé a vzácné druhy rostlin vázané na jemné frakce
sedimentu, jako je např. blešník obecný (Pulicaria vulgaris) (C1), šáchor hnědý (Cyperus
fuschus) (C3), blatěnka vodní (Limosela aquatica) (C3), případně i chráněná (SO) potočnice
lékařská (Nasturtium officinale) a další druhy, které se v daném území vyskytují a mají tedy
své zastoupení v semenné bance.
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S obdobnou nejistotou lze hodnotit i význam náplavů nad hranicí EVL Labské údolí
z hlediska metapopulačních vztahů, jako zdroj generativního a vegetativního materiálu
pro šíření druhů. Je ověřenou praxí že lokality stanoviště 3270 vznikají v obdobném
druhovém složení i na hydrologicky izolovaných loklaitách.
Pro podporu stanoviště 3270 může mít velký význam také tzv. management štěrků, který
spočívá v tom, že materiál, který bude odtěžen v rámci prohrábek, nebude trvale odvážen
z toku, jak tomu bylo doposud, ale bude deponován na vhodných místech do toku, rozhrnut
a působením vysokých průtoků přirozenými mechanismy modelován do podoby říčních
náplavů. Management štěrků se bude provádět v úseku toku nad PSD i pod ním v oblasti
břehových výhonů. Podle zástupce správce toku (Ing. Mach, Povodí Labe, s. p., ústní sdělení,
1.9.2011) je materiál z prohrábek k tomuto účelu vhodný a nebude třeba ho prosívat či jinak
upravovat.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Stanoviště 3270 v EVL Labské údolí nebude v případě realizace záměru ve variantě 1b
negativně ovlivněno. Úzký pás obnažovaného dna v profilu PSD označovaný v I. mapování
AOPK jako stanoviště 3270 ve skutečnosti tímto stanovištěm není a vegetace se na něm
nevytváří.. Dále dojde k zaplavení náplavů v úseku Labe ovlivněném vzdutím PSD (mimo
EVL) a ovlivnění zvýšením intenzity lodní dopravy. Naopak lze očekávat pozitivní vliv
břehových výhonů v podobě vytvoření potenciálu k rozvoji nových ploch stanoviště 3270
a dalších opatření, zejména pak plážování a managementu štěrků, které umožní rozšíření
ploch s příznivým stanovištním potenciálem pro toto stanoviště (nicméně vliv plážování
a managementu štěrků nebyl při hodnocení vlivu záměru na stanoviště 3270 zohledňován).
Celková bilance je pozitivní – rozloha ploch potenciálně vhodných pro stanoviště 3270 by se
po realizaci záměru ve variantě 1b měla navýšit o cca 1,2 ha v EVL Labské údolí a o 0,7 ha
mimo EVL Labské údolí. Podrobná kvantitativní data, včetně mapových podkladů, jsou
uvedena v přílohách „naturového“ hodnocení, které tvoří samostatnou přílohu SP4. Celkově
bylo vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1b má mírně negativní vliv na stanoviště 3270
v EVL Labské údolí a současně bez vlivu na celistvost EVL ve vztahu k tomuto
předmětu ochrany.
Stanoviště 3270 v SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg bude v případě realizace
záměru ve variantě 1b negativně ovlivněno zvýšením intenzity lodní dopravy. Celkově bylo
vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1b se blíží k hranici nulového vlivu na stanoviště
3270 v SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Z hlediska stanoviště 3270 lze
negativní vliv na celistvost SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg vyloučit.
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na stanoviště 3270
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na stanoviště 3270 v EVL Labské údolí poskytuje
následující tabulka.
Tabulka 90: výsledky hodnocení vlivů záměru – stanoviště 3270

varianta
1

lokalita soustavy Natura 2000
EVL Labské údolí
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1

SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg

0

1b
1b

EVL Labské údolí
SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg

-1
0

Vliv na stanoviště 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Protože se v dosahu předpokládaných vlivů záměru stanoviště 91E0 nevyskytuje, nejsou vlivy
na stanoviště 91E0 identifikovány.
Varianta 1
Ve variantě 1 nebude stanoviště 91E0* v době výstavby ani v době provozu záměrem
dotčeno.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Stanoviště 91E0* v EVL Labské údolí nebude v případě realizace záměru ve variantě 1
negativně ovlivněno. Celkově bylo vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1 má nulový vliv
na stanoviště 91E0* v EVL Labské údolí a jeho celistvost.
Varianta 1b
Ve variantě 1b nebude stanoviště 91E0* v době výstavby ani v době provozu záměrem
dotčeno.
Bez ohledu na neexistenci dotčení stanoviště 91E0* jsou integrální součástí záměru
ve variantě 1b environmentální opatření v úseku toku ovlivněném vzdutím mimo EVL Labské
údolí, jejichž realizace podpoří vznik a rozvoj stanovišť s potenciálem pro lužní porosty.
Jedná se o revitalizaci území při ústí Ploučnice, při ústí Jílovského potoka, nad horní rejdou
PSD a nad Křešicemi. Na těchto plochách bude vytvořen mírně zvlněný terén s depresemi
dosahujícími hladiny podpovrchové vody, v rámci ploch jsou navrhovány také tůně. Na
plochách budou provedeny výsadby lužních dřevin (Populus nigra, Salix Fragilis, Salix alba,
Ulmus laevis, Ulmus minor, Alnus glutinosa a Fraxinus excelsior; a vrbové křoviny: Salix
viminalis, Salix triandra a Salix purpurea), vysazovány budou stromy staré cca 4-5 let. Tímto
způsobem vznikne mimo území EVL Labské údolí přibližně 9,681 ha nových lužních porostů,
jejichž vývoj bude možno cílenými výsadbami a managementem ovlivňovat ochranářsky
žádoucím směrem. Tato environmentální opatření nemají přímý vztah ke stanovišti 91E0*
v EVL Labské údolí, nicméně obecně přispívají k příznivému stavu životního prostředí.
Předpokládaný účinek těchto opatření proto nebyl brán v úvahu při hodnocení vlivů záměru
na stanoviště 91E0*. Detailní informace jsou uvedeny v popisu varianty 1b a v bilanci
stanovišť „naturového“ hodnocení (SP4).
Vyhodnocení významnosti vlivu
Stanoviště 91E0* v EVL Labské údolí nebude v případě realizace záměru ve variantě 1b
negativně ovlivněno, res. dotčeno. Na základě této skutečnosti bylo vyhodnoceno, že záměr
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ve variantě 1b má nulový vliv na stanoviště 91E0* v EVL Labské údolí a tím i na jeho
jeho celistvost.
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na stanoviště 91E0*
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na stanoviště 91E0* v EVL Labské údolí poskytuje
následující tabulka.
Tabulka 91: výsledky hodnocení vlivů záměru – stanoviště 91E0*

varianta
1

lokalita soustavy Natura 2000
EVL Labské údolí

hodnocení vlivu
0

1b

EVL Labské údolí

0

Vliv na lososa obecného (Salmo salar)
Pro lososa obecného je z možných vlivů posuzovaného záměru relevantní omezení migrační
prostupnosti Labe, v úvahu připadá také rušení aktuálně migrujících ryb při výstavbě záměru.
Tyto vlivy jsou detailně popsány v Hodnocení vlivů záměru PSD v intencích § 67
zák. č. 114/1992 Sb. (SP5).
Labe není místem reprodukce a odrůstání juvenilních stadií (strdlic) lososa a nedojde tedy
k ničení trdlišť lososa prohrábkami plavební dráhy ani ke změně biotopu ve vzdutí stupně,
která by mohla ovlivnit stanovištní podmínky a potravní nabídku pro strdlice.
Varianta 1
Součástí PSD ve variantě 1 je levobřežní technický štěrbinový rybí přechod a pravobřežní
balvanitý rybí přechod (bypass) v kombinaci s technickým štěrbinovým přechodem
pro umožnění migrace ryb za vyšších průtoků. Vzhledem k významu Labe jako klíčové
migrační cesty lososa obecného toto řešení migrační prostupnosti nelze hodnotit jako
dostatečné, pravobřežní balvanitý rybí přechod je kapacitně nedostačující.
Varianta 1 neobsahuje žádná opatření pro ochranu ryb při poproudé migraci, ryby tak budou
procházet zejména přes MVE osazenou dvěma kaplanovými turbínami, kde hrozí riziko jejich
poranění. Předpokládanou mortalitu ryb při průchodu kaplanovou turbínou lze spočítat
s pomocí vzorce, prezentovaného v práci Larinier a Dartiguelongue (1989):
AMO = 12.2 + 72.7 (TL1.125/esp 0.843) stupňů,
kde AMO je transformovaná proměnná, AMO = ARCSIN (% mortality)0.5; TL = celková délka těla
ryby (m); esp = p Dm / NAP; Dm = průměr oběžného kola (m); NAP = počet lopatek.

Mortalitu ryb v % lze pak vypočítat podle vzorce:
Mortalita (%) = 100 * [SIN (AMO)]2.
V případě plánovaného záměru PSD bude vodní elektrárna osazena kaplanovými turbínami
o průměru oběžného kola 3 m, se třemi lopatkami. Předpokládáme-li, že délka migrujících
smoltů se pohybuje kolem hodnot do 30 cm (Dušek a Mejsnar, 2008), znamená to, že jejich
mortalita při průchodu MVE bude přibližně 10 %. Část ryb může přejít přes plavební komoru,
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přechod přes jezová pole teoreticky připadá v úvahu od průtoků vyšších než je hltnost MVE,
která se v případě varianty 1 rovná 310 m3/s.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Ztížením migrační průchodnosti Labe v Děčíně ve směru po i proti proudu toku bude
ovlivněna celá populace lososa obecného v povodí Labe nad PSD. Rušivými vlivy
při realizaci záměru budou ovlivněni migrující lososi v EVL Labské údolí. S přihlédnutím
ke zranitelnosti druhu v dané fázi repatriačního programu bylo celkově vyhodnoceno, že
záměr ve variantě 1 má významně negativní vliv na lososa obecného v EVL Labské
údolí, EVL Dolní Ploučnice, EVL Horní Ploučnice, EVL Doupovské hory, EVL Hradiště
a EVL Ohře, čímž zároveň bude negativně ovlivněna jejich celistvost.
Varianta 1b
Ve variantě 1b je migrační prostupnost PSD pro ryby zajištěna levobřežním technickým
štěrbinovým rybím přechodem a akvatickou částí pravobřežního migračního pásma, opět
v kombinaci s technickým štěrbinovým přechodem, který je napojený nad výtoky ze savek
vodní elektrárny.
Návrh akvatické části pravobřežního migračního pásma byl řešen ve spolupráci s VÚV
T.G.M., v.v.i. a konzultován s uznávanými ichtyology (RNDr. Slavík, RNDr. Jurajda, Ing.
Vančura) a měl by vyhovovat nárokům lososa obecného a dále také prakticky všem druhům
ryb osídlujících dotčený úsek Labe. Akvatická část migračního písma je řešena jako přírodě
blízký obtokový kanál (bypass) s návrhovým průtokem 10 m3/s, který simuluje střední tok
epipotamálního (s ohledem na velikost) až ritrálního (s ohledem na spád) toku. Ryby táhnoucí
Labem tak budou přecházet z epipotamálního toku Labe do epipotamálního bypassu, což
předpoklad dobré účinnosti rybího přechodu zvyšuje. Losos představuje nejlépe adaptovaný
druh naší ichtyofauny na migraci proti proudu, při níž se orientuje břehovou linií a rychlostí
proudu. Oba orientační faktory jsou optimálně skloubeny v pravobřežním migračním pásma.
Navíc je známo, že losos velmi dobře reaguje na vhodně řešené rybí přechody a využívá je
zejména k protiproudové migraci. Dosavadní vědecké poznatky a praktické zkušenosti
s provozem podobných zařízení v Evropě odůvodňují předpoklad vysoké účinnosti (např.
Sborník referátů ze semináře LOSOS 2007, Český rybářský svaz, Severočeský územní svaz
Ústí nad Labem ze 3. prosince 2007).
Varianta 1b zahrnuje komplexní soubor opatření pro zajištění úspěšné poproudové migrace
(česle před turbínami, fish friendly turbíny, potrubí pro poproudovou migraci úhořů). Touto
problematikou se zabývala Rešerše možností řešení problematiky poproudé migrace
v souvislosti s eliminací mortality rybí fauny na malých vodních elektrárnách (WELL
Consulting, 2012d). Lze předpokládat, že smolti budou migrovat přes fish friendly turbíny,
přes plavební komoru, pravobřežním migračním pásmem a přes jezová pole. Přechod přes
pravé jezové pole, které bude samostatně sklápěno, připadá teoreticky v úvahu od průtoků
vyšších než je hltnost MVE (250 m3/s), navýšená o průtok rybími přechody (cca 11 m3/s).
V případě varianty 1b je plánována úprava zaústění Ploučnice do Labe. V rámci úprav daného
území má být vedle stávajícího koryta Ploučnice, které bude ovlivněné zpětným vzdutím,
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které se bude propagovat od Labe, vybudováno odlehčovací koryto s vyšším spádem.
Vzhledem k tomu může být předmětem diskuse pokračování tahu lososa po překonání
plavebního stupně. Díky snížené rychlosti proudu ve vzdutí stupně může odlehčovací koryto
Ploučnice představovat silný vábící vliv, je však otázkou, nakolik je Ploučnice vhodnou
„lososí“ řekou a zda rozhodnutí o ochraně druhu v EVL Dolní Ploučnice a EVL Horní
Ploučnice nebylo jen administrativním aktem, na nějž populace lososa nebude reflektovat.
Důležitou otázkou je také migrační prostupnost Ploučnice, která v současnosti dosahuje pouze
cca 400 m od ústí.
Vliv snížení rychlosti proudu ve zdrži PSD nebude významný. Lososi běžně (např.
ve Skandinávii, Skotsku) překonávají říční jezera se stojatou vodou.
Také losos ulovený na Ohři v Doksanech prokázal nejen, že je schopen překonat samotný jez
Střekov, ale že ani jeho vzdutí není pro něj překážkou, přestože je svými parametry (výškou,
délkou a objemem zdrže, dobou zdržení) významně větší než zdrž navrhovaného PSD.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Vzhledem k navrženým zmírňujícím opatřením (fish-friendly turbíny, česle před turbínami,
rybí přechody, potrubí pro poproudovou migraci, manipulace s jezovým polem, odlehčovací
koryto Ploučnice, využítí technologií a postupů omezujících vznik hluku, vibrací a znečištění
vody v období migračních tahů, případně omezení prací v řečišti vdobě tahu, bude
ve variantě 1b vliv na migrační průchodnost Labe pro lososa obecného ve směru proti
i po proudu toku výrazně snížen. Rušivými vlivy při realizaci záměru (provádění stavebních
prací) budou ovlivněni aktuálně migrující lososi v EVL Labské údolí. Tyto vlivy však budou
sníženy v důsledku provedených zmírňujících opatření v podobě využítí technologií
a postupů omezujících vznik hluku, vibrací a znečištění vody v období migračních tahů,
případně omezení prací v řečišti vdobě tahu. Celkově bylo vyhodnoceno, že záměr ve variantě
1b má mírně negativní vliv na lososa obecného v EVL Labské údolí, s ohledem na dosavadní
úspěšnost repatriace lososa bude vliv v EVL Dolní Ploučnice, EVL Horní Ploučnice, EVL
Doupovské hory, EVL Hradiště a EVL Ohře ještě nižší.
Celistvost EVL Labské údolí ve vztahu k ochraně lososa obecného nebude negativně
ovlivněna, neboť bariérový efekt plavebního stupně bude realizací migračních zařízení
a režimovými opatřeními v době výstavby významně snížen. Celistvost EVL Dolní Ploučnice,
EVL Horní Ploučnice, EVL Doupovské hory, EVL Hradiště a EVL Ohře nebude negativně
ovlivněna, neboť se zde také uplatní významné snížení bariérového efektu a v úvahu je nutno
vzít i nízkou úroveň repatriace lososa v dotčených EVL.
Vzhledem k navrženým opatřením bude ve variantě 1b vliv na migrační průchodnost Labe
pro lososa obecného ve směru proti i po proudu toku mnohem méně významný. Rušivými
vlivy při realizaci záměru budou ovlivněni aktuálně migrující lososi v EVL Labské údolí.
Celkově bylo vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1b má mírně negativní vliv na lososa
obecného v EVL Labské údolí, s ohledem na dosavadní úspěšnost repatriace lososa bude
vliv v EVL Dolní Ploučnice, EVL Horní Ploučnice, EVL Doupovské hory, EVL Hradiště
a EVL Ohře ještě nižší. Nebude tak zároveň významně negativně ovlivněna celistvost
těchto EVL.
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Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na lososa obecného
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na lososa obecného (Salmo salar) poskytuje
následující tabulka.
Tabulka 92: výsledky hodnocení vlivů záměru – losos obecný (Salmo salar)

varianta
1
1
1

lokalita soustavy Natura 2000
EVL Labské údolí
EVL Dolní Ploučnice
EVL Horní Ploučnice

hodnocení vlivu
-2
-2
-2

1

EVL Doupovské hory

-2

1

EVL Hradiště

-2

1

EVL Ohře

-2

1b
1b
1b

EVL Labské údolí
EVL Dolní Ploučnice
EVL Horní Ploučnice

-1
-1
-1

1b

EVL Doupovské hory

-1

1b

EVL Hradiště

-1

1b

EVL Ohře

-1

Vliv na bobra evropského (Castor fiber)
Pro populaci bobra evropského jsou relevantní následující vlivy hodnoceného záměru: úbytek
a/nebo změny biotopu a změny v potravní nabídce, omezení migrace, rušivé vlivy
při výstavbě záměru a rušivé vlivy při provozu záměru. Tyto vlivy jsou detailně popsány
v Hodnocení vlivů záměru PSD v intencích § 67 zák. č. 114/1992 Sb. (SP5).
Varianta 1
Těleso jezu je plánováno do středu teritoria jedné rodiny (toto teritorium se nachází na hranici
EVL Labské údolí). Výstavba PSD bude znamenat přímý zábor biotopu v profilu stupně
a těsně nad ním, kde bude na levém břehu zničeno bez náhrady cca 1,35 ha potravně
atraktivního porostu vrb vyskytujícího se zde na větší ploše v mozaice s dalšími typy biotopů.
Tyto plochy tvoří potravní základnu uvedené bobří rodiny. Další biotop bude zničen bez
náhrady v úseku vzdutí (mimo EVL). Zde žijí další dvě rodiny bobrů, nejvíce bude ovlivněna
rodina, jejíž teritorium se nachází u ústí Ploučnice do Labe a také rodina sídlící u Křešic.
V oblasti Boletic, kde je střed teritoria další rodiny, již vliv vzdutí vyznívá. Prohrábky
pod PSD sníží hladinu vody v úseku toku pod stupněm a podzemní vody v přilehlém území,
což negativně ovlivní břehové porosty i sekundární vodní tělesa v úseku toku o délce
cca 3 km.
PSD ve variantě 1 je pro bobra evropského prakticky neprůchodný. Zvířata by musela
migrovat po souši, kde však hrozí kolize s projíždějícími automobily či vlaky. Došlo by tedy
k omezení komunikace a k významné fragmentaci populace.
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Bobr evropský bude negativně ovlivněn také výše popsanými rušivými vlivy při realizaci
i provozu záměru.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Bobr evropský v EVL Labské údolí bude v případě realizace záměru ve variantě 1 negativně
ovlivněn úbytkem biotopu i potravní nabídky rušivými vlivy jak při realizaci, tak i při
provozu záměru. Nejvýznamnějším negativním faktorem je významné omezení možnosti
migrace. Celkově bylo vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1 má významně negativní vliv
na bobra evropského v EVL Labské údolí a zároveň ve vztahu k tomuto předmětu
ochrany i významný negativní vliv na celistvost EVL.
Varianta 1b
Stejně jako v případě varianty 1 bude bobr evropský oproti variantě 0 negativně ovlivněn
záborem jednoho rodinného okrsku přímo v profilu PSD, tj. na hranici EVL Labské údolí, kde
leží střed teritoria a nora jedné z bobřích rodin. V souvislosti s rušením a ztrátou biotopu je
nutné počítat s tím, že bobři tuto noru opustí a budou se snažit přesunout se v rámci území na
jiné místo.
Vzdutí plavebního stupně může být pro bobra, který preferuje úseky s omezeným kolísáním
hladiny, atraktivní. Jeho výskyt v jezových zdržích je na našem území běžný.
Břehové porosty dřevin na levém břehu nad profilem stupně budou obnoveny v rámci
environmentálního opatření, které je označováno jako revitalizace území nad horní rejdou
PSD, kde vznikne po realizaci záměru nový prostor, který bude navazovat na levobřežní
terestrické migrační pásmo. Tyto nově vzniklé plochy budou bobři moci po realizaci záměru
opět využívat a dojde tak k zmírnění vlivu způsobeného výstavbou plavebního stupně
v jednom z rodinných okrsků.
Ve variantě 1b je objem i rozsah prohrábky v úseku toku pod PSD omezen a díky kombinaci
s břehovými výhony bude vliv na úroveň hladiny povrchové i podzemní vody nižší, takže se
nepředpokládá významné negativní ovlivnění biotopu bobra evropského v tomto úseku toku.
Další biotop bobra evropského bude ovlivněn v úseku vzdutí (mimo EVL Labské údolí). Jako
integrální součást varianty 1b jsou v tomto úseku toku navržena environmentální opatření,
v rámci kterých zde bude vysazeno téměř 10 ha nových porostů dřevin. Opatření budou
realizována v již zmíněném území nad horní rejdou PSD a dále při ústí Ploučnice, při ústí
Jílovského potoka a u Křešic. Lze předpokládat, že tyto plochy budou představovat rozšíření
potravní nabídky i životního prostoru bobra evropského v daném území. Nicméně nově
vysazené porosty samozřejmě nebudou od počátku plnohodnotným lužním biotopem
a z hlediska potravní nabídky bobra bude významné, že část stromů bude opatřena
individuálními ochranami proti okusu. Na druhou stranu stromy, které chráněny nebudou,
budou bobrům z hlediska jejich potravních preferencí vyhovovat. Vysazovány budou dřeviny
ve stáří 4-5 let, tj. stromky o bobrem preferovaném průměru kmene. Lze předpokládat
intenzivní kácení těchto stromků bobrem, a proto budou pravděpodobně nutné pravidelné
dosadby (projekt s nimi počítá). Pro další posílení potravní nabídky na plochách
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environmentálních opatření je navrženo navážení větví čerstvě pokácených listnatých dřevin.
Na toto opatření mohou, ale nemusí bobři reflektovat - existují případy, kdy bobři tyto větve
s chutí konzumovali, ale i případy, kdy je nechali bez povšimnutí (Vlastimil Kostkan, ústní
sdělení 25.10.2011). Všechna environmentální opatření nad plavebním stupněm, která
podpoří potravní, případně stanovištní nabídku pro bobra, budou mít podpůrný vliv na jeho
populaci, nicméně předpokládáný účinek těchto opatření nebyl brán v úvahu
při hodnocení vlivů záměru na bobra evropského (Castor fiber).
Varianta 1b řeší migrační prostupnost PSD prostřednictvím migračních pásem na obou
březích toku (levobřežní terestrické navazující na přírodě blízké úpravy nad horní rejdou,
pravobřežní s terestrickou i akvatickou částí). Obě migrační pásma jsou navržena tak, aby
splňovala nároky na migraci akvatických i terestrických druhů živočichů, včetně velkých
na vodu vázaných savců jako je bobr evropský nebo vydra říční. V důsledku realizace
uvedených zmírňujících opatření, která jsou nedílnou součástí PSD, by neměla být možnost
migrace a komunikace bobra v rámci populace významně ovlivněna.
Bobr evropský bude negativně ovlivněn také výše popsanými rušivými vlivy při realizaci
a provozu záměru. V době výstavby záměru je třeba počítat s vyšší intenzitou rušivých vlivů
při provádění úprav úseku toku pod PSD vzhledem k výstavbě břehových výhonů a mimo
území EVL Labské údolí také s intenzivním rušením v oblastech, kde budou realizována
environmentální opatření (mimo území EVL), což může být významné zejména v oblasti
při ústí Ploučnice, kde byly v několika letech zaznamenány četné pobytové znaky bobra
a pravděpodobně se zde nachází teritorium, které je bobry nepravidelně obsazováno. Teprve
na základě průzkumu území těsně před realizací záměru by bylo možné určit, zda území bude
aktuálně bobry obsazeno a případně navrhnout i zde odchyt a transfer jedinců.
V období provozu pak oproti variantě 1 připadá v úvahu naopak o něco nižší intenzita
rušivých vlivů lodní dopravy, a to díky ochraně litorálu a břehů břehovými výhony v podjezí
a navýšenými podélnými hrázemi v oblasti vzdutí.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Bobr evropský v EVL Labské údolí bude v případě realizace záměru ve variantě 1b negativně
ovlivněn úbytkem biotopu i potravní nabídky v období výstavby záměru, tento vliv však bude
dočasný. V období provozu budou rušivé vlivy generovány lodním provozem, který, jak
ukazují zkušenosti z Německa, ale i z našeho území (např. Baťův kanál), je bobr schopen
tolerovat. Hodnocení vlivu záměru na populaci bobra vychází z principu, že
administrativnímu dělení územní ochrany na jednotlivá chráněná území, resp. EVL,
neodpovídá dělení a vznik samostatných (mikro)populací bobra v rámci takto vymezených
území. Bobr na Labi vytváří jednu souvislou populaci, jedinci vyskytující se na našem
území, včetně jedinců vyskytujících se na území EVL Labské údolí, jsou výsledkem
populačního přetlaku početné populace na německém úseku Labe a jsou současně součástí
této celolabské populace. Tvoří tak populační kontinuum. Nelze si představit, že bez
souvislosti s celolabskou populací by byla mikropopulace na území ČR (tj. v úseku Hřensko –
Ústí nad Labem) či dokonce na území EVL Labské údolí (tj. v úseku Hřensko – Děčín)
udržitelná. V prostorově sevřeném labském údolí mezi Hřenskem a Děčínem s omezenou
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nabídkou prostorových nik bude jakýkoliv případný početní úbytek v krátké době nahrazen
jak z místních zdrojů, tak z částí populace osídlující nižší úseky toku. Na základě těchto úvah
bylo vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1b má mírně negativní vliv na bobra evropského
v EVL Labské údolí. K významně negativnímu ovlivnění celistvosti EVL Labské údolí
vzhledem k určujícím podmínkám výskytu bobra na českém údolním Labi (populační přetlak
celolabské populace) nedojde.
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na bobra evropského (Castor fiber)
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na bobra evropského (Castor fiber) v EVL Labské
údolí poskytuje následující tabulka.
Tabulka 93: výsledky hodnocení vlivů záměru – bobr evropský (Castor fiber)

