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SOUHRN
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Osoba oprávněná: RNDr. Petr Anděl, CSc.
Datum zpracování: 2008
Charakteristika záměru
(2) Předkládaná zpráva je dokumentací dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném
znění, o posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Morava, Litovel – protipovodňová
opatření, I. etapa“. Záměr spadá do posouzení podle tohoto zákona dle přílohy č. 1, kategorie II
(záměry vyžadující zjišťovací řízení), bod 1.4 - Úpravy toků a opatření proti povodním
významně měnící charakter toku a ráz krajiny.
(3) Záměrem stavby I. etapy protipovodňových opatření je soubor inženýrských objektů, které
jsou vzájemně provázány. Souhrnným opatřením bude zajištěna protipovodňová ochrana
zástavby města Litovle do úrovně dvacetiletého průtoku (Q20 = 336 m3/s), aniž by došlo ke
zhoršení situace v okolní zástavbě, i v obci Červenka. Ta získá již v I. etapě ochranu před
stoletým průtokem (Q100 = 479 m3/s). Do hodnocené I. etapy protipovodňových opatření jsou
tedy zahrnuty následující objekty: ochranná západní hráz, ochranná hráz podél Červenky,
obnovení Třídvorky, úpravy podél Zámecké Moravy, Strusky, Mlýnského potoka, Moravy,
dále obnovení koryta Radniční Moravy. Dále je do této etapy zahrnuta rekonstrukce jezu
Litovel, elektrárenského náhonu, rekonstrukce jezu Šargoun a 2 rybochody na jezech Litovel a
Šargoun. Spadá sem i ochrana Vísky u Litovle.
(4) Návrh protipovodňových opatření a koncepce úprav odtokových poměrů v lokalitě Litovel,
zejména těsně nad městem, vyplývá ze stávajících odtokových poměrů řeky Moravy v jejím
širokém údolí nad Litovlí. Závisí na podílu přitékajícího množství vod při povodňových
průtocích, a to jednak vlastním korytem řeky Moravy, jednak pravobřežním inundačním
územím s Mlýnským potokem (Malou vodou) a levobřežním inundačním územím se
Zámeckou Moravou. Stávající koryto řeky Moravy s tzv. Elektrárenským náhonem a koryto
Mlýnského potoka mají poměrně velkou průtočnost. Menší městská ramena řeky Moravy
Struska, Radničním Morava a menší náhony a vodoteče (odbočující z jednotlivých větších
recipientů) mají poměrně malou kapacitu.
Současný stav životního prostředí
(5) Stavba se nachází z velké části v urbanizovaném prostředí ve městě Litovel a v jeho
bezprostředním okolí. Širší zájmová oblast se vyznačuje velkým zastoupením přírodních
ekosystémů, jejichž ochrana je zajištěna CHKO Litovelské Pomoraví. Uvnitř CHKO se
nachází i město Litovel a rovněž stavební objekty posuzovaného záměru.
(6) Dále je v na jihovýchodním okraji řešeného území vymezena Národní přírodní rezervace
Ramena řeky Moravy, v západní části Přírodní rezervace Litovelské luhy a Přírodní památky
Hvězda a Malá Voda. Podél řeky Moravy a jejích přítoků je vymezen nadregionální biokoridor
Vrapač, Doubrava – Ramena řeky Moravy, který spojuje dvě nadregionální biocentra
EVERNIA s.r.o.
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vymezená v lužních lesích východně a západně od Litovle. Stejný rozsah jako CHKO
Litovelské Pomoraví má i ptačí oblast Litovelské Pomoraví a o něco menší území zaujímá
evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví. Mimo to se v zájmovém území nachází řada
významných krajinných prvků zastoupená zejména vodními toky, údolní nivou Moravy a lesy.
(7) Páteřním tokem zájmového území je řeka Morava, včetně jejích ramen, do které se vlévá
Mlýnský potok, Struska, Loučka, Třídvorka a Čerlinka. Celé území leží v nivě řeky Moravy.
(8) Řešené území zasahuje do zástavby města Litovle a obce Červenka a jejich blízkého okolí,
ve kterém se nachází zejména zemědělská půda využívaná jako orná půda nebo louky a
pastviny. Východně od Litovle navazují na zástavbu vedle zemědělské půdy také lužní lesy.
Základní vlivy stavby na životní prostředí
(9) Ve vztahu k životnímu prostředí je při realizaci záměru třeba řešit následující problémové
okruhy: (a) vlivy na obyvatelstvo, včetně hluku a imisí, (b) vlivy na povrchové a podzemní
vody, (c) vlivy na půdu, (d) vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje, (e) vlivy na faunu,
flóru a ekosystémy, (f) vlivy na krajinný ráz, (g) vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
Vlivy na obyvatelstvo
(10) Stavba bude mít pozitivní vliv na obyvatelstvo vzhledem ke zvýšené ochraně před
povodněmi, což se projevuje zvýšenou ochrannou životů, zdraví a majetku obyvatel Litovle a
přilehlých částí.
(11) Dílčí negativní vlivy lze očekávat pouze v průběhu výstavby, a to v blízkosti jednotlivých
stavebních objektů a na příjezdových trasách. Tyto negativní vlivy budou mít ale časově a
prostorově omezený charakter a budou minimalizovány přijetím ochranných opatření. Ta
budou specifikována v dalším stupni projektové přípravy na základě plánu organizace výstavby
(POV). Současně bude zpracována podrobná hluková a rozptylová studie. Po přijetí těchto
opatření budou negativní vlivy z výstavby na přijatelné úrovni.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
(12) Nulová varianta představuje stávající situaci, která je z hlediska častých povodňových
stavů, prakticky nepřijatelná a představuje významné hmotné škody a snížení bezpečnosti
obyvatelstva. Realizace protipovodňových opatření bude představovat takovou úpravu vodních
toků, aby došlo k bezpečnému převedení vyšších objemů vody přes zastavěné území. Stavba
nepředstavuje nárůst zpevněných ploch, které by měli vliv na změnu srážkoodtokových
poměrů.