varianta
1

lokalita soustavy Natura 2000
EVL Labské údolí

hodnocení vlivu
-2

1b

EVL Labské údolí

-1

Vliv na vydru říční (Lutra lutra)
Pro populaci vydry říční jsou relevantní následující vlivy hodnoceného záměru: omezení
migrace, úbytek a/nebo změny biotopu, rušivé vlivy při výstavbě záměru a rušivé vlivy při
provozu záměru. Tyto vlivy jsou detailně popsány v Hodnocení vlivů záměru PSD v intencích
§ 67 zák. č. 114/1992 Sb. (SP5).
Varianta 1
PSD ve variantě 1 je pro vydru říční prakticky neprůchodný. Zvířata by byla nucena profilem
PSD migrovat po souši, kde však hrozí kolize s projíždějícími automobily či vlaky. Došlo by
tedy k omezení komunikace a k významné fragmentaci populace. Tento faktor je významný
nejen v bezprostřední blízkosti záměru, ale bude jím do určité míry ovlivněna populace vydry
říční ve všech EVL vymezených pro ochranu vydry říční na severozápadu Čech i v navazující
lokalitě v Sasku (SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg).
Vydra říční v EVL Labské údolí bude negativně ovlivněna také výše popsaným záborem
biotopu a rušivými vlivy při realizaci i provozu záměru.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Vydra říční bude v případě realizace záměru ve variantě 1 negativně ovlivněna omezením
možnosti migrace a rušivými vlivy při realizaci a provozu záměru. Celkově bylo
vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1 má významně negativní vliv na vydru říční v EVL
Labské údolí, EVL Dolní Ploučnice, EVL Horní Ploučnice, EVL České Švýcarsko, EVL
Horní Kamenice a SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Významné omezení
migrační prostupnosti ve variantě 1 je zároveň spojeno s významným negativním vlivem na
celistvost EVL Labské údolí.
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Varianta 1b
Varianta 1b řeší migrační prostupnost PSD prostřednictvím migračních pásem na obou
březích toku (levobřežní terestrické navazující na přírodě blízké úpravy nad horní rejdou,
pravobřežní s terestrickou i akvatickou částí). Obě migrační pásma jsou navržena tak, aby
splňovala nároky na migraci akvatických i terestrických druhů živočichů, včetně relativně
velkých na vodu vázaných savců jako je bobr evropský nebo vydra říční.
Při zohlednění uvedených zmírňujících opatření, která jsou nedílnou součástí záměru
ve variantě 1b, by neměla být možnost migrace vydry říční významně ovlivněna.
Vydra říční v EVL Labské údolí bude negativně ovlivněna výše popsanými rušivými vlivy při
realizaci i provozu záměru a ovlivnění biotopu. Tento vliv však bude zmírněn v rámci
navržených environmentálních opatření, zejména se zlepší podmínky pro lov kořisti v tůních
a lgunách za výhony.
Vyhodnocení významnosti vlivu
Vydra říční bude v případě realizace záměru ve variantě 1b negativně ovlivněna rušivými
vlivy při realizaci a provozu záměru. Celkově bylo vyhodnoceno, že záměr ve variantě 1b
má mírně negativní vliv na vydru říční v EVL Labské údolí a nulový vliv v EVL Dolní
Ploučnice, EVL Horní Ploučnice, EVL České Švýcarsko, EVL Horní Kamenice a SCI
Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Současně nebude negativně dotčena jejich
celistvost.
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na vydru říční (Lutra lutra)
Souhrn výsledků hodnocení vlivů záměru na vydru říční (Lutra lutra) v dotčených EVL
poskytuje následující tabulka.
Tabulka 94: výsledky hodnocení vlivů záměru – vydra říční (Lutra lutra)

varianta
1
1

lokalita soustavy Natura 2000
EVL Labské údolí
EVL Dolní Ploučnice

hodnocení vlivu
-2
-1

1

EVL Horní Ploučnice

-1

1

EVL České Švýcarsko

-1

1

EVL Horní Kamenice

-1

1

SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg

-1

1b
1b

EVL Labské údolí
EVL Dolní Ploučnice

-1
0

1b

EVL Horní Ploučnice

0

1b

EVL České Švýcarsko

0

1b

EVL Horní Kamenice

0

1b

SCI Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg

0
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Kumulativní vlivy
Záměrem dotčený úsek toku Labe i širší dotčené území již v současné době ovlivňuje řada
faktorů jako je urbanizace území, zemědělské aktivity, doprava (vodní i pozemní dopravní
módy), regulace toků, turismus a další. Realizací záměru by logicky došlo ke kumulaci se
stávajícími negativními vlivy na předměty ochrany.
Ve variantě 1, charakterizované nedostatečnou migrační prostupností plavebního stupně, se
bude omezení migrační prostupnosti kumulovat s obdobným efektem na výše položených
migračních překážkách na Labi i jeho přítocích. Významným vlivem pro terestrické druhy,
které jsou předmětem ochrany EVL Labské údolí, tedy pro bobra evropského a vydru říční,
může být riziko střetu s dopravními prostředky na pozemních komunikacích, které se zvyšuje
omezením migrační prostupnosti říčního koridoru v profilu plánovaného plavebního stupně.
Dále by mohlo dojít ke kumulaci vlivů se záměry/koncepcemi v širším dotčeném území.
Možné kumulativní vlivy byly posuzovány na základě územně plánovací dokumentace na
úrovni krajů a obcí záměrem dotčeného území s využitím informačního systému EIA/SEA.
V případě kumulativních vlivů jiných plánů a záměrů je situace shodná, jako v případě
celkového hodnocení v rámci dokumentace EIA. Kumulativní vlivy tedy byly v posouzení dle
§ 45i vyhodnoceny stejně jako v kapitole B.I.4 této dokumentace.
Závěr
Na základě celkového hodnocení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000, jejich
předměty ochrany a celistvost lze konstatovat, že záměr Plavební stupeň Děčín ve variantě 1
má významně negativní vliv (tedy negativní vliv dle §45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.)
na předměty ochrany a celistvost EVL Labské údolí, EVL Dolní Ploučnice, EVL Horní
Ploučnice, EVL Hradiště, EVL Ohře a EVL Doupovské hory a záměr Plavební stupeň Děčín
ve variantě 1b nemá významně negativní vliv (tedy negativní vliv dle §45i odst. 9 zákona
č. 114/1992 Sb.) na předměty ochrany a celistvost žádné z lokalit soustavy Natura 2000.
Dále lze konstatovat, že nebyl zjištěn významně negativní vliv záměru Plavební stupeň Děčín
ve variantě 1b na předměty ochrany a celistvost žádných dalších lokalit soustavy Natura 2000
v České republice ani v jiném státě Evropské Unie.
V případě porovnání variant lze jednoznačně konstatovat, že varianta 1b je k území,
předmětům ochrany a celistvosti lokalit soustavy Natura 2000 podstatně šetrnější než
varianta 1 (oproti variantě 0).
Kompletní výsledky hodnocení vlivu záměru Plavební stupeň Děčín v obou posuzovaných
aktivních variantách 1 a 1b na předměty ochrany, které byly v jednotlivých lokalitách
soustavy Natura 2000 identifikovány jako potenciálně dotčené posuzovaným záměrem,
a na celistvost dotčených lokalit soustavy Natura 2000 obsahuje následující tabulka.
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Tabulka 95: Souhrnné hodnocení vlivů záměru na potencionálně dotčené lokality soustavy Natura 2000.

předmět ochrany

3260

3270

losos obecný

91E0*

bobr evropský

vydra říční

negativní vliv
na celistvost

varianta

1

1b

1

1b

1

1b

1

1b

1

1b

1

1b

1

1b

EVL Labské údolí

-1

-1

-1

-1

0

0

-2

-1

-2

-1

-2

-1

ano

ne

EVL České
Švýcarsko

-1

0

ne

ne

EVL Horní
Kamenice

-1

0

ne

ne

EVL Dolní
Ploučnice

-2

-1

-1

0

ano

ne

EVL Horní
Ploučnice

-2

-1

-1

0

ano

ne

EVL Doupovské
hory

-2

-1

ano

ne

EVL Hradiště

-2

-1

ano

ne

EVL Ohře

-2

-1

ano

ne

ne

ne

SCI Elbtal zw. Sch.
und Mühlberg

-1

-1

0

0

-1

0

Pozn.: Proškrtnutá políčka jsou bez vlivu na předmět ochrany
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D.I.7.9 Srovnání variant
U obou aktivních variant (varianta 1 a varianta 1b) byly posouzeny a vyhodnoceny vlivy
realizace záměru Plavební stupeň Děčín na biologické prvky území (rostliny, živočichové
a jejich biotopy) a instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb. a míra identifikovaného vlivu
byla porovnána s referenční variantou 0, tedy zachováním stávajícího stavu dotčeného
území.
Po provedení posouzení předložených variant lze konstatovat, že z hlediska vlivu
na biologické prvky území se jeví jako optimální zachování stávajícího stavu území
(s přihlédnutím ke skutečnosti, že i v tomto případě by byla pro optimální prosperování
populací vybraných druhů vhodná řada revitalizačních zásahů a managementových opatření).
Akceptovatelnost aktivní varianty je dána především společenskou potřebou záměru
a neexistencí jiné ekologicky vhodnější varianty řešení. Při porovnání obou aktivních
variant lze jako jednoznačně vhodnější označit variantu 1b, především díky doplňujícím
environmentálním opatřením. Zásadní negativní vlivy realizace Plavebního stupně Děčín
na biologické prvky dotčeného území jsou však v obou aktivních variantách prakticky
totožné.
V období výstavby se bude jednat především o lokální disturbance v návaznosti na aktuální
výstavbu jednotlivých inženýrských objektů a provozních souborů.
Vlastním napuštěním a následným provozem dojde k nevratným změnám, které budou mít
na některé druhy a společenstva až likvidační vliv. Jedná se především o trvalé zaplavení
kamenitých říčních náplavů, které představují unikání biotop pro druhy disturbovaných
stanovišť (drobnokvět pobřežní, mech Fissidens arnoldi) a tzv. ripikolních brouků (brouci
vázaní na říční břehy). Dále dojde k narušení říčního kontinua, což se projeví jednak ztížením
až znemožněním migrace organismů přes bariéru plavebního stupně a navazující plochy
zátopy a jednak změnou proudného úseku řeky na úsek se stojatou vodou, se všemi změnami
prostředí z toho vyplývajícími. Významný bude také zásah do lučních společenstev hostících
populace modrásků rodu Phengaris.
Výsledek snahy o alespoň částečnou minimalizaci těchto vlivů představuje varianta 1b
a skupina tzv. doplňujících environmentálních opatření, která jsou navržena s ohledem
na zlepšení migrační prostupnosti bariéry jezu (akvatická a terestrická migrační pásma),
snížení pravděpodobnosti zabíjení živočichů v turbíně malé vodní elektrárny (bypass, fishfriendly turbíny), zlepšení biotopových nabídek v oblasti zátopy (revitalizace rozsáhlých částí
území), zlepšení biotopových nabídek v úseku pod jezem (realizace břehových výhonů) a dále
jsou to navržené manipulace s vodní hladinou v oblasti zátopy, které alespoň částečně
navozující efekt přirozené změny výšky hladiny v návaznosti na rozdílné vodní stavy.
Významný, avšak vzhledem k mnoha neznámým obtížně posouditelný vliv bude představovat
zvýšení lodní dopravy, které je logickým důsledkem (resp. cílem) realizace plavebního stupně
Děčín a projeví se prakticky v celém úseku Labské vodní cesty od Přelouče po Hamburk.
Zvýšený pohyb lodí s sebou nese, kromě zrychlení procesu zavlékání cizích druhů organismů,
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zvýšené vlnění vodní hladiny, což způsobí prakticky neustálou disturbanci říčních břehů
a může vést k ochuzení až vymizení citlivých druhů organismů. Projev tohoto vlivu je závislý
na množství proplouvajících lodí, jejich výtlaku, rychlosti a šířce řeky a v současnosti nejsou
známy ukazatele, které by umožnily zodpovědné posouzení míry tohoto vlivu.
Posuzovaný záměr a celé dotčené území se nachází na plochách, které jsou součástí
CHKO Labské pískovce (severně od Děčína) a CHKO České středohoří (jižně od Děčína).
Vliv záměru v obou aktivních variantách se na maloplošná zvláště chráněná území projeví
u PP Nebočadský luh; negativně však předměty ochrany neovlivní.
Tabulka 96 Vyhodnocení vlivu záměru na faunu, flóru a ekosystémy

Oblast vlivu

varianta 0

Fauna, flóra a ekosystémy

varianta 1

0

X

varianta 1b
--

Výsledky posouzení vlivu Plavebního stupně Děčín, v závislosti na jednotlivých variantách, jsou
shrnuty v následujících tabulkách (Tabulka 97 – Tabulka 100), které jsou převzaty
z „biologického“ hodnocení (SP5). Je třeba konstatovat, že posouzení vlivu na živé části přírody
je přes veškerou snahu obtížně exaktně klasifikovatelné a bude vždy zatíženo jistou mírou
subjektivity.
vliv indiferentní, nebo pozitivní
mírný negativní vliv, lze ho minimalizovat, akceptovatelný
silný negativní vliv (alespoň na jeden druh v rámci skupiny), alespoň částečně minimalizovatelný, akceptovatelný
likvidační vliv (alespoň na jeden druh v rámci skupiny) bez možnosti minimalizace, akceptovatelnost je dána
potřebou záměru

Tabulka 97: Vlivy na biotopy
varianta 0
vodní biotopy

varianta 1 varianta 1b

biotopy stojatých vod
biotopy tekoucích vod

terestrické biotopy

ekotonální biotopy
lužní biotopy
luční biotopy
ruderální biotopy
Tabulka 98: Vlivy na rostliny
varianta 0

bezcévnaté rostliny

varianta 1 varianta 1b

řasy a sinice
mechorosty
druhy vodních makrofyt a litorálu
druhy říčních náplavů
druhy břehových porostů

cévnaté rostliny

druhy lužních porostů
ruderální vegetace
ústí drobných přítoků
suché trávníky a zídky
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luční vegetace
Tabulka 99: Vlivy na živočichy
varianta 0
bezobratlí

varianta 1 varianta 1b

makrozoobentos
suchozemští plži
motýli
ripikolní brouci
xylofágní druhy hmyzu
ostatní suchozemský hmyz

obratlovci

mihulovci a ryby
obojživelníci
plazi
ptáci
savci
Tabulka 100: Vlivy na instituty ochrany dle zákona č. 114/1992 Sb.
varianta 0

varianta 1 varianta 1b

Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní památka

D.I.8 Vlivy na krajinu
Za účelem zjištění vlivu záměru na krajinný ráz bylo kolektivem odborníků pod vedením
doc. Ing. arch. Vorla, CSc. (ATELIER V) zpracováno posouzení vlivu stavby z hlediska
ochrany krajinného rázu dle ustanovení § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., jehož aktualizace
je kompletně přiložena jako samostatná příloha SP6. Obsahem je posouzení tří variant
navrhovaného záměru Plavebního stupně Děčín, z hlediska zásahu do krajinného rázu. Jedná
se o variantu 1, variantu 1b a „nulovou variantu“ 0. První posouzení vlivu záměru na krajinný
ráz bylo tímto kolektivem zpracováno již v květnu 2010. Na základě požadavků a připomínek
vznesených k Dokumentaci vlivu záměru na životní prostředí (WELL Consulting s.r.o.
a HBH Projekt, spol. s r.o., červenec 2010) a Doplňku Dokumentace vlivů záměru na životní
prostředí (WELL Consulting s.r.o. a HBH Projekt, spol. s r.o., listopad 2011) byla provedena
aktualizace předchozího posouzení (2015), která je přiložena právě v samostatné příloze SP6.
Pro objektivizaci výsledků bylo v roce 2015 zpracováno další hodnocení „Posouzení záměru
výstavby Plavební stupeň Děčín, zlepšení plavebních podmínek řeky Labe, ve smyslu zák.
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, dle § 12 – ochrana krajinného rázu“, které bylo
zpracováno firmou LÖW & spol., s.r.o. (březen 2015). Zadáním studií u dvou renomovaných
odborníku na krajinu, Doc. Ing.arch. J. Löw a Doc. Ing.arch. I. Vorel, CSc., věnujících se
nejen hodnocením vlivů záměrů na krajinný ráz, ale také zpracování metodických postupů
v rámci České republiky, byla předpokládána vysoká míra erudice v předložených
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zpracovaných posudcích. U obou posudků lze konstatovat podobnost rozčlenění
a prostorového vymezení hodnoceného území (odlišné je pouze použité prostorové měřítko
pro vymezení území a přístup k hodnocení) a téměř identické znaky krajinného rázu
identifikované v území, i když jsou následně jiným způsobem vyhodnoceny vlivy
navrhovaného záměru PS Děčín. Studie doc. Vorla je více konkrétní ve formulacích závěrů,
které vyhodnocuje dle dikce § 12 zák. č. 114/1992 Sb.. Díky dílčím tabulkovým
vyhodnocením nese v sobě menší mírou subjektivity a lepší srozumitelnost. Studie doc. Löwa
se opírá o subjektivnější přístup individuálního hodnocení založeného na pohledech „zevnitř“
(prostoru, ve kterém se člověk pohybuje). Zpracovatelé ovšem neuvádějí žádné konkrétní
závěry ani vyhodnocení vlivů a konkrétní dopady výstavby PSD na krajinný ráz
z hlediska dikce § 12 zák. č. 114/1992 Sb., i když celkově shledávají záměr Plavební stupeň
Děčín, jako přijatelný. Proto jsou v této kapitole převzaty závěry studie doc. Vorla a celá tato
studie je uvedena v samostatné příloze SP6.
Studie ve svých závěrech zhodnocuje vlivy působení záměru výstavby plavebního stupně
Děčín dle otázek vystihujících podstatu posouzení vzhledem k dikci § 12 zákona
č. 114/1992 Sb. Z celého dokumentu lze vyčíst snahu o dosažení co největší míry
objektivizace výsledků shrnutím textových posouzení a vyhodnocením jednotlivých znaků
v souhrnných tabulkách. Vlivy jsou v kapitolách vyhodnoceny v případech každého
identifikovaného znaku samostatně. Závěrečná kapitola již pouze sumarizuje jednotlivé dílčí
vyhodnocení zásahů.
Autoři se v hodnocení věnovali nejen hodnotám a cennosti jednotlivých identifikovaných
znaků, ale také jejich vztahům a důležitosti těchto vztahů v hodnocené krajině, ve které má
být záměr PSD realizován. Pracovali s harmonickým měřítkem a estetickými hodnotami
území a to nejen po stránce pozitivní, územně cenné, ale také negativní. Při některých znacích
ve výsledném kumulativním zhodnocení byl prokázán pozitivní vliv v území po realizaci
záměru. Je možno konstatovat odbornost tohoto posouzení a individuální přístup
k vyhodnocení jednotlivých zásahů v dílčích scenériích. Autoři zachycují jednotlivé dílčí
vlivy záměru na znaky a hodnoty území a následně je v kumulaci komplexně vyhodnocují.
Míra subjektivity je díky souhrnným tabulkám a celkovému přístupu potlačena na míru,
kterou si takové rozsáhle hodnocení zpracovávané odborníky na krajinu i vyžaduje.
Vyhodnocení pracuje s řadou popsaných aspektů změn a vlivů, které sebou navrhovaný záměr
nese. Vyhodnoceny jsou vlivy týkající se navrhované prohrábky plavební kynety
pod navrhovaným záměrem, vlivy samotné jezové zdrže, a také vlivy související s vzdutím
hladiny a charakteru toku po změně, i změny vyvolané revitalizacemi území v případě
varianty 1b.
Stavba plavebního stupně s plavební komorou a malou vodní elektrárnou představuje záměr,
který musí v každém případě přinést dílčí změny v rázu krajiny – otázkou je významnost
těchto změn a míra zásahů do jednotlivých pozitivních znaků a hodnot charakteru krajiny.
Zásah do pozitivních hodnot krajinného rázu je obecně možno ovlivnit vlastním návrhem
plavebního stupně s elektrárnou (např. výrazností jednotlivých prvků stavby) či tím, že stavba
bude situována v poloze, kde nejsou přítomny klíčové znaky a hodnoty krajinného rázu nebo
v poloze, kde účinek stavby bude zmírněn vazbou na existující stavby a areály,
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spoluvytvářející specifický ráz urbanizované či jinak využité krajiny. Změna rázu krajiny
nastane i v souvislosti se vzedmutím hladiny řeky Labe a realizací dalších doprovodných
záměrů. Je tedy zřejmé, že posouzení vlivu záměru na krajinný ráz je v tomto případě
legitimním a důležitým podkladem pro rozhodnutí o jeho přijatelnosti či nepřijatelnosti.
Navrhovaný záměr (ve variantě 1 i variantě 1b) je možné jak z hlediska architektonického, tak
z hlediska vlivů na krajinu rozdělit na následující prvky:
-

-

-

vlastní Plavební stupeň Děčín (zaujímá vlastní koryto Labe a v minimálním rozsahu
i přilehlé břehové partie)
o Oproti variantě 1 je součástí varianty 1b posun osy jezu o 100 m proti proudu
směrem do intravilánu Děčína, čímž se předejde přímému územnímu střetu
plavebního stupně s EVL Labské údolí, dojde i k menším škodám
na pravobřežních lužních porostech. Ve variantě 1b je také zachováno větší
přimknutí plavebního stupně k Loubí. Plavební stupeň tak bude v jistém
smyslu znamenat pokračování technických prvků v této severní části Děčína
(překladiště, čerpací stanice pohonných hmot apod.).
železobetonový objekt MVE situovaný v pravém břehu částečně zapuštěný do boku
údolí pod stávající silnicí č. I/62 Děčín – Hřensko
jezová zdrž plavebního stupně, kde vzdutí vytvoří stabilizaci hladin a odstraní kolísání
hladin v určitém rozsahu nízkých průtoků (tento stav nastane v délce cca 9 km a to
převážně v intravilánu Děčína)
o Ovlivnění hladiny jezem při Q345d dosahuje cca do ř. km 746,20 (var. 1), resp.
ř. km 746,13 (var. 1b) – tedy cca 2 km nad objekty loděnice Křešice –
a z hlediska dosažení potřebné plavební hloubky umožní neprovádět žádné
zásahy do stávajícího dna řeky od plavebního stupně po tento profil.
regulační úprava pod plavebním stupněm Děčín po Dolní Žleb v délce cca 6 km
provozně doprovodná výstavba (dva provozní objekty, říční limnigraf)

Z hlediska posouzení vlivů záměru na krajinný ráz je dále podstatná skutečnost, že varianta
1b řeší (v porovnání s variantou 1) ve zdrži plavebního stupně přiblížení břehů toku
přírodnímu stavu, jsou zde navržena environmentální opatření (revitalizace v ústí Ploučnice,
revitalizace ústí Jílovského potoka, revitalizace nad horní rejdou, revitalizace území
nad Křešicemi, navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička, navýšení koncentračních
výhonů u Boletic, parková úprava na Smetanově nábřeží, nasypání pláže u Přístavu Děčín –
Rozbělesy)6. V rámci plavebního stupně je dále ve variantě 1b navrženo terestrické migrační
pásmo na levém břehu a akvatické a terestrické migrační pásmo na břehu pravém. V této
variantě je navrženo kolísání hladiny vůči návrhové hladině + 0,5 m; - 0,0 m s tím, že
kolísáním hladiny bude podporována existence štěrkových náplavů a lužních porostů.
Všechna tato opatření odlišují variantu 1b od varianty 1 a projeví se při vzájemném porovnání
obou variant pozitivně ve prospěch varianty 1b, a to i vzhledem ke krajinnému rázu.
Ve variantě 1b budou nevyhovující plavební poměry pod plavebním stupněm směrem

6

Je navrženo podpořit především lužní porosty, obnažované štěrkové pláže (náplavy) a mělčí litorál s
klidnou vodou – tůně, laguny, rozšíření litorální zóny, likvidace invazních druhů rostlin apod.
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ke státní hranici odstraněny s využitím výhonů doplněných dílčí prohrábkou říčního dna
v plavební kynetě, čímž dojde pouze k mírnému zaklesnutí hladiny. Ve variantě 1 bude toto
řešenou pouze prohrábkou říčního dna.
Záměr Plavebního stupně Děčín a související úpravy toku mohou přinést po realizaci
specifické vlivy na ráz krajiny. Budou to změny vyvolané v charakteru toku Labe a jeho
břehových poloh – zásahy do přírodě blízkých scenérií některých břehových partií. Stavba
však nemůže zasahovat do základních rysů prostorové struktury krajiny – zejména ne
do vymezení hlubokého údolí Labe terénními skalnatými hranami, lesnatými a skalními srázy
ani nebude zasahovat do specifické podoby osídlení v údolí řeky. Z hlediska možných
specifických vlivů záměru na krajinný ráz se bude v celém úseku od plavebního stupně
po konec vzdutí vzniklého výstavbou jezu, resp. po konec úprav pod plavebním stupněm,
jednat zejména o:
-

-

vizuální vliv staveb plavebního stupně (vliv jezové části a plavební komory včetně
úprav břehů v místě vodního díla a včetně viditelnosti osvětlovacích stožárů),
vliv provozu (vliv většího pohybu lodí na rejdách, zvětšení intenzity lodní dopravy
na celé vodní cestě),
vliv vzdutí hladiny při nízkých průtocích nad plavebním stupněm a zaklesnutí hladiny
pod ním (může vyšší hladinou vyvolat změnu ve vizuálně vnímaném charakteru toku,
změna výšky hladiny v hlavním toku a na přítocích bude představovat zásahy
do břehových ekosystémů),
vliv úprav břehů,
zmenšení rozsahu kolísání hladiny.

Vedle identifikace znaků krajinného rázu, klasifikace jejich významnosti a hodnocení
předpokládané míry vlivů navrhované stavby na tyto znaky, je nutné dosáhnout zjištění, zda
navrhovaný záměr respektuje tzv. zákonná kriteria krajinného rázu, tj. zda nesnižuje
estetickou a přírodní hodnotu krajinného rázu, a bere ohled na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka krajiny a harmonických vztahů v krajině.
D.I.8.1 Varianta 0
Nulová varianta znamená, že záměr nebude realizován. V případě zachování současného
stavu zůstanou estetické a přírodní hodnoty nedotčeny (pokud jsou přítomny) a zákonná
kritéria rovněž. Z hlediska posuzování dle § 12 lze proto konstatovat, že nedojde k žádné
změně krajinného rázu.
D.I.8.2 Varianta 1 a varianta 1b
Vliv varianty 1 na přírodní hodnoty je v úhrnu považován za silný, neboť záměr výrazně
ovlivní lokality přírodního a přírodě blízkého charakteru se specifickými a cennými prvky
vegetačního krytu (např. ústí Ploučnice do Labe, biotopy štěrkových náplavů apod.). Tyto
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negativní dopady varianty 1 jsou částečně kompenzovány ve variantě 1b. Je navrhováno
podpořit především lužní porosty, obnažované štěrkové pláže (náplavy) a mělčí litorál
s klidnou vodou - tůně, laguny. Ačkoli tedy varianta 1b nadále představuje zásah do přírodní
hodnoty, je tento díky zmírňujícím opatřením hodnocen souhrnně jako středně silný.
U varianty 1b je pozitivně hodnocen posun osy jezu o 100 m proti proudu směrem
do intravilánu Děčína (mimo evropsky významnou lokalitou Labské údolí), čímž dojde
k menším škodám na pravobřežních lužních porostech. Mírné zaklesnutí hladiny
pod plavebním stupněm nemůže přinést výraznější změny přírodních hodnot.
Obě aktivní varianty ovlivní v dílčím úseku podobu kulturní krajiny údolí Labe. Vzhledem
k omezenému úseku viditelnosti Plavebního stupně Děčín a kvalitám krajinného rázu údolí
při okraji Děčína a vzhledem ke krajinářským úpravám zlepšujícím podobu břehů v určitých
úsecích (platí hlavně v případě varianty 1b) jsou tyto vlivy v souhrnu pro kulturní
a historickou charakteristiku hodnoceny u variant 1 a 1b jako minimální, resp. žádné.
Záměr (vlastní plavební stupeň, vzdutí nad a mírné zaklesnutí pod stupněm) leží na území
CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří. Z maloplošných ZCHÚ je zde vymezena
přírodní památka Nebočadský luh. Vlivy na hodnoty CHKO v městské krajině jsou
nepodstatné, neboť zvýšení hladiny dotváří pozitivně scénu hlavní přírodní osy města – toku
Labe. Rozšíření existujících technických zásahů do údolí Labe v CHKO Labské pískovce –
vznik nových staveb, změny tvaru břehů, vznik nového provozu (plavební komora a rejdy),
lze ve variantách 1 a 1b souhrnně považovat za středně silný (i přes zmírňující opatření), vliv
na hodnoty CHKO Labské pískovce v území pod plavebním stupněm je z hlediska krajinného
rázu zanedbatelný. Záměr bude mít vliv na VKP ze zákona – řeku a údolní nivu. Vzhledem
však k tomu, že celý záměr leží na území CHKO, je v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb.
bezpředmětné hovořit o jejím vlivu na VKP, resp. vlivy na řeku a údolní nivu jsou hodnoceny
v případě vlivů na ZCHÚ.
V řešeném území se nacházejí civilizační dominanty a akcenty, za kulturní dominantu
ve smyslu výkladu pojmů je možno považovat pouze objekt zámku v Děčíně a objekt
restaurace s rozhlednou na Pastýřské stěně. Záměr vzhledem ke svému charakteru nemůže
mít vliv na kulturní dominanty v žádné z posuzovaných variant.
Vliv na estetické hodnoty krajiny, na harmonické měřítko a vztahy je žádoucí vnímat i v tomto
souhrnném textu zvlášť dle dílčích krajinných prostorů, přičemž v tomto ohledu je možné
zájmovou oblast, při jistém zjednodušení pro účely této kapitoly, rozdělit na intravilán Děčína
a území jižně od Děčína (ve Vorlově hodnocení spadající do krajinného prostoru A.5
Děčínská kotlina), hluboce zaříznuté labské údolí severně od Děčína přímo dotčené stavbou
plavebního stupně a jeho okolí (spadající do dílčího krajinného prostoru B.1.1 Údolí Labe
v Děčínské vrchovině – Loubí, Prostřední Žleb) a hluboce zaříznuté labské údolí severně
od Děčína bez přímého dotčení stavbou (spadající do dílčího krajinného prostoru B.1.2 Údolí
Labe v Děčínské vrchovině – Čertova Voda).
Vzdutím hladiny vymizí proměnlivost a dynamičnost toku z hlediska kolísání vodní hladiny
a ztratí se možnost pozorovat jisté prvky v krajině, přinese však i nesporné pozitivní vizuální
efekty v intravilánu Děčína. Vysoké (a nevzhledné) nábřežní zdi přístaviště u železničního
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mostu a opevnění břehů budou do značné výšky zaplaveny, a to trvale. Dojde ke změkčení
pohledů a zvýší se možnost estetického vnímáni dílčích krajinných scenérií. Hladina se zvýší,
zklidní a přiblíží. Pohyb tekoucí vody však zůstane zachován. Nelze hovořit o zásahu
do harmonického měřítka krajiny. Harmonické vztahy řeky Labe budou dotčeny zmenšením
rozměru jesepu na soutoku. Varianta 1 představuje právě kvůli zásahu do přírodě blízkých
poloh soutoku Labe a Ploučnice a břehových porostů slabý zásah do estetických hodnot
a harmonických vztahů této lokality. Zásahy do panoramat nelze předpokládat, vliv
na harmonické měřítko nebude patrný. Varianta 1b počítá s úpravami ústí Ploučnice, které by
mohly přinést větší vizuální atraktivnost krajinných scenérií. Krajinářské úpravy se týkají také
levého břehu Labe (revitalizace ústí Jílovského potoka). Další opatření jsou navržena
v prostoru jižně od Děčína, přičemž kromě krajinářského významu mají primárně význam
zejména pro rozvoj přírodovědně cenných ekosystémů. Jedná se o revitalizaci územní
nad Křešicemi, navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička a navýšení hrázek
u Boletic. Vzhledem k poměrně rozsáhlým zmírňujícím opatřením varianty 1b, které přinesou
více přírodě blízkých partií, a tudíž i větší estetickou působivost úseků břehů, lze
předpokládat nejvýše slabý, do značné míry však pozitivní vliv této varianty na estetické
hodnoty a harmonické vztahy v krajině města Děčín a území jižně od něj.
Vlastní stavba Plavebního stupně Děčín a souvisejících objektů v labském údolí severně
od Děčína nepředstavuje v širších krajinných souvislostech přes svoje dimenze podstatnou
změnu (přes zásah do břehových porostů levého břehu a vytvoření nového stavu (nutnost
systematického řešení krajinářských úprav), vytvoření nového tvaru pravého břehu (nutnost
přirozenějšího formování terénu a krajinářského zapojení výsadbami), nová hmota (technický
prvek, elektrárna). Vlivem blízkosti nepříznivě působících staveb a zařízení na pravém břehu
(čerpací stanice, objekty areálu v Loubí včetně nábřežních zdí přístaviště) bude nápadnost
technických staveb a zařízení zmírněna. Vzhledem k obrovskému měřítku údolí Labe
nepředstavuje navrhovaná stavba zásah, který by se vymykal měřítku krajiny. Jedinečné
hodnoty údolí Labe a jeho nejcennější krajinářské partie – skalní hrany a svahové porosty,
výrazná morfologie terénu a výrazná krajinná scéna – nebudou rozhodujícím způsobem
ovlivněny. Změna výšky hladiny nad stupněm a úpravy dnes neupravených břehů, ve kterých
jsou přítomny cenné a chráněné druhy, přinesou silné zásahy do přírodních hodnot i snížení
některých hodnot estetických vnímaných v detailu scenérií břehových partií. Zásahy
do harmonického měřítka lze předpokládat v místě vybudování plavebního stupně, kde se
bude vizuálně projevovat přehrazené koryto Labe samotným tělesem, jakož
i vodohospodářskými objekty po obou stranách. Budou narušeny dílčí pohledy na souvislou
hladinu a vertikální skalní útvary. V pohledu po proudu výška vodního stupně zaniká,
uplatňuje se především široká hladina a rejda plavební komory. Objekty vodní elektrárny
zesílí působení díla v krajině, ve vizuálním dosahu vodního díla se i navzdory
urbanizovanému prostředí částečně změní měřítko a vnímání dílčích krajinných scén. Efekt
proudící vody, patrný ve dnešních scenériích, bude zvýšenou hladinou nad plavebním
stupněm ovlivněn jenom málo (jak ukázal matematický 2D model, jehož výsledky jsou
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v Dokumentaci uváděny (DHI, 2010a)7. Ve variantě 1 a 1b lze vyhodnotit některé středně
silné vlivy, přičemž varianta 1b je díky krajinářské úpravě levého břehu podstatně příznivější
– vzniknou estetické hodnoty nově formovaných a osázených břehových partií, a některé
zásahy se proto díky pozitivním vlivům sníží na slabé až středně silné vlivy.
V území pod Plavebním stupněm Děčín nebude zásah do břehových porostů levého a zejména
pravého břehu patrný, mírné zaklesnutí hladiny pod plavebním stupněm nemůže přinést
výraznější změny přírodních hodnot a tyto jedinečné partie údolí Labe nebudou navrhovanou
stavbou zásadně dotčeny. Za vliv je možno považovat zejména zvýšení provozu lodní
dopravy, ale v koridoru lemovaném železnicí a frekventovanou silnicí působí lodní doprava
harmonicky, na což nebude mít vliv ani předpokládané zvýšení provozu. Úprava plavební
kynety pod plavebním stupněm Děčín (výhony, prohrábky dna) jsou vizuálně nepostižitelné.
V dimenzích labského údolí není vyvolaná mírná změna výšky hladiny vizuálně
zaznamenatelná v krajinné scéně. V tomto území lze obě varianty považovat jako zásahy
bez vlivu na krajinný ráz.
Souhrnně lze vliv záměru na estetické hodnoty krajiny hodnotit v případě varianty 1 jako
středně silný, v případě varianty 1b jako nejvýše slabý, do značné míry však pozitivní; vliv
na harmonické měřítko krajiny v případě varianty 1 i varianty 1b jako slabý a vliv na
harmonické vztahy v krajině v případě varianty 1 jako středně silný, v případě varianty 1b
jako slabý, do značné míry však pozitivní.
D.I.8.3 Souhrn a srovnání variant
Ráz krajiny v potenciálně dotčeném prostoru se vyznačuje přítomností znaků všech
charakteristik krajinného rázu (přírodní, kulturní, historická) a atraktivitou jejich vizuálního
projevu (hodnoty estetické, harmonické měřítko a vztahy). Některé znaky a hodnoty
krajinného rázu, přítomné v oblasti a místě krajinného rázu jsou hodnoceny jako znaky
jedinečného významu z hlediska regionu či státu, a to především znaky přírodní
charakteristiky indikované přítomností CHKO a rovněž znaky kulturní a historické
charakteristiky. Lokalita záměru je umístěna v labském údolí, ve vizuálním kontextu
s jedinečnými hodnotami přírodními, danými vymezením prostoru údolí Labe a cennými
partiemi skalnatých terénních hran a srázů. Na území CHKO se záměr v krajinných
panoramatech do těchto hodnot výrazně nepromítá. Zasahuje vzdutím i do cenných břehových
partií. Záměr a jeho vlivy se nedostávají do bezprostředního vizuálního kontextu s hodnotnou
zástavbou a cennými stavbami, a neovlivňují tedy hodnoty kulturní a historické
charakteristiky. Ačkoli jsou v prostoru znaky jedinečného a neopakovatelného významu,
záměr do nich nebude zasahovat. Záměr neovlivní vzhledem ke své poloze a charakteru
krajinná panoramata, budou však ovlivněny cenné dílčí scenérie (břehové porosty, soutok).
Jejich ovlivnění bude částečně zmírněno opatřeními ve variantě 1b.

7

Tento matematický model prokazuje, že ve zdrži Plavebního stupně Děčín nebude „stojatá hladina“.
Například při středních průtocích (Q180d) se budou rychlosti proudu ve zdrži pohybovat mezi 0,3-1,3
m/s, zatímco v současnosti je to 0,7-1,5 m/s. Hladina se tedy bude nadále pohybovat.
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Obecně je možné konstatovat, že vliv záměru ve variantě 1 spočívá zejména ve vlivu
na přírodní hodnoty, a to na cenné ekosystémy i celkový přírodní rámec CHKO, vliv
na estetické hodnoty je také spojen s vlivem na cenné dílčí scenérie břehových partií. Znaky
a hodnoty jedinečné povahy tkví především v základních krajinných (biogeografických,
geomorfologických) podmínkách. V prostoru města Děčín vystupuje jedinečnost kulturní
dominanty zámku, jeho scenérie však není vizuálně dotčena. Zvýšení hladiny v prostoru
města se příznivě projeví snížením výšky nábřežních zdí a regulovaných břehů; negativní vliv
na soutok s Ploučnicí je zahrnut ve vlivech na cenné břehové partie. Varianta 1 zasahuje tedy
silně do některých znaků a hodnot přírodní charakteristiky, nesnižuje však hodnotu zásadních
znaků krajinného rázu ani hodnot s jedinečnou povahou. To se týká jak hlavních znaků
vymezení krajinného celku údolí Labe mezi Děčínem a Hřenskem, tak i jedinečných
kulturních hodnot zámku historického jádra Děčína. Zásah vlastní stavby plavebního stupně
s doprovodnými zařízeními do harmonie měřítka a vztahů je nutno hodnotit jako středně silný
zásah.
Obecně je možné konstatovat, že vliv záměru ve variantě 1b nadále spočívá zejména ve vlivu
na přírodní hodnoty, a to na cenné ekosystémy i celkový přírodní rámec CHKO, vliv
na estetické hodnoty je také spojen s vlivem na cenné dílčí scenérie břehových partií. Oproti
předchozí variantě jsou tyto vlivy sníženy či utlumeny navrhovanými zmírňujícími
opatřeními. V některých scenériích tak budou slabé vlivy, v jiných vlivy pozitivní. Ve spektru
vlivů na krajinnou scénu (estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy) mohou
navrhovaná zmírňující opatření – krajinářské úpravy břehových partií a vytvoření lužních a
lučních porostů, tůní, zaplavovaných a přechodových partií zlepšení současného stavu –
zvýšení vizuální atraktivnosti a harmonických vztahů v krajinné scéně koridoru řeky. Zásah
vlastní stavby plavebního stupně s doprovodnými zařízeními do harmonie měřítka a vztahů je
nutno hodnotit jako středně silný zásah.
Nulová varianta nemá z logiky věci žádný vliv na krajinný ráz.
Dle vlivů je nekonfliktní nulová varianta, což je logické, neboť při ní nedochází k žádné
změně krajinného rázu. Z variant 1 a 1b je z hlediska ochrany krajinného rázu
výhodnější realizace varianty 1b, neboť zmírňuje silné zásahy do znaků a hodnot
přírodní charakteristiky krajinného rázu a krajinářskými úpravami přináší dílčí
zlepšení ve vizuální scéně.
Posuzovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a je proto hodnocen jako únosný
zásah do krajinného rázu, chráněného dle zákona.
Tabulka 101: Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (viz § 12 zákona)

Vlivy na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12
zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky KR
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky KR
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP (v CHKO/mimo CHKO)
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Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

0

0

0

XX

X/+

0

X

X

0

XX

X/+

0

žádný zásah 0, slabý zásah X, středně silný zásah XX, silný zásah XXX, velmi silný zásah XXXX, + pozitivní vliv

Tabulka 102 Vyhodnocení vlivu záměru na krajinu

Oblast vlivu

varianta 0

Krajina

0

varianta 1
--

varianta 1b
-

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen hmotný majetek mimo stavby určené k asanaci na území výstavby.
V místě navrhované plavební komory a v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí žádné
národní kulturní památky, památky kulturního světového dědictví nebo památkově chráněné
území. V městských částech Děčína se v okolí podjezí i vzdutí nachází řada architektonických
a historických památek (zapsaných v NPÚ jako nemovité kulturní památky), které jsou
významnými doklady historického vývoje. Jedná se o kostel nejsvětější Trojice, sochu
sv. Vojtěcha, Boží muka v části Děčína Dolní Žleb a Zámek Děčín. Tyto nemovité kulturní
památky nebudou záměrem nijak dotčeny. V městské části Podmokly je evidována památka
Pastýřská stěna, která bude bez dotčení záměrem. V průmyslové zástavbě, městské části
Rozbělesy se nachází Kostel sv. Václava a jemu přilehlá fara. U těchto kulturních památek se
taktéž nepředpokládá dotčení záměrem. V relativní blízkosti vodního toku se dále nachází
Socha sv. Anny, Boží muka v Dolním žlebu, Vila na Labské ulici a silniční most (Ovčí
mostek), ani tyto památky nebudou záměrem dotčeny.
Památka Boží muka v Prostředním Žlebu je situována v místě environmentálních úprav
a bude záměrem dotčena. Tato nemovitá kulturní památka bude chráněna před ohrožením
a poškozením a udržována v dobrém stavu. Vzhledem k historickému významu památky a její
vazby na křižovatku cest bude zajištěn „výhled“ na vodu a budou zachovány dva vzrostlé
stromy, mezi nimiž se památka nachází. Dle § 7 zákona č. 20/1987 Sb. je vlastník kulturní
památky povinen oznámit odborné organizaci památkové péče její přemístění. Oznámení
musí učinit vlastník kulturní památky nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně
došlo. Tomu musí předcházet podle § 18 téhož zákona získání souhlasu ministerstva kultury
k přemístění památky, který pak následně uvědomí odbornou organizaci státní památkové
péče.
V místě úprav zaústění Ploučnice se nachází Staroměstský most se sousoším sv. Víta,
sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Vliv vzdutí hladiny bude v tomto místě už vyznívat
a most nebude dotčen ani nijak ohrožen samotnými revitalizačními úpravami. Úprava terénu
pak bude přizpůsobena této nemovité kulturní památce. Před zahájením prací bude nezbytné
si vyžádat závazné stanovisko k navrhované úpravě dle § 14 zákona č. 20/1987 Sb.
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V dotčeném území se nachází několik lokalit s prokázanými archeologickými nálezy.
Na pravém břehu Labe se na území města Děčín nachází jedna z významných
archeologických lokalit Stoličný vrch u Děčína, avšak památka nebude stavbou dotčena. Další
naleziště se nachází u ústí Jílovského potoka a ústí Ploučnice, kde jsou plánovány
revitalizační úpravy. Investor musí dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, v platném znění a s měsíčním předstihem oznámit zahájení výstavby
příslušnému muzeu – Městskému muzeu v Ústí nad Labem, resp. Ústavu archeologické
památkové péče severozápadních Čech v Mostě a umožnit jim na plochách dotčených
výstavbou provedení záchranného archeologického výzkumu.
Tabulka 103 Vyhodnocení vlivu záměru na hmotný majetek a kulturní památky