(13) Vliv na povrchové a podzemní vody spočívá zejména v riziku kontaminace v průběhu
stavby a v zásahu do koryt a břehových porostů vodních toků. Riziko kontaminace lze
minimalizovat souborem opatření, které budou konkretizovány v rámci plánu organizace
výstavby.
(14) Stavba neobsahuje takové zásahy, které by významným negativním způsobem mohly
ovlivnit režim podzemních vod v zájmové oblasti.
Vlivy na půdy
(15) Většina stavebních objektů leží na zemědělské půdě, do pozemků určených k plnění
funkce lesa zasahují pouze okrajově. V souvislosti se stavbou budou vznikat jak trvalé tak
dočasné zábory, přičemž dočasné zábory je nutné po ukončení stavby rekultivovat. Riziko
kontaminace půdy budou představovat případné havarijní stavy ve fázi výstavby. Ve fázi
provozu se riziko kontaminace neočekává. K zabránění eroze půdy na svazích ochranné hráze
bude provedeno okamžitě po výstavbě její zatravnění vhodnou bylino-travní směsí.
EVERNIA s.r.o.
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Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
(16) Stavební objekty nezasahují do dobývacího prostoru a chráněného ložiskového území ani
ložiska nerostných surovin. Stavební objekty nezasahují ani do poddolovaných či sesuvných
území.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
(17) Posuzovaný záměr zasahuje do 4. a 3. zóny odstupňované ochrany CHKO Litovelské
Pomoraví a do 2 lokalit soustavy Natura 2000, a to Ptačí oblasti Litovelské Pomoraví a
Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví. Z důvodu, že se jednotlivé stavební objekty
nacházejí především v intravilánu města a jeho okolí, které je představováno především poli,
nepřepokládáme vliv záměru na celistvost těchto chráněných území. Podmínkou jsou navržená
minimalizační a kompenzační opatření eliminující potenciální negativní dopady a to zejména v
období výstavby. Pro posouzení vlivu na soustavu Natura 2000 byl vypracován posudek podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, podle kterého je
vliv na celistvost lokalit i na prvky soustavy Natura málo významný.
(18) Pro své přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných
území. Podmínkou realizace stavebních objektů, které se nějakým způsobem dotýkají
maloplošných zvláště chráněných území, je opět realizace minimalizačních opatření, která jsou
opět součástí této dokumentace:
- Záměr je v kontaktu se 2 přírodními památkami Malá voda a Hvězda, ale stavební objekty
jsou situovány a navrženy tak, aby nebyl dotčen předmět ochrany a nevznikl významný vliv na
tyto přírodní památky.
- Stavební objekt úprava nivelety hráze u jezu Šargoun je zakončen těsně před hranicí národní
přírodní památky Ramena řeky Moravy. Jeho výstavba nebude mít na ni vliv.
- Na severovýchodě je vyhlášena přírodní rezervace Litovelské luhy. Stavební objekt obnovení
Třídvorky se nachází na hranici přírodní rezervace. Je navržen tak, že nebude mít vliv na
předmět ochrany přírodní rezervace, ani nebude porušovat základní ochranné podmínky v
přírodních rezervacích.
(19) Navrhovaná protipovodňová opatření se dotýkají rozsáhlejšího území, na kterém se ve
vazbě na konkrétní stanovištní podmínky vyskytují různé přírodní biotopy. Pro posouzení
aktuálního stavu živých složek prostředí a jejich možného ovlivnění realizací záměru byl v
zájmovém území proveden podrobný biologický průzkum, který se zkládal z botanické,
fytocenologické, hydrobiologické a ichtyologické části. Na základě tohoto průzkumu byla ke
každému stavebnímu objektu navržena opatření, která minimalizují dopad na jednotlivé
lokality.
(20) Při rekonstrukcích jezů Litovel a Šargoun budou pro zajištění migrace ryb a jiných
vodních živočichů a obojživelníků z podjezí do nadjezí vybudovány rybochody.
Vliv na krajinu
(21) Stavba nebude mít významný negativní vliv na krajinný ráz. Stavebními objekty ve volné
krajině jsou nízké hráze realizované formou zatravněných zemních valů, které budou mít
přírodní charakter a nebudou vytvářet negativní kontrasty v harmonii, měřítku a asociacích.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
(22) U záměru se nepředpokládá významný vliv na kulturní památky, archeologická naleziště a
hmotný majetek. Kulturní památky, stejně jako městská památková zóna, se vyskytují
v centrální části Litovle, kde nebude docházet v rámci hodnoceného záměru k zásadním
stavebním úpravám. Významné archeologické lokality se v řešeném území nevyskytují a
EVERNIA s.r.o.
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stavba sama o sobě nepředstavuje rozsáhlé zemní práce, které by mohly mít vliv na území
s prokázanými archeologickými nálezy, které sem zasahuje.
(23) Hmotný majetek v podobě obytných budov, průmyslových a zemědělských objektů
nebude realizací protipovodňových opatření přímo dotčený. Dojde k určitým záborům
zemědělské, lesní a ostatní půdy, jejichž rozsah je upřesněn v záborovém elaborátu. Na druhé
straně realizací souboru protipovodňových opatření dojde ke zvýšení bezpečnosti a k ochraně
majetku obyvatel.
Závěr
(24) Na základě předloženého hodnocení lze konstatovat, že realizace stavby bude mít
významný pozitivní vliv na obyvatelstvo zvýšením bezpečnosti zdraví, ochrany majetku při
povodních. Zásahy stavby do okolního prostředí jsou navrženy citlivě a nebudou mít
významný negativní vliv na okolní ekosystémy a krajinný ráz. Podmínkou je realizace
ochranných minimalizačních a kompenzačních opatření, která jsou navržena v rámci této
dokumentace.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze
záměr doporučit k realizaci.