Oblast vlivu

varianta 0

Hmotný majetek a kulturní památky
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D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Obyvatelstvo
Realizací záměru v jakékoliv aktivní variantě bude oproti variantě 0 navýšena intenzita lodní
dopravy. Vlivy tohoto navýšení však nebudou z hlediska veřejného zdraví nikterak
významné. V případě realizace jakékoliv aktivní varianty je nutno počítat rovněž s vlivy v
době výstavby záměru, které však byly z hlediska veřejného zdraví rovněž identifikována
jako nevýznamné. V případě zániku vnitrozemské nákladní vodní dopravy, jenž je ve
střednědobém horizontu bez realizace záměru předpokládatelný, by vznikla potřeba nahradit
kapacitu vodní cesty jinými dopravními módy. Tyto dopravní módy by však znamenaly vyšší
dopady na životní prostředí (např. v oblasti hluku, znečištění ovzduší a nehod) v přímo
dotčeném, ale především v širším území záměru.
V případě hodnocení širšího zájmového území se při realizaci jakékoliv aktivní varianty
převede část přepravovaného nákladu na lodní dopravu, a klesnou tak negativní vlivy
železniční a silniční dopravy na obyvatelstvo. Významné jsou i sociální přínosy aktivních
variant, ať již se jedná o rozšíření rekreačního potenciálu vodní dopravy, vznik nových
pracovních míst nebo estetické zlepšení okolí řeky uvnitř města Děčín.
Záměr je z hlediska veřejného zdraví dobře přijatelný. Po jeho realizaci i v době jeho
výstavby budou zátěže hlučnosti a znečišťování ovzduší nevýznamné.
Mezi aktivními variantami není významný rozdíl. Varianta 1b přináší lehkou a krátkodobou
nevýhodu v období výstavby zátěžemi části území Děčína v souvislosti s úpravami ve zdrži
plavebního stupně (ústí Jílovského potoka a Ploučnice, území nad horní rejdou), v období
provozu naopak přináší zlepšení životního prostředí pro obyvatelstvo v blízkosti těchto
zrekultivovaných území v blízkosti Labe. V případě hluku z provoz MVE a hluku z jezové
části plavebního stupně je možné předpokládat, že ve variantě 1 by neměl mít žádný z
obyvatel ani mírné pocity obtěžování a ve variantě 1b by bylo možné očekávat pocity
mírného obtěžování u 1 z odhadovaných 12 obyvatel, neboť je varianta 1b vůči variantě 1
posunuta 100 m proti proudu směrem k Děčínu. Ani tento rozdíl však není možné hodnotit
nikterak významně.
V této oblasti nejsou očekávány žádné negativní přeshraniční vlivy. Využitím kapacity vodní
cesty lze naopak předpokládat pozitivní přeshraniční vlivy v důsledku nižšího zatížení
obyvatelstva SRN železniční a zejména silniční dopravou.
Vlivy na obyvatelsvo lze souhrnně ve variantě 1 i 1b hodnotit jako pozitivní, rozsahem
lokální až regionální, v případě sociálně-ekonomických aspektů dokonce až republikového
významu.
Ovzduší a klima
Posuzovaný záměr, výstavba a následný provoz plavebního stupně Děčín v obou
posuzovaných aktivních variantách ovlivní imisní situaci v dotčeném území jednak dočasně
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(v období výstavby plavebního stupně), jednak trvale v důsledku zvýšení počtu nákladních
lodí vyvolaného zlepšením plavebních podmínek v úseku Děčín – státní hranice ČR-SRN.
Zvýšení imisní zátěže v období výstavby plavebního stupně bude dočasné. Bude se jednat
především o zvýšení zátěže emisemi z lodní a železniční přepravy materiálu k výstavbě a
výkopku ze stavby PSD a z provozu stavební mechanizace při výstavbě PSD a ve variantě 1b
také při úpravách ve zdrži PSD. Nárůst imisních koncentrací se bude v obytných lokalitách u
znečišťujících látek pohybovat maximálně v desetinách procenta příslušných imisních limitů
a ani v tomto časově omezené období nedojde vinou stavební činnosti k překračování
příslušných imisních limitů.
Po vybudování plavebního stupně se zlepší plavební podmínky a zvýší se intenzita nákladní
lodní dopravy na několikanásobek současného stavu. Ani v důsledku tohoto zvýšení však
nedojde k takovému zvýšení imisních koncentrací z lodní dopravy, aby se jejich příspěvek
výrazněji projevil na imisní situaci v okolí Labe a v nejbližší obytné zástavbě. Imisní
příspěvky posuzovaných znečišťujících látek se budou pohybovat v případě krátkodobých
koncentrací maximálně v jednotkách procent imisních limitů, v případě průměrných ročních
koncentrací ve zlomku procenta hodnot imisních limitů. Příznivě se naopak projeví stabilizace
hladiny v úseku do Děčína. Stabilizace hladiny, a tím zmenšení jejího spádu, povede ke
snížení nutného výkonu lodí plujících proti proudu a v jeho důsledku i ke snížení emisí
znečišťujících látek ve spalinách z motorů těchto lodí.
Změny v intenzitách automobilové dopravy po realizaci PSD budou podle dopravní studie
nevýznamné, na dotčených hlavních komunikacích se bude jednat pouze o jednotky
nákladních vozidel za den. V důsledku tohoto nevýznamného přitížení dopravy se imisní
příspěvek dopravy na dotčených komunikacích v podstatě nezmění.
Obě aktivní varianty jsou po realizaci záměru vzhledem k intenzitě lodní dopravy a nákladní
automobilové dopravy shodné. Shodné jsou tudíž i imisní příspěvky způsobné realizací
záměru v obou aktivních variantách. Porovnání navržených variant vychází především ze
srovnání imisní zátěže vyvolané stavební a dopravní činností v době výstavby navrženého
záměru. V tomto období vychází mírně horší, i když jen krátkodobě, varianta 1b. V době
provozu jsou obě aktivní varianty z hlediska celkových imisních příspěvků hlavních škodlivin
z lodní a automobilové nákladní dopravy zcela srovnatelné. V porovnání aktivních variant
s variantou 0, tj. bez realizace záměru, se jedná lokálně o minimální zvýšení imisních
koncentrací, ať už v době výstavby či provozu záměru. Z hlediska širšího území je však třeba
na obě aktivní varianty nahlížet jako na opatření k podpoře multimodální dopravy, která má
svá nesporná pozitiva i z pohledu kvality ovzduší, neboť vodní doprava je dopravou s nejnižší
imisní žátěží na jednotku přepravovaného objemu zboží zejména při porovnání s nákladní
automobilovou dopravou). Kapacita vodní cesty by musela být do budoucna nahrazována
železniční a silniční dopravou. Tyto dopravní módy se vyznačují vyššími negativními vlivy
mj. i v oblasti emisí. Přeshraniční vlivy aktivních variant lze tedy očekávat spíše pozitivní.
Vlivy na ovzduší a klima lze souhrnně ve variantě 1 i 1b hodnotit jako pozitivní, rozsahem
lokální až regionální.
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Hluk
V době výstavby bude okolí staveniště zatíženo zvýšeným hlukem ze stavební činnosti a
stavební dopravy (lodní a železniční doprava při dovozu materiálu a odvozu výkopku). Plán
organizace výstavby bude navržen tak, aby byly dopady na obyvatelstvo minimální a při
provádění stavby podle tohoto plánu bude hluková zátěž dotčených chráněných budov a
chráněného venkovního prostoru v zákonných limitech.Období provozu po realizaci záměru
Po realizaci záměru se zvýší frekvence lodní dopravy, i při nárůstu lodní dopravy až na
intenzitu danou reálnou průchodností plavební komory (to je i včetně rekreačních a
sportovních plavidel, a hotelových a výletních lodí) však bude limit 50 dB v okolí plavební
dráhy dodržen. Pro výpočet hluku z lodní dopravy byly použity výsledky měření hluku
současných tlačných remorkérů. Hluk menších plavidel je však výrazně nižší než hluk
tlačných remorkérů. Dále lze předpokládat, že také hlučnost nákladních lodí se bude v
souvislosti s produkcí novějších lodí postupně snižovat. Lze tak oprávněně předpokládat, že
celkové hlukové zatížení údolí Labe a města Děčína po výstavbě plavebního stupně i v
maximální očekávané intenzitě lodní dopravy bude nižší než je prezentováno v této studii.
Příznivě se projeví důsledek realizace záměru, to je stabilizace hladiny v úseku do Děčína, s
ohledem na hluk z provozované lodní dopravy. Stabilizace hladiny, a tím zmenšení jejího
spádu, povede ke snížení nutného výkonu lodí plujících proti proudu a v jeho důsledku i ke
snížení hluku vyzařovaného pohonnými jednotkami těchto lodí.
Hluk z vlastního záměru – jezu a malé vodní elektrárny – se vzhledem k umístění nejbližší
obytné zástavby, umístění záměru a konfiguraci terénu v obytných lokalitách výrazněji
neprojeví.
V důsledku zprovoznění plavebního stupně Děčín mírně vzroste na hlavních komunikacích
intenzita nákladní dopravy, bude se však jednat o jednotky nákladních automobilů za den.
Přitížení akustické situace v okolí dotčených komunikací v denní i v noční době bude
zanedbatelné.
Vliv výstavby PSD na hlukovou zátěž ze železniční přepravy bude příznivý, vlivem realizace
rozvoje vodních cest dojde k poklesu zatížení železniční dopravou na území města, s
výjimkou úseku Děčín hl. n. – Děčín východ. Přitížení akustické situace zvýšením provozu na
úseku Děčín hl. n. – Děčín východ maximálně o 1 vlak za den bude nevýznamné.
Celkové hlukové zatížení území bude obdobné u obou aktivních variant, posunutím místa
jezu ve variantě 1b dojde k přiblížení stavební činnosti při jeho výstavbě k obytným lokalitám
Prostředního Žlebu a Loubí, navíc oproti variantě 1 budou realizována revitalizační opatření,
která opět přinesou krátkodobé zvýšení hlukové zátěže během výstavby. Hluk z výstavby
však zůstane u obou variant výrazně pod hodnotou hygienického limitu. Stejně tak je možné
hodnotit situaci i vzhledem k hluku z plavebního stupně a malé vodní elektrárny, kdy
relativně nepatrný rozdíl v poloze plavebního stupně na toku Labe (přiblížení k obytným
lokalitám) nijak významně neovlivní hodnocení hlukové situace nejbližších obytných objektů
a nebude znamenat překračování limitních hodnot hluku. V širším měřítku umožní obě
aktivní varianty, oproti variantě 0, využití vodní cesty pro přepravu nákladů, které by jinak
byly přepravovány po železnici, silnicích a dálnicích. Sníží se tak do budoucna nárůst intenzit
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dopravy v těchto módech a následné hlukové zatížení území. V této souvislosti lze očekávat
spíše pozitivní přeshraniční vlivy.
Vlivy na hlukovou situaci lze souhrnně ve variantě 1 i 1b hodnotit jako pozitivní, rozsahem
lokální až regionální.
Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Z hlediska vlivu na povrchové vody představuje varianta 0 zachování stávajícího stavu a
procesů. Varianta 1 a 1b ovlivní hydromorfologické charakteristiky toku Labe a jeho přítoků,
přičemž charakter toku Labe v oblasti vzdutí bude výstavbou plavebního stupně podstatně
změněn. Na tomto přibližně devítikilometrovém úseku Labe dojde ke snížení rychlosti
proudění, a tedy i množství rozpuštěného kyslíku (přibližně o 10 %). Tento vliv se však díky
reaeraci na savkách MVE či přepadu jezu dále po toku propagovat nebude. Hodnoty BSK 5 se
díky pomalejšímu proudu ve zdrži sniží o cca 0,5 mg/l a tento pozitivní vliv se bude
propagovat dále po toku. Vliv plavebního stupně Děčín na průběh teploty vody bude
zanedbatelný v hodnotách řádu jedné desetiny stupně Celsia. Lze tedy vyloučit negativní
vlivy na kvalitu vody v Labi na německém území.
V rámci zjišťovacího řízení byly vyjádřeny obavy z negativního ovlivnění kvality vody
resuspenzí kontaminovaných sedimentů říčního dna při provádění prohrábek pod PSD.
Rozbory odebraných vzorků tyto obavy vyvrátily. Jemnozrnné sedimenty, na které jsou
vázány některé toxické látky, se nacházejí v místech, kam prohrábka nezasáhne ani ve
variantě 1, tím spíše ne ve variantě 1b. Navíc bylo zjištěno, že obsah toxických látek není
příliš vysoký – nepřekračuje limity stanovené MŽP. V průběhu prací bude kvalita vody
monitorována. Lze tedy vyloučit negativní vlivy resuspenze dnových sedimentů na kvalitu
vody v Labi na německém území.
Vzhledem k tomu, že PSD nemá vymezen žádný zásobní prostor a MVE je navržena jako
průběžná, nemůže docházet k ovlivňování průtoku na německém území. Jediná manipulace,
která bude za tímto účelem prováděna, je utlumení negativní vlny v případě výpadku VE
Střekov. Případně mohou být v omezené míře tlumeny i pozitivní vlny způsobované tzv.
nadlepšováním průtoků. Vlivy na německé území lze tedy předpokládat spíše mírně pozitivní.
PS Děčín přispěje k povodňové ochraně města Děčín a neovlivní průchod povodní dále po
toku. Výsledky matematického 2D modelu i fyzikálního modelu ukazují, že při méně než
100letých povodních by vlivem snížení drsnosti zaplaveného povrchu mělo docházet k jejich
snížení povodňových hladin v intravilánu Děčína. Záměr sníží rizika především při zimních
povodních. Z hlediska povodňové ochrany záměr nebude mít významné negativní vlivy na
německé území.
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Podzemní voda
Z hlediska vlivu na podzemní vody představuje varianta 0 zachování stávajícího stavu a
procesů. V obou variantách 1 a 1b dojde shodně ke zvýšení hladiny podzemní vody v oblasti
vzdutí, které však bude regulováno pomocí technického opatření a nebude mít negativní vlivy
na životní prostředí ani hmotný majetek. V průběhu realizace i provozu záměru je navrženo
provádění a vyhodnocování monitoringu podzemních vod.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je významnější pokles hladiny podzemní vody pod PSD
vlivem prohrábky ve variantě 1. Pokles o desítky centimetrů by mohl mít negativní dopady na
příbřežní biotopy. Pokles hladiny je ve variantě 1b významně eliminován kombinací výstavby
břehových výhonů s omezeným rozsahem prohrábky oproti variantě 1. Pokles hladiny
podzemní vody bezprostředně pod PSD by měl být zmírněn pomocí dotace podzemní vodou
z oblasti nad PSD v místě hydraulického propadu v profilu stupně. Zvýšením hladiny vody v
Labi nad plánovaným PSD po jeho realizaci se totiž sníží drenážní účinnost koryta Labe a
vnější podzemní voda bude nucena změnit směr proudění a podél koryta Labe směřovat k
hydraulickému propadu u plavebního stupně.
Lze vyloučit negativní vlivy na podzemní vodu na německém území.
Vlivy na podzemní a povrchové vody lze ve variantě 1 hodnotit jako negativní, rozsahem
regionální. Vlivy na podzemní a povrchové vody ve variantě 1b lze hodnotit významem jako
negativní, rozsahem regionální.
Půda
V případě varianty 0 nedojde k žádným dočasným ani trvalým změnám využití pozemků či
záborům půdy patřící do ochrany ZPF nebo PUPFL. Ve variantě 1 bude zabráno 8,6 ha půdy
patřící do ZPF a 0,31 ha do PUPFL. Dočasně po dobu výstavby bude zabráno cca 0,04 ha
trvalých travních porostů. O něco málo většího záboru ZPF dosáhne varianta 1b k trvalému
záboru dojde na ploše 8,7 ha (dočasný zábor je vyžadován na ploše 2,69 ha), a to především v
souvislosti s realizací revitalizačních opatření. Jedná se o půdy s nižší bonitou V. třídy nebo o
půdy nadprůměrné produkční II. třídy, avšak zemědělsky nevyužívané. Oproti variantě 1 je ve
variantě 1b zábor PUPFL nulový. Při dodržení standardních stavebních postupů nebude půdní
povrch dotčen větrnou ani vodní erozí. Při dodržení standardních stavebních postupů, které
zahrnují např. zajištění dobrého stavu vozového parku, nebude ke znečištění půdy docházet.
Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako méně významný, záměr
neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.
Vlivy na půdu jsou ve variantě 1 i 1b významem mírně negativní (dojde k záboru ZPF, ve
variantě 1 i k zanedbatelné části PUPFL), rozsahem lokální.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
V oblasti vlivů na horninové prostředí přicházejí v úvahu negativní vlivy v podobě nároků na
stavební materiál, změn splaveninového režimu a důsledků prohrábek. Pro zajištění
stavebního materiálu nebude třeba otvírat žádné nové lomy a tento vliv bude pouze
omezeného charakteru. U žádné z posuzovaných variant se nepředpokládá významné
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ovlivnění splaveninového režimu s přeshraničními dopady. V případě realizace varianty 1 a
1b existuje pouze nízké riziko negativních důsledků resuspenze dnových sedimentů při
prohrábkách ohrožující vodní prostředí. Riziko těchto vlivů je ještě významně nižší ve
variantě 1b omezeným rozsahem prohrábky.
V oblasti vlivů na přírodní zdroje lze u variant 1 a 1b a oproti variantě 0 očekávat pozitivní
vliv na přírodní zdroje. MVE, které jsou navrhovány jako součást PSD v těchto variantách,
zajistí výrobu energie z obnovitelného zdroje. MVE o vyšším výkonu je ve variantě 1. Lze
rovněž očekávat úsporu pohonných hmot (a příslušných externích nákladů) v souvislosti
s přesunem nákladu ze silniční na vodní dopravu.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou v obou aktivních variantách hodnoceny
jako nulové.
Fauna, flóra a ekosystémy
Varianta 0 nemá žádné přímé negativní vlivy na flóru, faunu a ekosystémy v dotčeném území
a z hlediska vlivu na biologické prvky území se jeví jako optimální (s přihlédnutím ke
skutečnosti, že i v tomto případě by byla pro optimální prosperování populací vybraných
druhů vhodná řada revitalizačních zásahů a managemetových opatření).
Varianta 1 i 1b jsou v přímém územním střetu s CHKO Labské pískovce i CHKO České
středohoří.
Objekt PSD by ve variantě 1 mohl být významnou migrační překážkou. Ve variantě 1b je
migrační prostupnost zajištěna pro vodní i suchozemské živočichy po obou březích v míře
odpovídající dnešním poznatkům a technickým možnostem řešení migrační problematiky.
Vliv na ekosystém vodního toku je v obou variantách shodný v prostoru vzdutí, kde dojde k
posunu společenstev ryb a bentických organismů od reofilních k indiferentním druhům. Vliv
na ekosystém říční nivy a říčních břehů je ve variantě 1b zmírněn navrženými opatřeními
revitalizujícími a obnovujícími původní funkce říční nivy a zvyšujícími stanovištní pestrost.
Ve variantě 1, která zahrnuje pouze technické řešení cílů záměru, by bez těchto opatření došlo
k degradaci nivy nad i pod PSD. Významným negativem varianty 1 je rozsah prohrábek v
podjezí. Ten je ve variantě 1b omezen využitím břehových výhonů, které jsou navrženy tak,
aby zachovaly a zvyšovaly pestrost biotopů pobřežní a mělkovodní zóny toku.
Zásadní negativní vlivy realizace Plavebního stupně Děčín na biologické prvky dotčeného
území jsou v obou aktivních variantách prakticky totožné. V období výstavby se bude jednat
především o lokální disturbace v návaznosti na aktuální výstavbu jednotlivých inženýrských
objektů a provozních souborů.
Vlastním napuštěním a následným provozem dojde k nevratným změnám, které budou mít na
některé druhy a společenstva až likvidační vliv. Jedná se především o trvalé zaplavení
kamenitých říčních náplavů, které představují unikání biotop pro druhy disturbovaných
stanovišť (drobnokvět pobřežní, mech Fissidens arnoldi) a tzv. ripikolních brouků (brouci
vázaní na říční břehy). Dále dojde k narušení říčního kontinua, což se projeví jednak ztížením
až znemožněním migrace organismů přes bariéru plavebního stupně a navzující plochy zátopy
a jednak změnou proudného úseku řeky na úsek se stojatou vodou, se všemi změnami
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prostředí z toho vyplývajícími. Významný bude také zásah lučních společenstev hostících
populace modrásků rodu Phengaris.
Výsledek snahy o alespoň částečnou minimalizaci těchto vlivů představuje varianta 1b a
skupina tzv. doplňujících environmentálních opatření, která jsou navržena s ohledem na
zlepšení migrační prostupnosti bariéry jezu (akvatická a terestrická migrační pásma), snížení
pravděpodobnosti zabíjení živočichů v turbíně malé vodní elektrárny (bypass, fish-friendly
turbíny), zlepšení biotopových nabídek v oblasti zátopy (revitalizace rozsáhlých částí území),
zlepšení biotopových nabídek v úseku pod jezem (realizace břehových výhonů) a dále jsou to
navržené manipulace s vodní hladinou v oblasti zátopy, které alespoň částečně navozující
efekt přirozené změny výšky hladiny v návaznosti na rozdílné vodní stavy.
Žádný z dotčených zvláště chráněných druhů nebude touto variantou ohrožen tak, aby hrozilo
jeho vymizení nebo výrazné omezení populací na regionální nebo vyšší geografické úrovni.
Záměr se v obou variantách dotýká hranice EVL CZ0424111 Labské údolí, EVL CZ0513505
Dolní Ploučnice a zasahuje do PO CZ0421006 Labské pískovce. Ve variantě 1 byly
identifikovány významné negativní vlivy na některé předměty ochrany EVL Labské údolí a
negativně je hodnoceno i ovlivnění její celistvosti. Ve variantě 1b byly významné negativní
vlivy na předměty ochrany EVL Labské údolí a EVL Dolní Ploučnice vyloučeny. Nebyl
zjištěn negativní vliv na jejich celistvost. V obou variantách je vyloučeno negativní ovlivnění
předmětů ochrany PO Labské pískovce. Zároveň nebyl zjištěn negativní vliv záměru na
celistvost nejbližší EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg na německém území ani na
další přeshraniční lokality soustavy Natura 2000.
Záměr je z hlediska ochrany druhů a ekosystémů ve variantě 1b přijatelný. Nejzásadněji se
vlivy záměru projeví především na vodních ekosystémech, a to zejména biotopech tekoucích
vod. Zde dojde vlivem vzdutí k úplné přeměně prostředí, kdy bude ovlivněno zejména
proudění a sedimentace, tj. dva hlavní činitelé ovlivňující charakter toku. Vodní prostředí se
tak změní z proudného blíže stojatým vodám, což ovlivní jak vodní bezobratlé, tak ryby, ale
např. i makrofyta tekoucích vod či druhové složení bentických a planktonních řas. Po uvedení
záměru do provozu budou některé funkce ekosystémů ve zdržizmírněny rozsáhlými
environmentálními opatřeními. Vliv na ekotonální stanoviště na hranici vodího a terestrického
prostředí bude zmírněn vytvořením náhradních říčních náplavů a pláží, které budou
pravidelně obnažovány řízeným kolísáním hladiny ve zdrži.
Jelikož záměr leží na území ČR a případné negativní jevy se budou projevovat a vyznívat na
českém státním území, nejsou očekávány žádné významné negativní vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy na území SRN.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou pro variantu 1 hodnoceny významem jako velmi
negativní, rozsahem regionální. Pro variantu 1b jsou vlivy hodnoceny jako negativní,
rozsahem regionální.
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Krajina
Z hlediska vlivů na krajinný ráz je nekonfliktní nulová varianta, neboť při ní nedochází k
žádné změně krajinného rázu. Z variant 1 a 1b je z hlediska ochrany krajinného rázu
vhodnější realizace varianty 1b, neboť zmírňuje silné zásahy do znaků a hodnot přírodní
charakteristiky krajinného rázu (cenné ekosystémy i celkový přírodní rámec CHKO) a
krajinářskými úpravami (krajinářské úpravy břehových partií a vytvoření lužních a lučních
porostů, tůní, zaplavovaných a přechodových partií) přináší dílčí zlepšení ve vizuální scéně.
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky krajinného rázu jsou tedy v případě varianty 1
hodnoceny jako silné, v případě varianty 1b jako středně silné. S mírou těchto vlivů jsou úzce
spojené i vlivy na estetické hodnoty krajiny.
Výstavba plavebního stupně Děčín přinese zásahy do rázu krajiny. Analýza prokázala, že tyto
zásahy nejsou pro zásadní a jedinečné znaky, a tudíž pro ráz a identitu krajiny, rozhodující
(krajinný ráz zůstane zachován). Proto je možno shrnout, že navrhovaný záměr PSD je řešen
v obou aktivních variantách s ohledem na zachování zákonných kriterií krajinného rázu.
Navrhovaný záměr je hodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu chráněného dle § 12
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Realizací záměru nelze očekávat žádné vlivy na krajinu na území SRN.
Vlivy na krajinu lze pro obě aktivní varianty – 1 i 1b – označit jako mírně negativní,
rozsahem lokální.
Hmotný majetek a kulturní památky
V žádné z variant nejsou očekávány významné negativní vlivy na hmotný majetek a kulturní
památky. V místě environmentálních úprav v Prostředním Žlebu, kde se nachází NKP Boží
muka, bude tato památka přemístěna a po jejich dokončení navrácena na své místo. Vše bude
postupovat dle zákonných požadavků. V případě Staroměstského mostu se sousoším sv. Víta,
sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava budou terénní úpravy provedeny s ohledem na tuto
kulturní památku, a pozískání závazného stanoviska k navrhované úpravě.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou pro obě aktivní varianty vyhodnoceny jako
nulové.
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D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Provoz ani výstavba záměru nepředstavuje v žádné z variant větší riziko vzniku havárií nebo
nestandardních stavů, které by bylo významné jak z hlediska pravděpodobnosti vzniku
havárie, tak z hlediska jejích možných environmentálních následků.
Riziko související se záměrem je celkově nízké a nevymyká se běžně přijímaným rizikům.
Přesto nelze vyloučit vznik některých havarijních stavů, diskutovány jsou tyto potenciální
nehody resp. poruchy:
 poruchy na zařízení plavebního stupně (plavební komora, jez, vodní elektrárna),
 poruchy a nehody plavidel,
 únik závadných látek do řeky,
 požár,
 povodeň.
Dále nelze zcela vyloučit nepředvídatelné události resp. zásah třetí strany (např. havárie
letadla, cílený útok na zařízení apod.).
Riziko v průběhu výstavby záměru je minimální a nevymyká se běžně přijímaným rizikům
stavebních resp. konstrukčních prací. Rozestavěný objekt plavebního stupně a jeho zařízení
bude v každém okamžiku výstavby stabilní a bude umožňovat průchod povodňových průtoků.
Poruchy na zařízení plavebního stupně
Plavební stupeň včetně souvisejících zařízení je robustní odolné konstrukce a je navržen podle
platných technických norem. Stabilita stavby a funkční stav provozních souborů budou
pravidelně kontrolovány a bude na nich prováděna pravidelná údržba. Vznik případné
poruchy je proto málo pravděpodobný. Ani v případě selhání funkce některého z klíčových
prvků plavebního stupně (tj. některých z vrat, jezového uzávěru resp. turbínového kanálu) by
však nedošlo k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel. Vrata plavebního stupně
nejsou v žádném okamžiku otevřena současně, potenciální selhání jedněch vrat proto
neohrožuje prostor toku pod plavebním stupněm. Bezpečný stav plavebního stupně a jeho
zařízení (tj. stav s udržením hladiny vody na návodní straně) je pasivní a není závislý na
dodávce energie. Záměr bude vybaven náhradním zdrojem elektrické energie.
V plavebním stupni nebudou přechovávány látky, které by mohly způsobit ekologickou
havárii resp. znečištění vod. Pohony plavebních komor a jezových uzávěrů jsou
elektromechanické, s minimálním obsahem mazacích olejů. Budou použita ekologicky
odbouratelná maziva. Na plavebním stupni nebude použita tlaková hydraulika, u které by
hrozila možnost úniku oleje a tedy možnost havárie.
U variant s vodní elektrárnou (varianty 1 a 1b) dále nelze vyloučit nehodu strojního zařízení
resp. olejového hospodářství a hydrauliky vodní elektrárny. S ohledem na zabezpečení
olejového hospodářství je tato možnost minimální.
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Poruchy a nehody plavidel
Plavební stupeň Děčín zvyšuje bezpečnost plavby. To je dáno vzdutím v oblasti děčínských
přístavů a stávajících plavebních úžin v Děčíně, rozšířením plavební dráhy a snížením
rychlosti proudu v místech manipulace s plavidly. Tímto bude v širším měřítku zvýšena
i celková bezpečnost dopravy, neboť četnost a následky nehod ve vodní dopravě jsou
podstatně nižší než u nákladní dopravy na komunikacích či na železnici. Na základě analýzy
plavebních nehod provedené Státní plavební správou došlo v letech 1980 až 2014 na českém
dolním Labi (úsek mezi Mělníkem a státní hranicí) pouze k pěti plavebním nehodám, při
nichž došlo k vážnějšímu znečištění vody ropnými produkty.
Plavební stupeň vytváří lepší vodní cestu pro provoz plavidel. Lze očekávat, že vyšší kvalita
vodní cesty přinese i její vyšší využití. To se projeví zejména plavbou v dosud nevyužitých
(např. málovodných) obdobích, částečně i ve vyšší intenzitě lodní dopravy. Nelze však
očekávat, že intenzita lodní dopravy by vzrostla natolik, aby byla příčinou častějších kolizí
plavidel (což není možné ani s ohledem na plavební předpisy). Dle statistik plavebních nehod
byla navíc naprostá většina nehod (mezi lety 2001-2009) lokalizována v oblasti pod
Střekovským jezem, tj. v regulovaném úseku, který vyžaduje obtížnější manévrování s
plavidly s vyšším rizikem havárií. Lze tedy předpokládat, že zlepšením plavebních podmínek
výstavbou PSD by na tomto úseku nehod ubylo, neboť plavba na jezové zdrži je výrazně
bezpečnější.
Plavební stupeň neovlivňuje technický stav plavidel ani kvalitu dopravovaného zboží. Nemá
proto ani přímý vliv na vznik potenciálních havárií z důvodu technického stavu plavidel ani
na množství či kvalitu dopravovaného zboží. Lze důvodně očekávat, že veškeré předpisy,
platné v lodní dopravě, budou dodržovány. Jedná se zejména o zákon č. 114/1995 Sb., o
vnitrozemské plavbě, vyhlášku Ministerstava dopravy č. 65/2015 Sb., o způsobilosti plavidel
k provozu na vnitrozemských vodních cestách a vyhlášku č. 66/2015 Sb., o vodních cestách,
plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí. Z hlediska
mezinárodního práva se přeprava nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní dopravou řídí
Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních
cestách (ADN). Ustanovení mezinárodních smluv jako je ADN se vztahují jak na
mezinárodní, tak vnitrostátní přepravy nebezpečných věcí a současně mají prioritu před
ustanoveními národní legislativy. Ratifikace ADN proběhla v České republice v roce 2011
(přepravu nebezpečných věcí povoluje Státní plavební správa, a to pouze při dodržování
podmínek ADN).
Plavidla provozovaná na českých vodních cestách musí rovněž dodržovat vyhlášku
č. 67/2015 Sb. o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu), která stanoví
podmínky provozu na vodních cestách tak, aby nedocházelo ke kolizím plavidel za plavby a
tím ke znečištění povrchových vod.
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Únik závadných látek do řeky
Z Tabulka 104 je patrné, že původcem většiny havárií na vodních cestách je porušení
předpisů a dále pak nautická chyba. Dle údajů Státní plavební správy – pobočky Děčín došlo
v úseku působnosti této pobočky k jedné dopravní nehodě s únikem ropných produktů do řeky
Labe. Jedná se o plavební nehodu plovoucího stroje evidenčního označení CP 103 149 (J 303)
v úseku ř. km 769,5 – Ústí nad Labem / Vaňov, který se v důsledku netěsnosti obšívky
plavidla a zvolené technologii plavby potopil dne 19.10.2011. Při nehodě došlo k potopení
nosného plavidla a zatopení pracovního stroje (bagru), z kterého unikly provozní kapaliny do
řeky.
V roce 2014 bylo nahlášeno 14 kontaktů plavidel se dnem (Povodí Labe, 2015b). Nebyla
zaznamenána žádná plavební nehoda vyšetřovaná SPS.
Na základě statistiky se proto s nárůstem lodní dopravy neočekává významnější zvýšení rizika
havárií. Protiopatření proto nejsou navrhována.
Tabulka 104 Vývoj plavební nehodovosti 2000 – 2014 podle příčiny (zdroj: plavebniurad.cz/nehody)
porušení
předpisů
nautická chyba
technická
závada
plavební
překážka
jiné příčiny