EVERNIA s.r.o.
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M ETODIKA
Dokumentace je zpracována podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění, standardními metodami. Podrobně jsou metodiky
zpracování jednotlivých oblastí popsány v textu nebo pokud mají, tak v samostatné příloze.
Výsledky provedeného hodnocení jsou pak shrnuty formou rozhodovacího stromu
(viz Technické podmínky č. 181 Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby, Evernia
s.r.o., 2006). Rozhodovací strom je formalizované schéma, ve kterém jsou hierarchicky
uspořádány jednotlivé složky – podsložky – prvky životního prostředí. V reálné praxi se jedná
o čtyři až pět úrovní. Konečným výstupem je zhodnocení celkové přijatelnosti a pořadí
výhodnosti jednotlivých variant řešení.
První hierarchickou úrovní jsou jednotlivé základní složky životního prostředí (obyvatelstvo,
ovzduší, voda, půda, biota, atd.). Tyto složky se dále dělí na podsložky a prvky (např.: voda –
voda povrchová – vodní toky).
Použitá barevná stupnice vyjadřuje přijatelnost vlivu stavby na jednotlivé složky, podsložky a
prvky životního prostředí a významnost daného vlivu z hlediska dalšího posuzování.
Tabulka 1: základní charakteristika přijatelnosti záměru
č.
5
4
3
2
1