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

14

7

8

10

15

14

12

7

3

6

3

6

1

1

2

7

7

6

2

3

3

5

3

1

5

3

1

2

2

2

1

0

1

0

3

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

3

1

5

4

2

1

5

3

0

0

1

0

2

0

4

3

0

6

2

5

1

4

3

0

2

0

0

1

2

Vodní dílo však samo o sobě výrazně přispívá, při nižších a běžných průtocích, ke zlepšení
možností likvidace ropných a jiných havárií. Usnadňuje možnost instalace zařízení
zachycujícího znečišťující látky plovoucí na hladině.
Požár
Požár připadá v úvahu v provozních objektech a v prostoru MVE. Požár v provozních
objektech nepředstavuje z hlediska vlivu na ŽP výraznější zdroj nebezpečí. Jednotlivé
prostory MVE a budov budou chráněny elektrickou požární signalizací (EPS) a budou
vybaveny ručními sněhovými hasicími přístroji. V jednotlivých vybraných prostorách na
stropě budou instalovány opticko-kouřové hlásiče požáru. Na únikových cestách budou
instalovány tlačítkové zasklené hlásiče. Případný požár v místnostech a dalších prostorách s
elektrickým zařízením se může hasit souvislým proudem vody až po vypnutí elektrického
proudu. S ohledem na použité materiály a požadované protipožární zabezpečení je vznik
požáru v objektech záměru málo pravděpodobný.
Povodeň
Povodeň v srpnu 2002 ukázala, že na transformaci větších a velkých povodní na Labi mají
významný pozitivní vliv manipulace na velkých vodních dílech v povodí Vltavy a Labe a
rozlivy v labské údolní nivě na českém území, nikoliv však kaskáda plavebních stupňů na
labsko-vltavské vodní cestě. Při vzestupu průtoků jsou na této kaskádě postupně a plynule
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vyhrazovány hradicí konstrukce jezů až po jejich úplné vyhrazení (zhruba při průtoku 1,5leté
povodně). Při dalším zvyšování průtoků již jsou jezy zcela vyhrazeny a transformaci povodně
nemohou prakticky ovlivňovat.
Mohou však být využity k určitému ovládání hladinového režimu, např. při průchodu zimních
povodní doprovázených chodem ledů. To platí i pro Plavební stupeň Děčín ve variantách 1 a
1b s jezem. Vhodnou manipulací jezovými uzávěry lze rozrušovat tvorbu souvislé ledové
pokrývky a případné zácpy a zajistit účinný transport ledů a ledové tříště do úseku řeky pod
plavebním stupněm (VÚV TGM, 2008b, 2011d; Hydroprojekt, 2008).
Výstavbou PSD nedojde ke zhoršení poměrů při průchodu povodní níže po toku, ani
v prostoru vzdutí stupně (DHI, 2010a).
Zásah třetí strany
Zásah třetí strany nelze vyloučit, je však celkově málo pravděpodobný.
Pád letadla nebo jiného objektu na plavební stupeň je velmi nepravděpodobný. Ani v tomto
případě by však pravděpodobně nedošlo s ohledem na jeho robustní konstrukci k ohrožení
celkové stability a bezpečnosti díla. Narušení obou vrat současně je s ohledem na jejich
vzdálenost prakticky vyloučeno, zádržná funkce vodního díla proto zůstává zachována.
Potenciální teroristický útok postrádá v daném případě svůj základní smysl, tj. vznik co
největších škod s co nejmenšími použitými prostředky. Plavební stupeň a související jez jsou
robustní konstrukce, jejich záměrné zničení bez použití značného množství trhavin je
prakticky vyloučeno. I v případě jejich zničení však nelze očekávat vážnější škody na
životech a majetku. Pod plavebním stupněm se nachází řídce osídlené území, s ohledem na
celkově nízké vzdutí hladiny vody by přitom potenciálně vzniklá povodňová vlna neměla
katastroficky ničivý charakter.
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D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech
významných nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
pokud jsou vzhledem k záměru možné
V dalším textu jsou charakterizována podmiňující a doporučená opatření k prevenci,
vyloučení a snížení nepříznivých vlivů záměru Plavební stupeň Děčín ve variantě 1b
na životní prostředí, protože pouze tuto aktivní variantu lze doporučit k realizaci.
Uvedená opatření zahrnují zmírňující, managementová, organizační, územně plánovací,
technická, případně jiná opatření, která bezprostředně nevyplývají z příslušných zákonů
či předpisů stavebních, provozních, dopravních apod. Níže jsou uvedena i opatření, která jsou
již součástí záměru a která byla zohledněna při hodnocení záměru v této dokumentaci.
V kapitole D.IV jsou uvedena proto, aby nebyla v následujících řízeních opomenuta, protože
je zpracovatelé dokumentace považují z hlediska vlivů záměru na ŽP za důležité.
Opatření jsou rozdělená dle jednotlivých fází – přípravy, výstavby a provozu.
Fáze přípravy
 V případě dohody ČR a SRN detailně navrhnout mimořádné manipulace směřující
k zamezení šíření negativní (mimořádný výpadek VE Střekov) či pozitivní (tzv. vlnování
umožňující proplavení v úseku Střekov - Boletice) vlny, stanovit konkrétní podmínky
a parametry těchto mimořádných manipulací a uvést je ve vodoprávním rozhodnutí
a manipulačním řádu PSD.
 Pro jednotlivé vhodné lokality bude zpracován výsadbový plán, ve kterém bude upřesněn
harmonogram, složení a lokalizace výsadeb.
 Při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace prověřit případný vliv sesuvných
území na realizaci stavby.
Tato opatření jsou již součástí popisu záměru, přesto jsou pro svůj význam z hlediska vlivů
na životní prostředí ještě zopakována:
 Zásady organizace výstavby (ZOV) budou navrženy tak, aby byly dopady na
obyvatelstvo minimální. Do ZOV je nutné zahrnout:


Stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách (tj. mezi 22:00 až 6:00) a dnech
pracovního klidu. V ranních a večerních hodinách pracovních dnů (tj. od 6:00 do 7:00
a od 21:00 do 22:00) vyloučit provoz hlučných stavebních mechanizmů a provoz
stavební dopravy. Během výstavby minimalizovat souběh nejhlučnějších stavebních
mechanizmů.



Pro jednotlivé etapy výstavby naplánovat postup a režim prací i navazující dopravy
materiálu tak, aby nepříznivé vlivy na obyvatelstvo byly minimalizovány. Zvláštní
pozornost přitom věnovat školním a nemocničním objektům.



Navrhnout opatření k omezení sekundární prašnosti na stavbě (zkrápění suchých
stavebních ploch, čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště, čištění příjezdových cest,
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zakrytí sypkých materiálů při dopravě, neprovádění zemních prací při nepříznivých
povětrnostních podmínkách).


Zachovat navržený systém využití jednotlivých typů dopravy při výstavbě – tj.
upřednostňovat lodní a železniční dopravu, pojezdy těžkých nákladních automobilů
nevést přes obytnou zástavbu, ale jen po trasách v rámci staveniště a k místům
překládky na železniční dopravu.



Bude zpracován havarijní plán pro případ ohrožení jakosti povrchových nebo
podzemních vod s opatřeními k prevenci havárie a postupem k odstranění následků
případné havárie.



Staveniště bude vybaveno prostředky pro případnou sanaci úniku pohonných hmot
nebo jiných látek, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod
(sorpční prostředky, kontejnery atd.). Případné úkapy a úniky ropných látek budou
neprodleně odstraňovány.

 Do manipulačního řádu musí být mj. zahrnuto:


Hladina bude v závislosti na sezóně kolísat:
 prosinec až březen 125,0 m n. m. s tolerancí -10, +0 cm,
 duben až červenec 124,8 m n. m. s tolerancí -5, +5 cm,
 srpen až listopad 124,5 m n. m. s tolerancí 0, +10 cm.



V případě povodňového stavu blížícímu se Q1 (při nastavení sektorů jezu PSD
na vzdutí v kótě 125,0 m n. m.) mohou být sektory ještě před dosažením tohoto stavu
snižovány na kótu 124,5 m n. m. Sklápění sektorů musí být pozvolné tak, aby nedošlo
ke znatelnému ovlivnění hladiny v podjezí.



Prázdnění plavební komory musí probíhat tak, aby nedocházelo k významnému
kolísání hladiny pod jezem. Prázdněním plavební komory nesmí být jakkoli
ovlivňována hladina Labe na území SRN (ř. km 730).



Výpadkem MVE nesmí dojít ke znatelnému záklesu vody pod PSD.



Veškerá technologie, která může být zdrojem znečištění vody, bude pravidelně
udržována.



Pro případ havárie budou instalovány plovoucí mobilní clony.



Budou používány ekologicky odbouratelné oleje a mazadla.



Při povodňovém stavu na Ploučnici bude zhoršení průchodu povodně a škodám na
majetku tím, že bude snížena hladina ve zdrži PSD. Za účelem včasné informovanosti
v případě bleskové povodně bude v dostatečné vzdálenosti od ústí Ploučnice do Labe
vybudována vodoměrná stanice s dálkovým přenosem dat na PSD.
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 V rámci další projektové přípravy budou detailněji navržena stavebně-technická opatření,
která zajistí dostatečný a bezpečný odvod podzemní vody z pravobřežního i levobřežního
okolí plánovaného plavebního stupně.
 Před zahájením výstavby provést v plochách záboru likvidaci porostů invazních druhů
rostlin.
 Při dimenzování technických rybích přechodů (pro lososa), štěrbinového přechodu
na levém břehu a rybího přechodu vedeného podél levé zdi pravobřežního migračního
pásma je nezbytné dodržet minimální šířku žlabu (> 1,8 m), šířku štěrbin (> 0,3 m),
vzdálenost mezi příčkami (> 2,75 – 3 m), hloubku vody ve žlabu (>0,75 m). Odpočívací
nádržky musí být min. po 10 – 15 m délky přechodu pro lososa o objemu nejméně
čtyřnásobkem až pětinásobkem objemu vody mezi přepážkami rybího přechodu. Rozdíl
hladin mezi po sobě jdoucími bazénky bude do 0,3 m pro lososa.
 Návrh akvatického migračního pásma při MVE zohlední doporučené parametry
kanálových rybích přechodů - podélný sklon kanálu je doporučován 1%, šířka kanálu 2 m.
Dno bude opatřeno kameny velikosti 0,5 m ve vzdálenostech po 2 m. Hloubka vody
v přechodu nesmí být menší než 1,2 m pro lososa. Odpočívací nádržky je doporučeno
vybudovat po 80 - 100 m délky přechodu.
Fáze výstavby
 Hlavní stavební práce budou zahájeny od druhé poloviny srpna do poloviny října.
Z hlediska ochrany bobra evropského nesmí práce v lokalitách obsazených bobřích
teritorií probíhat v období zimování (říjen až únor) a rozmnožování (květen až červenec).
 Pokud budou před napuštěním jezové zdrže v oblasti zátopy nalezeny obývané bobří nory,
nesmí napuštění proběhnout v období zimování (říjen až únor) a rozmnožování (květen až
červenec).
 Z důvodů ochrany zimujících užovek a na jaře jejich snůšek nebude napuštění zdrže
probíhat v období říjen-červen.
 Odstraňování vegetace provádět v období mimo hnízdění ptáků a vyvádění mláďat, tedy
mimo březen až červenec.
 Pokud bude nezbytné zahájit zemní práce v období únor-květen (období rozmnožování
a migrací obojživelníků), lze to až po souhlasu biologického dozoru, který monitoruje
výskyt obojživelníků v daném prostoru.
 Pokud bude nezbytné zahájit zemní práce v období říjen-červen (období zimování
a rozmnožování užovky), lze to až po souhlasu biologického dozoru, který monitoruje
výskyt plazů v daném prostoru.
 Biologický dozor zajistí, aby pohyb techniky a práce probíhající v lesních porostech
a na jejích okrajích během letní sezóny zabezpečil taková území proti vnikání plazů,
především slepýše obecného a případně ještěrky obecné.
 Stromy určené ke kácení musí zkontrolovat specialista na letouny (chiropterolog)
a označit dutinové stromy vhodné pro netopýry. Pokud budou zjištěny stromy s možným
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výskytem netopýrů v dutinách, bude nezbytné je označit a kácení označených stromů
provést v krátkém období září až říjen. V tuto dobu jsou mláďata již schopna letu
a přesunu na jiná stanoviště (netopýři během letní sezóny mají vždy více dutin a průběžně
je střídají, takže náhradní úkryty vždy existují) a netopýři nejsou ani ve stavu zimního
spánku (hibernace), kdy se nedokážou přemisťovat a jsou mimořádně citliví na rušení.
 U kácení stromů s možným výskytem netopýrů musí být přítomný specialista na letouny
(chiropterolog), který v případě že v pokáceném stromě budou netopýři nalezeni, zajistí
jejich výlet z dutin, případně nezbytné ošetření a citlivé vypuštění zpět do přírody.
 Každý stavební objekt, kde budou prováděny zásahy do břehů (terénní práce) a kde hrozí
přímý zásah nor bobrů (lokalizovaná teritoria), musí být před zahájením prací
prozkoumán a v případě nalezených nor bobrů musí být ověřeno, že nejsou osídleny.
Pokud by osídleny byly, musí být bobři opatrně, za pomocí ručního nářadí, z nor vyhnáni.
 Monitorovat kvalitu vody v Labi (nejlépe v hraničním profilu, nad a pod místem
provádění prohrábky). Četnost a rozsah analytické kontroly by měla být navržena
vodoprávním úřadem příslušným k vydání stavebního povolení. Podle výsledků
monitoringu by měla být případně upravena rychlost prací.
Tato opatření jsou již součástí popisu záměru, přesto jsou pro svůj význam z hlediska vlivů
na životní prostředí ještě zopakována:
 Po celou dobu výstavby bude zajištěn biologický dohled stavby, který bude v průběhu
výstavby pravidelně monitorovat prostor staveniště a navrhovat potřebná opatření
k ochraně zvláště chráněných a významných druhů rostlin a živočichů.
 Před zahájením výstavby bude proveden terénní průzkum a odchyt živočichů
vyskytujících se v místě staveniště v celém rozsahu. Pro jednotlivé skupiny živočichů
stanoví biologický dohled stavby po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody
lokality opětovného vypuštění odchycených živočichů.
 Přesunout svrchní vrstvu štěrkového materiálu z lokalit určených k zaplavení (ústí
Ploučnice, Rozbělesy) na pláže vytvořené v rámci doplňujících environmentálních
opatření (na podporu obnovení populace mechorostů a drobnokvětu pobřežního
(Corrigiola litoralis) ze semenné banky).
 Pro lepší obnovu stanovišť potočnice lékařské (Nasturtium officinale) přesunout část
materiálu z prohrábek k nově vzniklým ústím drobných vodních toků.
 Při realizaci prohrábek v úseku mezi ř. km 734,81 - 734,07 bude oddělen hrubozrnný
materiál dnové dlažby, prohrábka provedena v tomto úseku na vyšší hloubku a poté
dorovnáno dno na požadovanou niveletu hrubozrnnou frakcí původní dnové dlažby.
 Materiál ze stavby a z prohrábek, který nebude využit v rámci opatření managementu
štěrku, bude odvezen lodí do překladiště v Loubí, kde bude přeložen a po železnici
odvezen na skládku.
 Při použití kamenného záhozu a podobných materiálů bude povrch úpravy vždy překryt
autochtonním štěrkem.
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 V úseku mezi plavebním stupněm a státní hranicí vytvářet štěrkové pláže na vnitřních
stranách oblouku řeky, mimo plavební dráhu, z materiálu vytěženého při prohrábkách.
 Provést výsadby dřevin a keřů ve složení a distribuci vyhovující potravním nárokům
bobra (Salix alba 30 %, Salix viminalis 20 %, Salix fragilis 20 %, Populus nigra 30 %).
 Výsadby prioritně provést v místech prokázaného výskytu bobra evropského.
 Výsadby budou provedeny ve sponu doporučeném na základě morfologických
a prostorových podmínek konkrétních lokalit. Zejména u vrb lze provádět výsadby
v hustějším sponu a víceřadé.
 Sadbový materiál bude autochtonní. Původ sadby topolů bude konzultován s orgány
příslušné SCHKO na základě jejich zkušeností. Vrbové řízky budou odebírány v povodí
Labe mimo možnost ohrožení potravní základny bobra, tj. nad PS Střekov, anebo
na vhodných přítocích. Materiál může pocházet z běžné údržby toků apod. činností jejich
správce.
 Výsadby budou rozloženy do více let a to zejména z pohledu opatřování vhodného
sadebního materiálu.
 Do zdí staveb bude instalován přiměřený počet umělých hnízdních nor pro ledňáčka
říčního (Alcedo atthis) a do stavby plavebního stupně 3 – 4 ks. Další nory budou
instalovány do pobřežních zdí v intravilánu Děčína a i na jiných vhodných místech.
 Pro lejska šedého (Muscicapa striga) a pro další druhy malých pěvců např. sýkoru
koňadru a sýkoru modřinku bude instalováno min. 24 budek v pobřežních porostech a
okolí toku.
 Stromové druhy letounů (Chiroptera) budou podpořeny instalací budek pro netopýry a to
jak v budovách a zařízení plavebního stupně, tak ve volné přírodě v závěsech na stromech.
Na oba břehy bude umístěno celkem 13 ks budek pro netopýry.
 Po dobu výstavby bude zaveden vhodný management vybraných lokalit nedotčených
výstavbou záměru s výskytem modrásků rodu Phengaris.
 Během výstavby bude prováděn monitoring rozvoje invazních druhů rostlin a jejich
pravidelná likvidace.
 V úsecích toku, kde budou vytvořeny pláže, bude vodní cesta opatřena signálním znakem
A.9 – Zákaz vytváření vln“ (vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb.).
Značení zajistí omezení tvorby vln, především malých plavidel s vlastním strojním
pohonem (motorových člunů). Výše uvedený režim ochrany se týká štěrkových náplavů
a také pláží vytvořených v rámci koncentračních výhonů.
Fáze provozu
Všechna tato opatření jsou již součástí popisu záměru, přesto jsou pro svůj význam z hlediska
vlivů na životní prostředí ještě zopakována:
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 Na trase k přístavu Rozbělesy zabezpečovat v dotčených ulicích protiprašná opatření
(zvýšený dohled na čištění vozidel a na vyhovující stav jejich motorů, omezení rychlosti a
zvyšování plynulosti jízdy, kropení ulic za suchého počasí aj.).
 Každý rok zajistit monitoring jakosti podzemních vod v dotčené oblasti a jeho
vyhodnocení.
 Zajistit monitoring stavu vytvořených náplavů a náplavů stávajících (měl by mj. sledovat
zrnitost a mocnost navezeného substrátu a jeho distribuci).
 V případě výrazného úbytku štěrku budou ztráty nahrazovány aktivním managementem
štěrků z prohrábek. Opatření je vhodné pro drobnokvět pobřežní, velevruba malířského,
klínatku rohatou, číhalku pospolitou, vranku obecnou, pisíka obecného a další organismy.
Tabulka 105 Návrh lokalit pro management štěrků