barva

EVERNIA s.r.o.

přijatelnost
Přijatelný bez výhrad
Dílčí výhrady
Střední výhrady
Velké výhrady
Nepřijatelný
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Použité zkratky
Tabulka 2:
ŽP
životní prostředí
EIA
posuzování vlivů na životní prostředí
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky
DÚR
dokumentace pro územní rozhodnutí
POV
plán organizace výstavby
ČSN
česká státní norma
ORP
obec s rozšířenou působností
POÚ
obec s pověřeným úřadem
k.ú.
katastrální území
ZCHÚ
zvláště chráněná území
NP
národní park
CHKO
chráněná krajinná oblast
NPR
národní přírodní rezervace
PR
přírodní rezervace
NPP
národní přírodní památka
PP
přírodní památka
ÚSES
územní systém ekologické stability
NRBk
nadregionální biokoridor
RBk
regionální biokoridor
LBk
lokální biokoridor
NRBc
nadregionální biocentrum
RBc
regionální biocentrum
LBc
lokální biocentrum
VKP
významný krajinný prvek
EVL
evropsky významná lokalita
PO
ptačí oblasti
ZPF
zemědělský půdní fond
BPEJ
bonitační půdně ekologická jednotka
PUPFL
pozemky určené k plnění funkce lesa
ČHP
číslo hydrologického pořadí
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
DUN
dešťová usazovací nádrž
ZÚ
začátek úseku trasy
KÚ
konec úseku trasy
OA
osobní automobily
TNA
těžké nákladní automobily
MÚK
mimoúrovňová křižovatka
ČSPH
čerpací stanice pohonných hmot
ZPI
zařízení pro provozní informaci
ADR
mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí
PHS
protihluková stěna, popř. PHO protihluková opatření
A LAeq
ekvivalentní hladina akustického tlaku (dB)
NOX
oxidy dusíku
CO
oxid uhelnatý
CxHy
např. C6 H6 – benzen, představitel cyklických uhlovodíků s karcinogenními účinky
PM10
suspendované prachové částice s aerodynamickým průměrem 50 % částic menších než 10µm

EVERNIA s.r.o.
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Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Tabulka 3: Klasifikace vlivů
Hlavní hlediska
1. příprava
A.
FÁZE REALIZACE 2. výstavba
3. provoz
4. likvidace
B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

D.
DOBA TRVÁNÍ

1. chvilkové

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

1. vratné
2. částečně vratné
3. nevratné

2. krátkodobé
3. střednědobé
4. dlouhodobé
5. trvalé
1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné
3. středně pravd.
4. velmi pravd.

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

G.
VELIKOST VLIVU

5. jisté
1. inhibiční
2. indiferentní
3. kumulativní
1. přímá kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

EVERNIA s.r.o.

Poznámka
bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
vliv pouze nepřímý – ovlivnění vodního režimu v krajině
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení
faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku
po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému
původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit
do původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný
časovou jednotkou je rok
časovou jednotkou je 1 generace (25 let)
po dobu trvání stavby
děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se
hovoří o možnosti 50 na 50
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá
děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje
faktory se vzájemně neovlivňují
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí,
ekvivalentní hladina hluku)
5ti-členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení
staveb a činností
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Tabulka 4: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností
Výskyt
škodlivin

Impakt
(Plošný vliv)

Přijaté
riziko

Finanční
náklady

Užitečnost

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)

likvidace objektu,
zásadní ohrožení
funkce
silné narušení,
funkce je vážně
ohrožena

extrémní

nepřijatelné

minimální
velmi nízká

nadprůměrné

vysoké

malá

3

na hranici
limitu
(80-120%)

průměrný může vést
k ohrožení funkce

průměrné

průměrné

průměrná
střední

4

pod limitem
(40-80%)

částečný,
neohrožuje funkci

podprůměrné

nízké

velká

5

hluboko pod
limitem
<50% limitu

bez reálného vlivu
(nulový vliv)

nulové

žádné

maximální,
velmi vysoká

1

2

EVERNIA s.r.o.