ř. km

místo

břeh
Labe

charakter managementu štěrků

745,80 – 745,50

Boletice

PB

Oblast hydrostatického vzdutí: management štěrků
v místě stávající podélné hráze a výhonů.

744,40– 745,31

Revitalizace
území nad
Křešicemi

PB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.

742,40 – 742,05

Rozbělesy

LB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.

741,78 – 740,92

Revitalizace
v ústí Ploučnice

PB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.

741,50 – 740,95

Revitalizace
v ústí Jílovského
potoka

LB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.

738,77 - 736,68

Revitalizace nad
horní rejdou
PSD

LB

Oblast hydrostatického vzdutí: obnova a údržba
pláží.

736,73 – 733,61

Koncentrační
výhony pod PSD

LB,
PB

Oblast pod PSD: management štěrků v místě
koncentračních výhonů.

 Ke zmírnění vlivů na lososa obecného finančně podporovat repatriační program lososa
obecného v ČR – v rámci záměru hradit 30 % nákladů na repatriaci lososa do Kamenice.
 Po ukončení iniciační části výsadeb pokračovat v doplňování odumřelých výsadeb
kosterních jedinců a v jejich rozšiřování na další vhodné plochy.
 Zajistit kosení a údržbu ploch v blízkosti vodního díla. Travnaté plochy v areálu a okolí
plavebního stupně založit osetím luční směsí s preferencí krvavce totenu (Sanguisorba
officinalis). Tomuto druhu přizpůsobit způsob a termíny kosení a údržbu porostů.
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 Zajistit monitoring účinnosti opatření pro zajištění migrační prostupnosti.
 Na plochách realizovaných v rámci doplňujících environmentálních opatření provádět
údržbový management (péče o nově vysazené stromy, kosení bylinného patra, likvidace
invazních druhů rostlin, kosení lučních lokalit)
 Pravidelně čistit pravobřežní migrační pásmo od naplaveného materiálu (větve, odpadky,
PET láhve, polystyren, atd.)
 Monitorovat nově vzniklé tůně (v rámci doplňujících environmentálních opatření)
a stávající lokality (Podskalí), v případě potřeby přijmout opatření k jejich úpravě, tak aby
vyhovovaly nárokům obojživelníků.
 Další monitoring a management realizovat dle návrhu managementu a monitoringu
negativních vlivů varianty 1b (WELL Consulting, 2012e) v podobě, která bude
projednána a odsouhlasena s příslušnými orgány ochrany přírody a krajiny.
 V období nepříznivých hydrologických podmínek, kdy nebude v Německu provozována
lodní doprava, ponechat jez vyhrazený, aby se v území zvýšila nabídka biotopů; zároveň
je potřeba monitorovat výsadby na březích a sledovat účinky tohoto opatření.
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D.V Charakteristika použitých
předpokladů při hodnocení vlivů

metod

prognózování

a

výchozích

Charakteristiky použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
záměru byly rozděleny dle jednotlivých řešených okruhů:
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy jednotlivých škodlivých faktorů na obyvatelstvo byly provedeny metodickým postupem
konvenčního hodnocení rizika (Risk Assessment), který sestává ze čtyř navazujících kroků:
1. Identifikace nebezpečnosti
V tomto kroku se zjišťuje, zda je sledovaná látka, faktor nebo komplexní směs
schopná vyvolat nežádoucí zdravotní účinek.
2. Charakterizace nebezpečnosti
Odhad dávkové závislosti tohoto efektu, tedy jak se intenzita, frekvence nebo
pravděpodobnost nežádoucích účinků mění s dávkou, což je nezbytným předpokladem
pro možnost odhadu míry rizika
3. Hodnocení (odhad) expozice
To znamená, zda a do jaké míry je populace vystavena působení sledované látky nebo
faktoru v daném prostředí. Na základě znalosti situace se při něm sestavuje expoziční
scénář, tedy představa, jakými cestami a v jaké intenzitě a množství je konkrétní
populace exponována dané látce a jaká je její dávka.
4. Charakterizace rizika
Je konkrétním krokem v odhadu rizika. Znamená integraci (syntézu) poznatků
získaných v předchozích krocích, včetně zvážení všech nejistot, závažnosti i slabých
stránek dokumentace. Účelem je dospět, pokud to dostupné informace umožňují, ke
kvantitativnímu vyjádření míry konkrétního zdravotního rizika v posuzované situaci,
která může sloužit jako podklad pro rozhodování o opatřeních, tedy pro řízení rizika.
Numerické výpočty při hodnocení rizika vytvářejí dojem spolehlivých exaktních výsledků.
Vzhledem k povaze podkladů, z nichž byly odvozeny expoziční limity, k omezené
spolehlivosti podkladů o expozicích a k dalším okolnostem jde však jen o přibližné odhady.
Proces hodnocení rizika není soustavou exaktních důkazů, ale pouze prognózou, odborně
fundovanou aproximací budoucího stavu. Pracuje se zde s pravděpodobností, nikoli
s nespornými a nevyvratitelnými fakty.
Aby pro metodické nepřesnosti nedocházelo k nepřiměřeně příznivým závěrům, vycházejí
mezinárodní metodiky hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a na zdraví ze zásady
předběžné opatrnosti, tj. z nejhorších možných variant (výsledky studií s nejzávažnějšími
udávanými dopady, účinky na nejcitlivější druhy zvířat, na nejcitlivější vrstvy obyvatelstva,
odvozování ukazatelů z horních hranic karcinogenního potenciálu aj.). Výsledky pak
charakterizují vždy nejhorší myslitelnou konstelaci a jsou vesměs horší než budoucí realita.
Tento opatrný (konzervativní) přístup spolu se zavedením dostatečných bezpečnostních
pásem má zaručit spolehlivost výsledků i v podmínkách výše uvedené neurčitosti.
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Závěrem této metodické stati je nutno doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem má
význam tam, kde pro danou látku v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě apod.)
není stanoven limit, resp. tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou vypracovány tak, aby
s dostatečnou rezervou zaručovaly zdravotní nezávadnost, a jsou-li dodrženy, výpočet shora
popsaným způsobem tuto skutečnost jen potvrdí. Pokud pro to tedy nejsou zvláštní důvody,
pak při dodržených limitech výpočet rizika popsanou metodou Risk Assessment obvykle
neprovádíme.
Ovzduší a klima
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, platné od roku 1998
a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z rovnice
difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl příměsí z
kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl škodlivin
vychází z Gaussova normálního rozdělení trojrozměrného prostoru, kde ve směru proudění
vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.
Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do
výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční
průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení
zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru
s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací
bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability
atmosféry. Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných
ročních koncentrací znečišťujících látek.
Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2030 byl použit program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA 13 (představující
aktualizovanou komerční nadstavbu programu MEFA 02, publikovaného jako oficiální zdroj
emisních faktorů ve Věstníku MŽP č.10/2002). Program při výpočtu zohledňuje podélný
sklon vozovky, plynulost provozu, studené starty vozidel, resuspenzi prachových částic z
vozovky. Pro konkrétní rok je v programu implementováno složení vozového parku podle
splnění normy EURO.
Hluková situace a další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro hodnocení hluku z dopravy a ostatních zdrojů hluku byl použit program HLUK+ firmy
JpSoft ver. 10.24 profi10 „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5902
(RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy
vycházejí z posledního vydání Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy,
autorizovaného pro použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České
republiky ze dne 20. 11. 1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku
2004 (Liberko M., Ládyš L.: Výpočet hluku z automobilové dopravy – Manuál 2011. Účelová
publikace pro Ředitelství silnic a dálnic ČR. Praha 11/2011), nahrazující přílohu č.1
Metodických pokynů.
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Od verze 9 byly implementovány TP 189 a 219 (Technické podmínky MD ČR), které
obsahují postupy pro zjišťování dopravně inženýrských dat pro hlukové výpočty.
Při výpočtu je uvažována morfologie terénu modelovaná pomocí vrstevnic. Histogram směrů
a rychlostí větrů není ve výpočtu uvažován. Vzhledem k tomu, že se při prokazování plnění
hygienických limit odpočítává odrazivost příslušné fasády dle normy ČSN ISO 1996-2, popř.
dle Metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
č.j.62545/2010-OVZ-32.3-1-11.2010 ze dne 1.11.2010, jsou i výsledné hodnoty uváděny po
korekci na odraz fasády, což umožňuje použitá verze výpočtového programu.
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se hodnoty
akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním
prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.
Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno
teoretické výsledky výpočty i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy
přesnosti s chybou ±2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných
běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota Laeq reálně naměřená.
Hodnoty Laeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční
dopravy tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.Pro posouzení hluku z vlastního plavebního
stupně bez lodní dopravy, to je hluku emitovaného z objektu malé vodní elektrárny (MVE) a
hluku z jezové části plavebního stupně, bylo provedeno měření hluku u obdobného zařízení
podobné kapacity v Dolanech na Vltavě. Výškou jezu je tento objekt srovnatelný s
připravovaným jezem plavebního stupně Děčín. Pro posouzení hluku nákladních lodí
používaných na Labi k přepravě materiálu bylo provedeno měření hluku na palubě tlačných
remorkérů TR 14 a TR15 (protokol o měření č. č. F/017/10: Měření hluku vodní elektrárny
Dolany. Expertiza č. 16/06. Beryl, s.r.o., Liberec). Pro stanovení hluku z provozu na
pozemních komunikacích (nákladní doprava, železniční doprava) byly použity postupy v
souladu s novelizovanými Metodickými pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko
M., Ládyš L.: Výpočet hluku z automobilové dopravy – Manuál 2011. Účelová publikace pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Praha 11/2011).
Povrchová a podzemní voda
Při zpracování příslušných částí dokumentace EIA byly informace čerpány z dosud platného
Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe, aktuálního návrhu Plánu dílčího povodí Ohře,
dolního Labe a ostatních přítoků Labe, portálu České informační agentury životního prostředí,
Statistických ročenek životního prostředí České republiky a Vodohospodářských bilancí. Bylo
využito výsledků systematického monitoringu podzemních vod, který probíhá od roku 2002
na souboru mnoha desítek vrtných prací. Dokumentace EIA vychází z četných studií a
expertíz, zpracovaných pro potřeby přípravy projektu a hodnocení jeho vlivů. Mezi
nejdůležitější použité podklady patří práce společností VÚV T.G.M., v.v.i., DHI
Hydroinform, a.s., Pomprax Expert (Prof. Ing. Pavel Dvořák, DrSc.), Stavební Geologie IGHG, s.r.o., SG Geotechnika, a.s., a dalších. Pro vyhodnocení vlivů záměru na ekologický
stav povrchových vod bylo využito dřívějších expertních posudků (Juříček, 2010; Jurajda,
2010; Špaček, 2010; Marvan a Heteša, 2010), práce WELL consulting, 2014 „Zpracování
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podkladů pro zahrnutí připravovaných záměrů infrastruktury vodních cest do příslušného
plánu dílčího povodí a národního plánu povodí, část B Vyhodnocení předpokládaných dopadů
realizace záměru na stav dotčených vodních útvarů a/nebo možnost dosažení
environmentálních cílů rámcové směrnice o vodách – Zlepšení plavebních podmínek na Labi
v úseku Ústí nad Labem - státní hranice ČR/SRN – Plavební stupeň Děčín“ a příslušných
metodik k hodnocení stavu vod.
Využity byly rovněž výsledky matematických modelů. Pomocí dvourozměrného (2D)
matematického modelu MIKE 21C byly posuzovány plavební hloubky (DHI Hydroinform,
2002 a 2003) a také simulováno ovlivnění průběhu hladin velkých vod výstavbou plavebního
stupně Děčín (DHI Hydroinform, 2007). Jednorozměrný (1D) matematický model MIKE 11
byl využit pro simulaci postupivosti pozitivních a negativních vln z VD Střekov a posouzení
možností jejich tlumení pomocí PS Děčín, ale např. také pro zkoumání vlivu PSD na jakost
vod a šíření znečišťující látky v případě ekologické havárie (DHI Hydroinform, 2007).
V programu MODFLOW byl zpracován Numerický model proudění podzemní vody
v příbřežní zóně po vzdutí hladiny plavebním stupněm, který byl použit pro simulaci změn
proudění podzemní vody v okolí plavebního stupně po jeho výstavbě (ARCADIS
Geotechnika, 2010a).
Pro výzkum plavebního stupně Děčín byl vybudován ve Výzkumném ústavu
vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i. hydraulický model v měřítku geometrického
zmenšení 1:70 (Obrázek 48). Model zahrnuje plavební stupeň s přilehlými úseky koryta řeky
Labe mezi ř. km 738,80 a 736,99 a s příbřežím mezi levobřežní a pravobřežní komunikací.
Byl zkonstruován tak, aby na něm bylo možné provádět jednak pokusy s nepohyblivým dnem
koryta z betonu s povrchovou úpravou, jednak pokusy se dnem pohyblivým z nesoudržného
materiálu příslušného granulometrického složení.

Obrázek 48: Hydraulický model plavebního stupně Děčín ve variantě 1
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Na tomto modelu byl prováděn výzkum postupně navrhovaných variantních řešení
plavebního stupně. U každé ze zkoumaných variant byly vyšetřovány hydraulické poměry v
složitých podmínkách prostorového proudění, morfologické změny dna, lokální tvorba
výmolů, stabilita funkčních objektů a břehů v celém rozsahu průtoků, převádění povodňových
průtoků, jakož i plavební podmínky s využitím dálkově řízených modelů plavidel. Na základě
toho bylo optimalizováno dispoziční řešení plavebního stupně a navrhovány konstrukční
úpravy jeho funkčních objektů. V roce 2012 bylo optimalizováno pro var. 1b převádění ledů
na výsekovém objektu jezu a následně došlo k prošetření plavebních a povodňových průtoků
pro bezvývarové řešení jezu
Pro účely optimalizace návrhu pravobřežního migračního pásma byl zkonstruován podrobný
hydraulický model migračního pásma v měřítku 1:20, zkoumající možnosti jeho napojení do
horní zdrže, úpravu koryta za manipulačním objektem, optimální trasu, způsob zdrsnění
koryta, uspořádání dolní části a řešení vstupu do něj z podjezí.
Výzkumy s použitím hydraulických modelů dále probíhají a jejich výsledky budou použity v
dalších stupních projektové dokumentace. Aktuálně probíhají modelové výzkumy plavební
komory řešící způsob plnění a prázdnění plavební komory, aby nedošlo k ovlivnění hladiny v
podjezí a nadjezí a dále říční úsek pod plavebním stupněm řešící úsek splavnění pomocí
výhonů.
Půda a pozemky
Při popisu záboru pozemků patřících pod ochranu ZPF a PUPFL a změn využití dalších
pozemků bylo využito projektové dokumentace a údajů z KN. K popisu zemědělských půd
byly využity zejména údaje BPEJ, které jsou uvedeny ve výpisu z KN příslušných
katastrálních území. Charakteristika stupňů ochrany byla čerpána z Metodického pokynu
Ministerstva ŽP OOLP/1067/96.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Při zpracování této části dokumentace EIA byly informace čerpány z projektové dokumentace
a odborné literatury, včetně geologických map, a také z portálu České informační agentury
životního prostředí. Dále byly použity výsledky geotechnického monitoringu a inženýrskogeologického průzkumu provedeného pro potřeby přípravy projektu. Z nejdůležitějších byly
využity např. práce společností Arcadis Geotechnika a.s., AZ Consult, s.r.o, STRIX
Chomutov a.s. a dalších.
Fauna, flóra a ekosystémy
Pro zpracování příslušných kapitol dokumentace EIA byly využity především aktuální data z
biologických průzkumů, biologických monitoringů a dalších odborných prací z úseku Labe od
Střekova po státní hranici s Německem od roku 2005 do jara roku 2015. Pro vyhodnocení
vlivů záměru na biotickou složku životního prostředí byly provedeny tyto průzkumy a
monitoringy:
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botanický průzkum
bryologický průzkum
algologický průzkum
hydrobiologický monitoring
malakologický průzkum
lepidopterologický průzkum
orientační myrmekologický průzkum
průzkum ripikolních brouků
ichtyologický průzkum
batrachologický průzkum
herpetologický průzkum
ornitologický průzkum
mammaliologický průzkum
průzkum výhonů

Pro posouzení fytoplanktonu řeky Labe lze z recentních údajů uvést výsledky situačního
monitoringu z let 2006 a 2007. Novějším podkladem je průzkum v toku Labe a vybraných
poříčních tůních v roce 2011 a 2013 (WELL Consulting, 2011a a 2011b; WELL Consulting,
2013b). V roce 2013 byl prováděn také monitoring fytobentosu a fytoplanktonu
navazujícího úseku toku Labe (Ústí nad Labem až Těchlovice). Tato data mají význam
vzhledem ke kontinuitě říčního toku pro hodnocený záměr (WELL Consulting, 2013c).
Bryologický průzkum, který probíhal v letech 2012 a 2013, postihl druhy mechorostů
přeplavovaných břehů Labe (kamenný zához a říční náplavy) (WELL Consulting, 2012b;
AQ-Service 2013b).
V oblasti dolního Labe byl v posledních dvou desetiletích proveden velký počet botanických
průzkumů zejména z důvodů získání podrobných informací pro připravovaný záměr na
splavnění dolního toku Labe. Mezi nimi lze uvést např. průzkumy vědeckého týmu
Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M, pod vedením RNDr. Jiřího Vávry (Slavík et
al., 2006a, 2007a a 2008a), jejichž výstupem jsou vegetační mapy celého území s
vyznačenými bodovými nálezy významných druhů. Následovaly průzkumy říčních náplavů
dotčeného úseku Labe (Faltys, 2008; Chvojková a Marková, 2009; WELL Consulting, 2009a;
WELL Consulting, 2013e, HBH Projekt, 2014b, HBH Projekt, 2015ch) a dále tyto
specializované průzkumy: floristický a fytocenologický průzkum vybraných úseků lužních a
lučních porostů (WELL Consulting, 2010a), průzkum vybraných poříčních tůní (WELL
Consulting, 2011b, 2013b), průzkum vodních makrofyt dotčeného úseku řeky (WELL
Consulting, 2011b), floristický průzkum v okolí nově vybudované tůně v Podskalí v letech
2011-2014 (WELL Consulting, 2013d; Pöyry Environment, 2014b), experimentálních výhonů
(Pöyry Environment, 2010a, 2011a, 2014b; AQUATIS, 2015) a zejména floristický průzkum
celého území (WELL Consulting, 2012e).
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Makrozoobentos v dotčeném území je velice dobře zpracovanou skupinou, k dispozici je
množství recentních průzkumů, které se zabývaly nejen zkoumáním oživení vlastního Labe
(ČVUT, 2006; Zahrádka, 2008, 2009 a 2010; WELL Consulting, 2011a, 2013c), ale také
oživením poříčních tůní a výhonů (WELL Consulting, 2011b, 2012c, 2012g, 2012h, 2013d,
2013b; Pöyry Environment, 2010a, 2011a, 2014b; HBH Projekt, 2014b; AQUATIS, 2015).
Průzkum suchozemských plžů probíhal v dotčeném území v roce 2005 a 2006 (Aquatest,
2006 a 2007a). Byl zaměřen na společenstva měkkýšů nivy Labe v úseku od Střekova po
státní hranici s Německem.
Průzkum fauny motýlů se v letech 2005 až 2006 (Aquatest, 2006 a 2007a) orientoval na
společenstva motýlů lužních biotopů v těsné blízkosti řeky Labe na zachovalých lokalitách
dotčeného území. Od roku 2007 se průzkumy motýlů zaměřily na studium populací modráska
bahenního (Phengaris nausithous) a modráska očkovaného (Phengaris telejus), dvou
indikačně významných druhů denních motýlů (Lepidoptera, Rhopalocera), jejichž přítomnost
byla potvrzena na lokalitách v rámci dotčeného území (Aquatest, 2007a a 2007b; Cibulka et
al., 2008 a 2009; Vrabec et al., 2010; WELL Consulting, 2012o, HBH Projekt, 2014d). V roce
2014 (HBH Projekt, 2014d) byl v dotčeném území proveden průzkum denních motýlů
vázaných na luční a ruderální biotopy v těsné blízkosti Labe.
Součástí prací Cibulky et al. (2008) a Vrabce et al. (2010) je i orientační myrmekologický
průzkum s přihlédnutím na rod Myrmica na lokalitách s výskytem modrásků rodu Phengaris.
Specializovaný myrmelologický průzkum nebyl proveden, proto není fauna mravenců
v dokumentaci EIA ani v hlavním podkladovém dokumentu (SP5) dále hodnocena. Výše
provedený orientační průzkum navíc neprokázal v dotčeném území zástupce rodu Formica.
Dotčenému úseku Labe se recentně věnovala řada entomologů. V posledních letech se
dolnímu toku Labe v CHKO Labské pískovce věnoval například Blažej (2007). Ten zde v
průběhu let 2004-2006 prokázal výskyt 88 druhů střevlíkovitých brouků. V roce 2005 a 2006
byl v tomto úseku proveden průzkum střevlíkovitých brouků, jehož výsledky publikoval
Slavík et al. (2006a). Další průzkum v řešeném úseku Labe provedl Farkač et al. (2008). Od
roku 2012 až do roku 2015 byl prováděn kontinuální entomologický průzkum několika
čeledí ripikolních brouků (Carabidae - střevlíkovití, Staphylinidae - drabčíkovití, Elateridae
- kovaříkovití a Curculionidae - nosatcovití) na březích Labe a na experimentálních výhonech
v úseku mezi Štětím a Hřenskem, resp. mezi Děčínem a Hřenskem (WELL Consulting, 2012i;
WELL Consulting, 2013c; A-Q Service, 2013a; Pöyry Environment, 2014b; HBH Projekt,
2014f; AQUATIS, 2015). Specializovaný průzkum zaměřený na xylofágní druhy brouků
byl v zájmovém území proveden v roce 2015 (HBH Projekt, 2015h).
V dotčeném úseku Labe je od roku 1999 prováděn ichtyologický průzkum (Vostradovský
2001; Slavík et al., 2008b; WELL Consulting 2011a a 2011b; AQ-service, 2013c a 2013d).
Některé druhy z prokázaných druhů jsou však vázané především na přilehlé biotopy stojatých
vod (laguny, tůně, ramena).
V celém posuzovaném úseku Labe a jeho okolí byl prováděn batrachologický průzkum
v letech 2005 a 2006 (Slavík et al., 2006a a 2007a) a v roce 2011 (WELL Consulting, 2011a).
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Výzkum plazů podél řeky Labe proběhl v recentním období v letech 2005 a 2006 (Slavík et
al., 2006a a 2007a).
Průzkum ptáků probíhal recentně v letech 2006 až 2015 (Slavík et al. 2006a a 2007a; WELL
Consulting, 2011b) a byl zaměřen v rámci dotčeného území na nivu řeky Labe, zhruba mezi
říčním litorálem a silnicí resp. železnicí. Nejnovější průzkum zaměřený na zimující ptáky na
dotčeném úseku Labe provedla společnost WELL Consulting (2015).
Průzkum savců probíhal recentně v letech 2006 až 2015 (Slavík et al., 2006a a 2007a; Lumpe
a Mudra, 2009; HBH Projekt, 2014e) a byl zaměřen v rámci dotčeného území na nivu řeky
Labe, zhruba mezi říčním litorálem a silnicí resp. železnicí. Specializovaný chiropterologický
průzkum v území provedl WELL Consulting (2011a) a HBH Projekt (2014a). Aktualizovaný
průzkum bobra evropského provedl nejnověji Kostkan (HBH Projekt, 2015b).
Jedním ze základních použitých dokumentů je i posouzení v intencích biologického
hodnocení (SP5), kde jsou komplexně shrnuta všechna terénní pozorování, a posouzení dle
§ 45h a i zákona 114/1992Sb. v platném znění, které je přílohou dokumentace EIA (SP4).
Nedílnou součástí a zároveň významným podkladem pro posouzení (SP5) jsou inventarizační
tabulky zpracované do uceleného dokumentu (HBH Projekt, 2015c), který obsahuje všechna
biologická pozorování, která byla recentně provedena v rámci dotčeného území hodnoceného
v SP5. Inventarizace biologických průzkumů se skládá z textové části, grafických výstupů
zpracovaných pomocí GIS a tabulkové části, kde jsou uvedené veškeré živočišné a rostlinné
druhy zjištěné průzkumy v dotčeném území. Průzkumy zahrnuté do inventarizace monitorují
výskyt všech významných skupin rostlin a živočichů. Rovněž zde jsou uvedeny metodiky,
které byly při biologických průzkumech využity.
Krajina
Při zpracování kapitoly popisující krajinu záměrem dotčeného území a kapitoly popisující
vlivy záměru na krajinu v tomto území byly k dispozici dvě odborné studie, posouzení vlivu
záměru z hlediska ochrany krajinného rázu dle ustanovení § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, zpracované dle dvou metodických postupů:




Metodický postup VOREL, BUKÁČEK, MAT JKA, CULEK, SKLENIČKA:
Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na krajinný
ráz, Praha, 2004 (výklad jednotlivých pojmů koresponduje s metodikou hodnocení
krajinného rázu používanou správou CHKO ČR (BUKÁČEK, MAT JKA) a s
návrhem metodického doporučení, vypracovaného AOPK ČR (MÍCHAL [ed.]
1998) – Hodnocení kolektivem odborníků pod vedením doc. Ing. arch. Vorla, CSc.
(ATELIER V) uvedené v Samostatné příloze SP6.
Metoda hodnocení krajinného rázu dle LÖW & spol., s.r.o. - Hodnocení LÖW &
spol., s.r.o.

V popisných pasážích dokumentace i v pasážích hodnotící vlivy záměry na krajinný ráz byla
použita, není-li přímo v textu uvedeno jinak, studie doc. Vorla zpracovaná dle prvně
uvedeného metodického postupu.
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Hmotný majetek a kulturní památky
Podklady pro hodnocení této kapitoly byly získány od pracovníků MěÚ Děčín, z Územně
analytických podkladů ORP Děčín, 3. úplná aktualizace 2014, dále z webových stránek
Národního památkového ústavu.
Jiné
Ostatní části dokumentace EIA byly zpracovány na základě PD, dostupných podkladů
a podkladů, uvedených v seznamu použité literatury a na základě odborných zkušeností
zpracovatele a jeho subdodavatelů.
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D.VI Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků
ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace
Posouzení vlivu záměru „Plavební stupeň Děčín“ bylo provedeno v rozsahu, který vyžaduje
dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v
platném znění, zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona. V průběhu zpracování
dokumentace vlivů předkládaného záměru na životní prostředí se nevyskytly nedostatky ve
znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou formulaci závěrů
dokumentace. Dostupné informace ve formě studií, technických zpráv, expertiz a dalších
materiálů jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Dokumentace EIA zahrnuje poznatky, které byly k dispozici v době jejího zpracování. I přes
pokročilou fázi přípravy projektu nelze zcela vyloučit, že se v průběhu dalších stupňů
přípravy objeví nové podstatné skutečnosti. Pokud by tyto podstatné skutečnosti mohly
zásadně ovlivnit závěry této dokumentace, musela by být dokumentace příslušným způsobem
aktualizována.
Záměr a jeho jednotlivé varianty jsou zpracovány dostatečně podrobně. Dokumentace EIA
vychází z materiálů zpracovaných projekční firmou Pöyry Environment a. s. „Plavební stupeň
Děčín – varianty 1 a 1b – Technická studie“, který tvoří přílohu P2, a vybrané techické
výkresy obou aktivních variant jsou přiloženy v přílohách P3 a P4 této dokumentace.
Míru nejistot při hodnocení vlivů výstavby záměru Plavební stupeň Děčín na jednotlivé
složky životního prostředí snižuje vysoká míra prozkoumanosti daného území, existence řady
odborných studií a expertíz, provedené modelové výzkumy a také možnost srovnání
s obdobnými, již realizovanými stavbami, jejichž důsledky na životní prostředí jsou již
známy. Doba sledování přírodních fenoménů dotčeného území a řada časových dat
z monitoringu území dovoluje dostatečně popsat přírodní složky a vyhodnotit jejich současný
stav, trendy a odvodit možný budoucí vývoj. Nejvyšší mírou nejistot a nedostatků ve
znalostech je logicky poznamenáno hodnocení vlivu záměru na ty složky životního prostředí,
jejichž predikovatelnost je obecně omezená. Jedná se o hodnocení vlivu na faunu, flóru a
ekosystémy, v případě vlivu na povrchové vody pak analogicky na jednotlivé biologické
složky ekologického stavu povrchových vod.
Celková míra ovlivnění jednotlivých složek přírodního prostředí bude záležet zejména na
úspěšnosti zmírňujících opatření, která byla navržena s cílem zmírnit nebo zcela eliminovat
možné negativní vlivy záměru, a revitalizačních opaření, která mají dotčené přírodní
fenomény dále podpořit. Komplex environmentálních opaření je integrální součástí záměru ve
variantě 1b.
Zmíněné nejistoty jsou částečně eliminovány výsledky monitoringu experimentálních
opatření, která byla v dotčeném úseku Labe realizována mezi léty 2009 - 2014 (např.
plážování břehů v lokalitě Jakuby, realizace experimentálních břehových výhonů v úseku
toku pod plánovaným plavebním stupněm apod.).
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Všechny dříve zvažované či navrhované varianty řešení splavnosti dotčeného úseku Labe
byly podrobně analyzovány v rámci kapitoly B.I.5.3 Zvažované varianty záměru. V této
kapitole je zdůvodněno, proč nebyly do hodnocení v plném rozsahu zahrnuty jiné varianty,
např. i ty, které byly pro hodnocení navrhovány v připomínkám k oznámení či předchozím
verzím dokumentace. Zejména jde o tzv. bezjezové varianty.
Tzv. bezjezové varianty (laterální plavební kanál přístavem Rozbělesy či pouhé regulační
úpravy) byly posouzeny doc. Fošumpaurem (ČVUT, 2014a a ČVUT, 2014b). jako varianty 2,
2a, 2b, 2c a 2d v rámci dvou samostatných studií. Tyto studie jsou součástí této dokumentace
coby samostatná příloha SP11. Ze závěrů doc. Fošumpaura vyplývá, že tyto varianty nejsou
přijatelné zejména z vodohospodářských důvodů (zhoršení průchodu povodní, ohrožení
bezpečnosti plavebního provozu a stability koryta, snížení hladiny podzemních vod a
ohrožení jejich kvality, ohrožení statiky budov, značný negativní vliv na stávající dopravní
infrastrukturu v rukou soukromoprávních subjektů. Detailněji jsou tyto důvody uvedeny
v kapitole B.I.5.3, případně v příloze SP11.
Posuzovaný záměr Plavební stupeň Děčín byl hodnocen v těchto variantách:
 Varianta 0 – zachování stávajícího stavu
 Varianta 1
 Varianta 1b
Grafická sumarizace jednotlivých dílčích hodnocení provedených v kapitole D je předložena
v následující tabulce. Pro vyjádření míry vlivu bylo použito následujícího hodnocení:
++

pozitivní vliv

+

mírně pozitivní vliv

0

neutrální vliv

-

mírně negativní vliv

--

negativní vliv

X

velmi negativní vliv
Tabulka 106: Porovnání variant řešení

Oblast vlivu

varianta 0

varianta 1

varianta 1b

Obyvatelstvo

-

+

+

Ovzduší a klima

-

+

+

Hluková situace

-

+

+

Povrchové a podzemní vody

0

--

--
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Půda

0

-

-

Horninové prostředí a přírodní zdroje

0

0

0

Fauna, flóra a ekosystémy

0

X

--

Krajina

0

--

-

Hmotný majetek a kulturní památky

0

0

0

Obyvatelstvo, ovzduší a klima, hluková situace
Varianta 0 znamená zachování současného stavu, kdy postupně dochází k zániku české
nákladní vodní dopravy. To přinejmenším pro obyvatele měst podél Labe znamená určité
socioekonomické riziko. Zachování současného stavu je tedy z hlediska socioekonomické
situace obyvatelstva ČR jednoznačně negativní skutečností, protože by postupně došlo
k zániku české nákladní vodní dopravy se všemi souvisejícími socioekonomickými vlivy.
V případě aktivních variant prokazuje aktuální (podobně jako všechny předchozí) analýza
celospolečenských nákladů a přínosů (VÚT, 2015) výraznou ekonomickou smysluplnost
realizace záměru, kdy rentabilita nákladů je vyčíslena na 2,518, přičemž pro ekonomické
odůvodnění smysluplnosti záměru postačuje hodnota vyšší než 1. Co je však z hlediska vlivů
na životní prostředí podstatnější, identifikuje výraznou úsporu externích nákladů, které valnou
měrou souvisí i s vlivy na veřejné zdraví, ovzduší a hlukovou situací. Tyto úspory
konkretizuje následující tabulka:
Tabulka 107: Čisté roční přínosy plynoucí z externalit po realizaci záměru (tis. Kč, CÚ 2014)
Nehody

456 226

Hluk

202 570

Znečištění ovzduší

324 822

Změny klimatu

243 900

Celkem

1 227 518

Zdroj: VÚT (2015)
Z těchto důvodů je vliv záměru v nulové variantě hodnocen u obyvatelstva, ovzduší, klimatu a
hlukové situace jako mírně negativní. V důsledku nerealizace by ve střednědobém horizontu
došlo k zániku české plavby se všemi dopady v oblasti socioekonomické i z hlediska vlivů
nákladní dopravy na životní prostředí člověka. Zanedbatelný rozhodně není ani vliv v oblasti
nehod, kde vodní doprava vykazuje v podstatě nulovou úmrtnost následkem dopravních
nehod.
Obě aktivní varianty jsou naopak z hlediska dopadů na obyvatelstvo, ovzduší, klima a
hlukovou situaci vyhodnoceny s mírně pozitivním vlivem, protože nejen zastaví propad české
nákladní vodní dopravy, ale umožní i její přiměřený rozvoj.
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Povrchové a podzemní vody
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody je varianta 0 indiferentní, nenese s sebou ani
do budoucna žádné znatelné vlivy.
Varianta 1 způsobí výraznou změnu charakteru proudění ve vzdutí plavebního stupně
(víceméně v zastavěném území města Děčín) a pod plavebním stupněm způsobí vzhledem
k navržené prohrábce plavební dráhy trvalý pokles hladiny Labe i podzemní vody v přilehlé
nivě v délce cca 6 km. Z těchto důvodů je vliv varianty 1 na povrchové a podzemní vody
hodnocen jako negativní.
Varianta 1b způsobí podobnou změnu charakteru proudění ve vzdutí, avšak pod plavebním
stupněm byla prohrábka doplněna koncentračními stavbami (výhony) tak, aby k výraznějšímu
záklesu hladiny v Labi (a tedy i přilehlé nivě) nedošlo. Vzhledem k tomu, jsou vlivy na
povrchové a podzemní vody hodnoceny jako negativní.

Půda
Z hlediska vlivů na půdu a (zejména ZPF a PUPFL) je varianta 0 indiferentní, nenese s sebou
ani do budoucna žádné znatelné vlivy.
Varianty 1 a 1b jsou z tohoto hlediska srovnatelné. V obou případech dochází k nepříliš
významnému záboru ZPF. Zábor PUPFL se předpokládá pouze v případě varianty 1, je však
zanedbatelný. Z tohoto důvodu je vliv aktivních variant na půdu hodnocen jako mírně
negativní.
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Žádná z hodnocených variant (0, 1 ani 1b) nevykazuje v oblasti horninového prostředí a
přírodních zdrojů znatelné vlivy a tak jsou vlivy na tuto oblast hodnoceny u všech variant
jako indiferentní. Obě aktivní varianty sice znamenají určitý omezený zásah do horninového
prostředí. Díky úsporám neobnovitelných zdrojů provozem MVE a díky nižším externím
nákladům vodní dopravy však celkový vliv aktivních variant na životní prostředí, které se
projeví naopak pozitivně z hlediska spotřeby přírodních zdrojů, nelze hodnotit jako negativní.
Fauna, flóra a ekosystémy
Z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy je varianta 0 indiferentní, nenese s sebou ani do
budoucna žádné znatelné vlivy.
Negativní vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou ve variantě 1b, oproti variantě 1, znatelně
sníženy prostřednictvím environmentálních opatření. Zejména jde o výrazně dokonalejší
opatření zajišťující prostupnost Labe v místě plavebního stupně pro akvatické i terestrické
migranty (rybí přechody, migrační pásma, fish-friendly turbíny), revitalizační opatření ve
zdrži jezu ve spojení s řízeným kolísáním hladiny a snížení poklesu hladiny pod jezem vlivem
realizace výhonů. Z vyhodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (příloha SP4)
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vyplývá, že varianta 1 má významný negativní vliv na některé předměty ochrany EVL Labské
údolí a negativně ovlivňuje její celistvost. Ve variantě 1b byly významné negativní vlivy na
předměty ochrany EVL Labské údolí a EVL Dolní Ploučnice vyloučeny. Nebyl zjištěn
negativní vliv na jejich celistvost. V obou variantách je vyloučeno negativní ovlivnění
předmětů ochrany PO Labské pískovce. Zároveň nebyl zjištěn negativní vliv záměru na
nejbližší EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg na německém území ani na další
přeshraniční lokality soustavy Natura 2000. Z těchto důvodů je varianta 1 hodnocena
z hlediska vlivů na faunu, flóru a ekosystémy jako výrazně negativní a varianta 1b jako
negativní.
Krajina
Z hlediska vlivů na krajinu je varianta 0 nekonfliktní, neboť při ní nedochází k žádné zmeně
krajinného rázu. Na druhou stranu však nepřináší změny ani v případě negativního
estetického působení některých stávajících prvků v krajině, které jsou přinejmenším alespoň
dílčím způsobem řešeny v případě aktivních variant – zejména v případě varianty 1b. Z
variant 1 a 1b je tedy z hlediska ochrany krajinného rázu výhodnější realizace varianty 1b,
neboť zmírňuje silné zásahy do znaků a hodnot přírodní charakteristiky krajinného rázu a
cílenými krajinářskými úpravami přináší dílčí zlepšení ve vizuální scéně.
Hmotný majetek a kulturní památky
Žádná z hodnocených variant (nulová ani aktivní) s sebou nenese znatelné vlivy na hmotný
majetek a kulturní památky v dotčeném území ani mimo ně. Proto je vliv u všech variant
hodnocen jako indiferentní.
Na základě výše popsaných skutečností a porovnání jednotlivých variant lze z hlediska
vlivu na životní prostředí považovat z aktivních variant za nejpřijatelnější variantu 1b.
Při realizaci všech environmentálních opatření, která jsou její součástí, a při dodržení
všech navržených opatření k prevenci, vyloučení, nebo zmírnění nepříznivých vlivů na
životní prostředí (kapitola D.IV) se jedná o variantu, která nepřekročí únosné zatížení
území.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny znamená realizace varianty 1b nepochybně řadu
negativních vlivů v dotčeném území. Na druhou stranu s sebou však obě aktivní varianty
nesou pozitivní vlivy v širším dotčeném území z hlediska socioekonomických vlivů,
ochrany ovzduší a klimatu a z hlediska hlukové situace podél významných pozemních
dopravních cest. Aktivní varianty jsou též výrazně ekonomicky žádoucí.
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F. ZÁVĚR
Předkládaná dokumentace EIA ve smyslu ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, posuzuje vlivy záměru Plavební
stupeň Děčín na životní prostředí s maximální snahou o objektivitu a zohlednění všech
relevantních vyjádření, které byly vzneseny v dosavadním průběhu procesu EIA.
Dokumentace se v plném rozsahu zabývá variantou 0 představující nerealizaci záměru,
variantou 1 navrženou v oznámení záměru a variantou 1b, která vznikla, jako výsledek snahy
oznamovatele o eliminaci či alespoň zmírnění negativních vlivů záměru ve variantě 1b.
Cílem této dokumentace je popsat a vyhodnotit únosnost území z hlediska jeho možného
zatížení a dále popsat a posoudit vliv jednotlivých variant záměru na životní prostředí, včetně
návrhu opatření zmírňujících a eliminujících negativní vlivy. V kapitole B.I.5 jsou popsány i
veškeré jiné dříve zvažované či navrhované varianty řešení a je zde zdůvodněno, proč nebyly
hodnoceny v plném rozsahu, přestože to bylo v řadě vyjádření k dokumentaci požadováno.
Důvodem je skutečnost, že nebyla navržena varianta, která by naplňovala zadání záměru ze
strany MD (zřizovatele oznamovatele), její provedení bylo účelné a z technických hledisek
možné a zároveň neměla nepochybně významnější vlivy na životní prostředí, než varianta 1b.
Při zpracování dokumentace EIA byly komplexně vyhodnoceny vlivy ve všech požadovaných
oblastech (vliv na lidské zdraví, vliv na instituty ochrany přírody, ovzduší a klima, hluk,
vodu, půdu, geologii, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky).
Závěrem je možné konstatovat, že varianta 0 je z hlediska životního prostředí přímo
v dotčeném území nejméně konfliktní, neřeší však splavnost daného úseku pro vodní dopravu,
a nenaplňuje tak zadání záměru. Do budoucna by po zániku vnitrozemské nákladní vodní
dopravy, jenž je ve střednědobém horizontu bez realizace záměru předpokládatelný, vznikla
potřeba nahradit kapacitu vodní cesty jinými dopravními módy. Tyto dopravní módy však
vykazují vyšší dopady na životní prostředí (např. v oblasti hluku, znečištění ovzduší a nehod)
v přímo dotčeném, ale především v širším území záměru. Tyto nepřímé vlivy variantu 0
znevýhodňují z pohledu vlivů na veřejné zdraví, ovzduší, klima a hlukovou situaci.
Variantu 1 není možné doporučit k realizaci, protože nejde o variantu s nejmenšími vlivy na
životní prostředí. Varianta 1 vykazuje významné negativní vlivy na faunu, flóru i ekosystémy
v dotčeném území, významný negativní vliv na celistvost EVL Labské údolí, významné
negativní vlivy na povrchové a podzemní vody a omezené negativní vlivy na půdu a krajinu.
Varianta 1b je z hlediska životního prostředí nejšetrnější variantou, která zároveň splňuje
požadavky na zlepšení plavebních podmínek. Varianta má vzhledem k záboru v souvislosti se
vzdutím plavebního stupně mírně negativní vliv na půdu; vzhledem k zásahu záměru do
labského údolí má i mírně negativní vliv na krajinu. V případě varianty 1b nebyl zjištěn
negativní vliv na celistvost EVL Labské údolí a nebyly zjištěny ani významné negativní vlivy
na její předměty ochrany. Negativní vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou částečně
zmírněny či eliminovány prostřednictvím navržených opatření, nejsou však rozhodně zcela
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eliminovány. Z toho důvodu má varianta 1b negativní vliv na faunu flóru a ekosystémy.
Vzhledem ke vzdutí Labe nad jezem má varianta 1b negativní vlivy též na povrchové vody.
Hodnocení vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na životní prostředí prokázalo, že
varianta 1b je variantou, která vykazuje pozitivní vlivy na životní prostředí člověka
v širším území (veřejné zdraví, znečištění ovzduší a hluková situace), avšak nese s sebou
též nezanedbatelné vlivy na přírodu a krajinu v dotčeném území (zejména vzdutí Labe v
Děčíně, ztížení migrační prostupnosti Labe a dočasný zásah při realizaci). Ze
společenského hlediska je tedy zásadní, který veřejný zájem převáží. Tato dokumentace
obsahuje dostatečné množství informací pro posouzení míry jednotlivých veřejných
zájmů.
Na závěr je možné konstatovat, že za podmínky realizace všech navržených
environmentálních opatření navržených v rámci záměru i kapitoly D.IV je varianta 1b
únosná pro obyvatelstvo i pro životní prostředí, nemá významné negativní vlivy na
soustavu Natura 2000 a její realizace není z hlediska vlivů na životní prostředí
vyloučena. Pro její realizaci je však nezbytné získání potřebných výjimek dle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, tedy především prokázání převažujícího
veřejného zájmu.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předložená dokumentace EIA je zpracována pro záměr „Plavební stupeň Děčín“.
Tento záměr má charakter novostavby plavebního stupně na stávající labsko-vltavské vodní
cestě v Děčíně mezi pravým břehem v Loubí a levým břehem v Prostředním Žlebu. Cílem
záměru je zlepšit plavební podmínky na Labi v úseku mezi státní hranicí ČR/SRN
(ř. km 726,6) a Boleticemi (ř. km 746,2) na parametry odpovídající přibližně parametrům
navazujícího německého úseku Labe. Tak bude v průměrně vodném roce po dobu 345 dní
zajištěno spojení ČR s mezinárodní sítí vnitrozemských vodních cest i námořními cestami a
přístavy.
Zdůvodnění potřeby záměru
Česká republika je vnitrozemský stát bez přímého přístupu k moři. Jedinou spojnicí s
rozvinutou sítí evropských vodních cest i námořními přístavy je největší česká řeka Labe.
Labská vodní cesta tak z hlediska vodní dopravy představuje jediné spojení s evropskými a
světovými trhy, toto spojení je však v současnosti problematické a nespolehlivé.
Labe opouští území ČR přibližně deset km za Děčínem v Hřensku. Řekou zde každoročně
proteče velké množství vody, přesto je ponoru 140 cm (což je ponor, od kterého je nákladní
lodní doprava v ČR rentabilní) dosaženo v průměrně vodném roce jen po dobu 155 dní.
Zejména dlouhá období sucha mají za následek zastavení plavby v tomto úseku toku, který
představuje vstupní bránu do ČR a který tak zásadním způsobem snižuje efektivitu nákladní
plavby a je limitující pro využití celé labsko-vltavské vodní cesty. Z dlouhodobého hlediska je
nespolehlivost tohoto úseku vodní cesty pro českou vnitrozemskou nákladní vodní dopravu
likvidační. V Německu jsou podmínky díky rozdílnému sklonu dna, charakteru řeky a
stavebním úpravám pro plavbu příznivější. Cílem záměru je dosáhnout od hranice se SRN do
Děčína srovnatelných plavebních hloubek jako v Německu. Zbývající úsek mezi Děčínem a
vodním dílem Střekov při jižním okraji Ústí nad Labem je po realizaci plavebního stupně
Děčín možno (díky zkrácení problematického úseku) řešit organizačními opatřeními. Zejména
jde o odlehčování (rozkládání nákladu na více lodí a tím snižování jejich ponoru), vlnování
(nadlepšování průtoku ze zdrže vodního díla Střekov) a přípřež (tažení konvenčních lodí
s vrtulovým pohonem remorkérem s jiným pohonem, který nezpůsobuje tzv. dynamické
zanoření). V tomto úseku není pro zachování české nákladní plavby třeba realizovat žádné
dodatečné stavby.
Vodní doprava má velký význam pro trvale udržitelný rozvoj ČR a její konkurenceschopnost.
Vodní doprava je levná a na dopravním trhu působí jako regulátor cen. Po labské vodní cestě
se přepravují především hromadné substráty (agrární komodity, chemické suroviny a
výrobky, písek, štěrk, stavební materiály), nadrozměrné náklady, prefabrikáty, kusové zboží
(bedny, konstrukce), dřevo apod. V ČR existují podniky, které jsou na labsko-vltavské vodní
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cestě závislé, jedná se o loděnice a strojírenské podniky, producenty nadrozměrných a
těžkých výrobních celků, které nelze jiným druhem dopravy přepravit.
Zlepšené a zejména garantované plavební podmínky zajistí přechod části stávající přepravy na
dopravu lodní a vytvoří předpoklady pro rozvoj kontejnerové přepravy. Zvýšení objemu
přepravovaného zboží vodní dopravou přinese větší konkurenci do sektoru dopravy, snížení
dopravních nákladů pro přepravce a zlepšení podmínek pro podnikání. Očekává se vznik
nových pracovních míst, a to především mimo vlastní plavební stupeň, např. v loděnicích,
přístavech, v průmyslu využívajícím vodní dopravu surovin či hotových výrobků apod.
Lodní doprava má v porovnání s jinými dopravními módy řadu dalších předností. Lodní
doprava je ekologická - je hodnocena jako způsob dopravy s nejnižším vlivem na životní
prostředí přepočteném na jednotku přepravního výkonu, který životní prostředí zatěžuje méně
hlukem, následky nehod, emisemi znečišťujících látek a skleníkovými plyny. Lodní doprava
je levná, a to zejména při přepravě zboží na dlouhé vzdálenosti a při zajištění vhodných
plavebních podmínek spolehlivá. V neposlední řadě je bezpečná, s velmi nízkou nehodovostí.
Po realizaci záměru se kromě zvýšení objemu nákladní vodní dopravy očekává také nárůst
rekreační a osobní plavby a nezanedbatelná je rovněž energetická stránka projektu. Součástí
plavebního stupně Děčín bude vodní elektrárna, která bude vyrábět energii z obnovitelného
zdroje. Množství vyrobené elektřiny odpovídá zhruba spotřebě poloviny všech domácností
v Děčíně.
Posuzované varianty řešení
Dokumentace EIA se věnuje třem variantám: variantě 0, variantě 1 a variantě 1b.
Varianta 0
Nulová varianta představuje zachování současného stavu, který je pro vodní dopravu značně
problematický. Nulová varianta je hodnocena, aby bylo možné zodpovědně posoudit výhody
a nevýhody současného stavu, přestože nenaplňuje účel záměru.
Varianta 1
Varianta 1 představuje základní variantu plavebního stupně Děčín. Jedná se o původní
variantu uvedenou v oznámení záměru.
Požadované plavební parametry jsou dosaženy vybudováním plavebního stupně
Děčín v ř. km 737,02 s plavební komorou a pohyblivým jezem, umožňujícím nominální
vzdutí hladiny bezprostředně nad jezem na kótu 124,50 m n. m, což je cca 0,5 m nad úrovní
hladiny jednoleté velké vody. V celé délce vzdutí tedy nedojde k rozlivům mimo koryto toku.
Vzdutí PS Děčín, které ovlivní hloubku vody v Labi a rychlost jejího proudění, dosahuje
zhruba 2 km nad objekty loděnice Křešice (ř. km 746,2). Součástí plavebního stupně je malá
vodní elektrárna a dva rybí přechody.
Následující obrázek (Obrázek 49) ukazuje přehlednou situaci varianty 1.
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Obrázek 49 Přehledná situace varianty 1
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Vizualizace na následujícím obrázku znázorňuje celkový pohled na PSD ve směru proti
proudu – ve variantě 1. Nalevo je objekt malé vodní elektrárny, napravo plavební komora
s plavidlem a železnice, uprostřed jsou tři jezová pole.

Obrázek 50: Vizualizace celého Plavebního stupně Děčín – Varianta 1

Plavební poměry v úseku toku od PS Děčín k Dolnímu Žlebu budou zlepšeny prohrábkou,
tedy prohloubením dna v plavební dráze. Dále po proudu od Dolního Žlebu ke státní hranici a
dále na německém území jsou požadované plavební parametry za současného stavu již
zajištěny.
Varianta 1b
Varianta 1b je upravenou variantou 1. Vlastní plavební stupeň a související objekty jsou
navrženy obdobně, úpravy spočívají v zahrnutí komplexu environmentálních opatření, která
jsou navržena s cílem zmírnit či eliminovat možné negativní vlivy záměru na životní prostředí
a dále podpořit přírodní prvky, které mohou být výstavbou plavebního stupně dotčeny.
Varianta 1b tak představuje řešení, které podpoří lodní dopravu a přitom bude realizováno i
s maximálním ohledem na životní prostředí v dotčené oblasti.
Následující obrázek (Obrázek 51) ukazuje přehlednou situaci umístění varianty 1b včetně
zmírňujících a revitalizačních opatření.
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Obrázek 51: Přehledná situace varianty 1b
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Vizualizace na následujícím obrázku (Obrázek 52) znázorňuje celkový pohled na PSD ve
směru proti proudu – ve variantě 1b. Nalevo je objekt malé vodní elektrárny, napravo
plavební komora s plavidlem a železnice, uprostřed jsou tři jezová pole.

Obrázek 52 Vizualizace celého Plavebního stupně Děčín – Varianta 1b

Navrhovaná zmírňující a revitalizační opatření v úseku toku, který bude ovlivněn vzdutím,
spočívají v úpravách břehových partií řeky ve vybraných lokalitách a v oblasti ústí Ploučnice i
v širším území. V oblasti nad horní rejdou PS Děčín, při ústí Ploučnice a Jílovského potoka a
nad Křešicemi je navrhováno celkové snížení terénu, zmírnění sklonů břehů a výsadba
lužních porostů. Terén bude zvlněný a budou se zde tvořit tůně jako životní prostředí řady
organismů a příhodná místa rozmnožování obojživelníků. Při břehové linii budou pláže
tvořící prostředí vhodné pro vzácné druhy rostlin a živočichů. Plánováno je i rozšíření
litorální zóny a vytvoření míst s mělkou klidnou vodou včetně lagun propojených s tokem.
Funkčně jiný typ opatření představuje navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička a
navýšení břehových výhonů u Boletic. Cílem těchto opatření je vytvořit či zachovat prostory
s klidnou vodou, oddělené od samotného toku Labe, a chráněné tak před vlnobitím,
turbulencemi a dalšími rušivými vlivy z toku Labe. Tyto prostory budou využívány zejména
rybami, vodními bezobratlými a četnými dalšími organismy.
Migrační prostupnost PS Děčín ve variantě 1b je řešena nadstandardně. Opatření zahrnují
štěrbinový rybí přechod, levobřežní suchozemské migrační pásmo a pravobřežní migrační
pásmo s akvatickou a suchozemskou částí o délce 455 m a šířce 30 m. Řešena je i poproudová
migrace vodních živočichů, především úhoře říčního, a to pomocí velmi účinné fish-friendly
turbíny. Lze předpokládat, že takto navržený systém přechodů v dostatečné míře zmírní
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negativní vliv plavebního stupně jako migrační bariéry pro většinu migrujících ryb, včetně
lososa obecného, i suchozemských živočichů, včetně savců (bobr evropský a vydra říční).
Plavební poměry v úseku toku od PS Děčín k Dolnímu Žlebu budou zlepšeny prohrábkou, její
rozsah však bude ve variantě 1b významně omezen úpravou trasování plavební dráhy a
zejména stavbou břehových výhonů v podobě nesouvislé lomené balvanité linie vedené
souběžně se stávající břehovou linií. Břehové výhony budou při nízkých průtocích
koncentrovat vodu do plavební dráhy a zároveň představovat velmi heterogenní prostředí,
které bude využitelné pro některé druhy rostlin a živočichů. Budou vytvářet prostředí vhodné
pro ryby, obojživelníky, plazy, vodní bezobratlé živočichy i vodní a mokřadní rostliny.
Zároveň budou rozšiřovat plochy štěrkových náplavů.
Stručný popis území
Zájmová oblast náleží z hydrologického hlediska do povodí řeky Labe. Dotčené území spadá
do cca 40 km dlouhého volně proudícího úseku českého dolního Labe mezi Střekovem a
státní hranicí ČR/SRN. Díky vysokému spádu se jedná o rychle proudící úsek toku. Tok je
(zvláště pod Děčínem) sevřen v hlubokém kaňonu, niva je velmi úzká. Vzhledem k těmto
charakteristikám je daný úsek toku v rámci České republiky ojedinělý a cenný, avšak
plavebně velmi obtížný.
Na druhou stranu však je Labe ve zmiňovaném úseku významně antropogenně ovlivněno, a to
dlouhodobě prováděnými zásahy, které započaly před několika stoletími. Koryto toku je
regulováno, zúženo zhruba na úroveň střední vody a břehy jsou opevněny, v intravilánu
Děčína jsou pak četné nábřežní zdi. Zmíněné úpravy snižují hloubkovou rozmanitost toku a
členitost břehů a limitují biologicky a ekologicky cenná příbřežní mělkovodní stanoviště.
Průtoky v Labi značně kolísají jak v průběhu roku, tak i rok od roku. Nízké průtoky se vesměs
vyskytují v pozdním létě a na podzim. Stávající nízké průtoky ovšem neodpovídají
přirozenému stavu, protože jsou významně ovlivňovány manipulací zejména na vltavské
kaskádě.
Z hlediska geologického je dotčené území součástí geologické jednotky označované jako
sedimenty svrchní křídy. Z regionálně hydrogeologického hlediska je pak součástí Křídy
dolního Labe. Podzemní vody v dotčeném území vesměs nevyhovují normám pro pitnou
vodu a v místech se soustředěnou průmyslovou výrobou jsou kontaminovány organickými
látkami a ropnými produkty. Dotčené území se dotýká jižního okraje chráněné oblasti
přirozené akumulace vod Severočeská křída.
Město Děčín je především vzhledem k zvýšeným koncentracím polétavého prachu zařazeno
mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území České republiky. Nejvýznamnějším
zdrojem hluku na území města je silniční a železniční doprava.
Potencionální přirozená vegetace by v údolní nivě byla tvořena luhy a olšinami a na
náhorních plošinách labského kaňonu pak bory. Současný stav vegetace je však v dotčeném
úseku Labe výrazně pozměněný, což je důsledek antropogenního tlaku na říční nivu, který
zde působil již od prvního osídlení. Takto lze vysvětlit dnešní nehojný výskyt lužních porostů.
V území se nacházejí jen fragmenty v úsecích širší nivy – Nebočadský luh, Svádovský luh,
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lužní porosty v Prostředním Žlebu nebo v Podskalí. Vegetačně i biologicky významné jsou
štěrkové břehové náplavy, tůně za břehovými výhony i odřezané části toku. Při bližším
pohledu však zjišťujeme, že i tato stanoviště jsou silně pozměněná nebo jsou druhotného
původu. Vegetace v daném území je druhově poměrně chudá, a to i z hlediska zastoupení
zvláště chráněných druhů rostlin.
Řeka Labe a její niva je domovem mnoha druhů živočichů, Labe obývá zejména druhově
bohaté společenstvo ryb. To souvisí s důležitostí daného území z pohledu migrace vodních a
na vodu vázaných živočichů a také s charakterem řeky, která přes svoji velikost poskytuje
podmínky proudného a dynamického toku. V důsledku zlepšování podmínek tekoucích vod a
probíhajícího repatriačního programu se zde opět objevuje losos obecný. Zajímavostí je
v kaňonu Labe s jeho úzkou nivou výskyt bobra evropského navazující na mateřskou populaci
ve Spolkové republice Německo.
Přírodní pestrost a jedinečnost zájmového území podtrhuje zařazení do chráněné krajinné
oblasti Labské pískovce a CHKO České středohoří, evropsky významné lokality Labské údolí
a ptačí oblasti Labské pískovce. V blízkosti záměru na pravém břehu Labe byla k 1.6.2010
vyhlášena národní přírodní rezervace Kaňon Labe. Při horní hranici hydrodynamického
vzdutí leží přírodní památka Nebočadský luh.
Územím je vedena osa nadregionálního biokoridoru a jsou zde situovány i další skladebné
prvky územního systému ekologické stability.
Stručný popis vlivů záměru
V průběhu výstavby či provozu záměru se ani v jedné z aktivních variant neočekávají
významné negativní vlivy v oblasti hluku či znečištění ovzduší. Z tohoto důvodu se není třeba
obávat ani negativních vlivů na veřejné zdraví. Mírné negativní vlivy lze očekávat v případě
varianty 0 (tedy nerealiazce záměru), zejména v dlouhodobém horizontu a v širším okolí
záměru, kdy by postupně docházelo k útlumu české vnitrozemské vodní dopravy. Kapacita
vodní cesty by musela být do budoucna nahrazována železniční a silniční dopravou. Tyto
dopravní módy se vyznačují vyššími negativními vlivy v oblasti hluku, emisí a nehod.
V případě zániku vnitrozemské nákladní plavby lze předpokládat i určité negativní vlivy
socioekonomického charakteru.
Hlavní negativní vlivy aktivních variant záměru Plavební stupeň Děčín působí zejména na
faunu, flóru a ekosystémy, povrchové a podzemní vody, krajinu a půdu.
Realizace PS Děčín ovlivní povrchové i podzemní vody. V oblasti vzdutí dojde ke zvýšení
hladiny vody v Labi. Je však třeba zdůraznit, že voda nebude zasahovat mimo území, které je
i v současnosti při vyšších vodních stavech pravidelně zaplavováno. Následkem zvýšení
hladiny vody v Labi dojde v přilehlém území ke zvýšení hladiny podzemní vody.
V souvislosti se zvýšením hladiny podzemní vody se neočekávají významnější negativní
vlivy. V úseku toku pod PS Děčín naopak dojde k zaklesnutí vody vlivem prohrábek plavební
dráhy. Tento negativní vliv bude významně eliminován ve variantě 1b kombinací výstavby
koncentračních staveb (břehových výhonů) s omezeným rozsahem prohrábky. Realizace PS
Děčín nebude mít významný vliv na kvalitu vod v dotčeném území.
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V případě realizace PS Děčín dojde k záboru půdy patřící pod ochranu ZPF a PUPFL.
Velikost záboru je u variant 1 a 1b obdobná a nepřesahuje 10 ha. Záborem budou ovlivněny
vesměs zemědělské půdy s nižší bonitou. Jde tedy spíše o mírný negativní vliv.
V případě fauny, flóry a ekosystémů se realizace záměru v obou aktivních variantách dotkne
širokého spektra chráněných zájmů ochrany přírody a jejich ochranných režimů, a to změnou
ekologických podmínek části toku a jeho bezprostředního okolí, z části vratným a z části
nevratným poškozením nebo zánikem přirozených a polopřirozených stanovišť v místě
stavebních prací. Změny ekologických podmínek v toku budou zapříčiněny vzdutím jezové
zdrže a tím zpomalením toku vody, které s sebou nese problematiku změny zejména
proudových a hloubkových poměrů. Z těchto důvodů budou dotčeny i příbřežní a břehové
ekosystémy, a to zejména štěrkové náplavy v oblasti vzdutí.
Varianta 1b je z biologického hlediska a z hlediska zájmů ochrany přírody preferována oproti
variantě 1 z důvodu zapracování dokonalejší verze zajištění migrační prostupnosti samotného
toku i příbřežní oblasti, a vzhledem k projektovaným úpravám v nivě Labe v úseku dotčeném
vzdutím. Projektovaná opatření ve variantě 1b mají v maximální možné míře zajistit zlepšení
stavu pobřežních a nivních biotopů, a poskytnout stanoviště typickým společenstvům a
druhům, které dnes zaznamenávají ústup nebo se vyskytují v minimálních populacích. Pro
účely zmírnění vzniklých negativ jsou navrhována i managementová opatření v oblasti
podpory transportu a ukládání štěrkopískových sedimentů a v oblasti podpory a údržby
travních porostů a výsadeb keřové a stromové vegetace.
Realizace záměru nebude mít významný dopad na maloplošná ani velkoplošná zvláště
chráněná území, a to zejména v případě varianty 1b. Dotčení velkoplošných zvláště
chráněných území CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří bude vyžadovat
udělení výjimky ve smyslu ust. § 43 zák. č. 114/1992 Sb.
K nejvážnějšímu střetu záměru se zákonem chráněnými zájmy ochrany přírody a krajiny
dochází v ochranných režimech populací a biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a
živočichů. Pro realizaci záměru bude nezbytné udělení výjimky ze zákazů u zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.
Významně negativní vliv na soustavu Natura 2000 byl u varianty 1b vyloučen z důvodu
minimálního územního střetu s dotčenými lokalitami, zmírnění negativních vlivů prohrábky
realizací břehových výhonů a z důvodu únosné míry ovlivnění dotčených předmětů ochrany.
Podmínkou realizace záměru je zajištění a provedení opatření k omezení negativních účinků
záměru (uvedených v kapitole D.IV dokumentace) a zajištění monitoringu vlivů záměru i
realizovaných opatření.
Přeshraniční vlivy záměru byly vzhledem k jeho předpokládaným dopadům vyloučeny.
Záměr v žádné z variant neovlivní negativně hydrologický ani splaveninový režim Labe na
německém území. Jeho realizace, včetně prohrábek dna pod plavebním stupněm, neohrozí
kvalitu vody v Labi, což bylo podloženo patřičnými průzkumy a studiemi. Dnové sedimenty
nejsou významně znečištěny a ty sedimenty, které znečišťující látky obsahují, jsou uloženy
především při březích, do kterých se nebude zasahovat, či hlouběji pod dnovou dlažbou.
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Riziko uvolnění znečišťujících látek z dnových sedimentů je ve variantě 1b dále zmírněno
omezením prohrábky. Díky nadstandardnímu řešení migrační prostupnosti ve variantě 1b by
záměr rovněž neměl ovlivnit společenstva živočichů na německém úseku Labe. Z hlediska
vlivů plavebního provozu by též nemělo docházet k zásadnějším vlivům, protože průměrná
intenzita plavby by neměla překročit cca 6,5 lodi denně.
Celkově lze konstatovat, že varianta 1b představuje vhodnější variantu z hlediska ovlivnění
povrchových i podzemních vod a je jednoznačně šetrnější k jednotlivým zájmům ochrany
přírody a krajiny než varianta 1.
V případě varianty 0 (nerealizace záměru) by nebyly podzemní a povrchové vody ovlivněny
nijak a nedošlo by ani k zásahu do životního prostředí chráněných druhů a do prostoru
chráněných území. Nejvýznamnější by bylo zachování vyšší rychlosti proudění v intravilánu
Děčína, a tedy i druhů, které jsou na vyšší rychlost proudění vázané, a zachování lužních
porostů a štěrkových náplavů nad plánovaným plavebním stupněm. Na druhou stranu by
oproti variantě 1b nedošlo k realizaci revitalizačních opatření v oblasti ústí Ploučnice a
Jílovského potoka, nad horní rejdou a nad Křešicemi. Tato opatření by měla zmírnit vliv
záměru na lužní porosty, v některých lokalitách znamenat i zlepšení aktuálního stavu. Plocha
štěrkových náplavů by především díky podobě břehových výhonů pod plavebním stupněm a
úpravám břehů v prostoru vzdutí v případě realizace varianty 1b rovněž vzrostla. Navrhované
umělé náplavy v oblasti vzdutí budou mít však pravděpodobně odlišný charakter, než
současné.
Významnější benefity však realizace záměru (a to v obou variantách 1 a 1b) přináší v oblasti
dopravy a jejích dopadů na životní prostředí. Zajištěním stabilních podmínek pro vodní
dopravu, srovnatelných s podmínkami na německém Labi, budou vytvořeny podmínky pro
využití volné kapacity labské vodní cesty. Vzhledm k vysokým dopadům zejména silniční
dopravy (ale v případě hluku a labského údolí i železniční, která má volnou kapacitu zejmna
v noci) na životní prostředí by spolehlivější vodní cesta mohla být velmi významná nejen
z hlediska životního prostředí, ale také díky nižším cenám než za přepravu po železnici či
silnici. Spolehlivá vodní doprava by díky své roli cenového regulátora v konkurenčním
prostředí snížila náklady na český export i import.
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