Obecná
přijatelnost
řešení
jednoznačně
nepřijatelné
nepřijatelné nebo
přijatelné
s velkými
výhradami
přijatelné
s většími
výhradami
(rozhraní)
přijatelné
s dílčími
výhradami
jednoznačně
přijatelné,
bezproblém.,
ideální
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ÚVOD
Předkládaná zpráva je dokumentací přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
stavby na životní prostředí, na základě objednávky firmy Valbek spol. s.r.o. k akci: „Morava,
Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa“. Záměr spadá do posouzení podle tohoto zákona
dle přílohy č. 1, kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), pod pořadové číslo 1.4
„Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny“.
Předmětem hodnocení je realizace souboru protipovodňových opatření na ochranu města
Litovle a obce Červenky. V rámci navrhované I. etapy bude město Litovel chráněno na
hodnoty dvacetiletého průtoku a obec Červenka na stoletý průtok od řeky Moravy.
V červenci 2006 byl zpracován projekt na komplexní protipovodňová opatření v Litovli,
zahrnující opatření na ochranu Litovle a Červenky s ochrannými hrázemi z východní i západní
strany a řešením severního obtoku s oboustrannými hrázemi na celkové množství 479 m3/s, což
je stoletý průtok v údolí řeky Moravy. Z důvodu rozsáhlosti stavby a značného rozsahu výkupu
pozemků, zejména pro výstavbu hrází, byla celá akce rozdělena na etapy, z nichž I. etapa je
posuzována v této dokumentaci. Stavba I. etapy opatření sestává ze 13 inženýrských objektů,
které jsou vzájemně provázány. II. etapa pak zajistí komplexní ochrany města Litovle na
úroveň průtoku Q100, především dokončením objektů souvisejících se severním obtokem a
objektů na východním okraji Litovle, což je ochrana proti zpětnému vzdutí.
Investorem stavby je Povodí Moravy s.p., který bude rovněž provozovatelem zařízení.

EVERNIA s.r.o.
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ČÁST A

Údaje o oznamovateli

EVERNIA s.r.o.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Obchodní firma: Povodí Moravy, s.p.
IČ: 70 89 00 13
Sídlo: Dřevařská 11
601 75 Brno
Oprávněný zástupce oznamovatele: Ing. Miroslav Duda, generální ředitel
Adresa: Dřevařská 11
601 75 Brno
Telefon: 541 637 202

EVERNIA s.r.o.
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ČÁST B

Údaje o záměru

I. Základní údaje
II. Údaje o vstupech
III. Údaje o výstupech

EVERNIA s.r.o.

strana 16

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru: „Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa“
Předkládaná zpráva je dokumentací dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, o
posuzování vlivů na životní prostředí, k záměru „Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I.
etapa“. Záměr spadá do posouzení podle tohoto zákona dle přílohy č. 1, kategorie II (záměry
vyžadující zjišťovací řízení), bod 1.4. - Úpravy toků a opatření proti povodním významně
měnící charakter toku a ráz krajiny.
B.I.2 Rozsah záměru
Záměrem I. etapy protipovodňových opatření je soubor 13 základních inženýrských objektů,
které jsou vzájemně provázány. Do stavebních inženýrských objektů patří:
IO 01 hráz ochranná západní
IO 02 hráz ochranná podél Červenky
IO 04.01 obnovení funkce stávajících mostů a propustků na trati ČD a na silnici Litovel Červenka
(II/449)
IO 05 obnovení Třídvorky
IO 07 úpravy podél Zámecké Moravy
IO 09 úprava Strusky
IO 10 Radniční Morava - obnovení koryta
IO 11 Mlýnský potok
IO 12 Morava
IO 13 elektrárenský náhon
IO 14 Víska - ochranná zeď, stavidlové objekty
IO 16 rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod
Dále do rozsahu I. etapy protipovodňových opatření spadají přeložky a úpravy inženýrských
sítí.
Umístění záměru je patrné na následujícím obrázku.
Základní údaje o rozsahu záměru:
- protipovodňové hráze o šířce v koruně 4 m, sklonu svahu 1:2, 1:3 v celkové délce 4 851 m
- protipovodňové hrázky o šířce v koruně 2 m, sklonu svahu 1:2 v celkové délce 1 305 m
- nábřežní zdi v celkové délce 459 m
- protipovodňové zdi v celkové délce 2 238 m
- speciální omezovací a stavidlové objekty celkem 9 ks
- konstrukce jezů včetně výstavby rybochodů celkem 2 ks.
Pro správnou funkci navržených opatření by měla být současně realizována tzv. etapa Ia.
(inundační mosty, ochrana zdroje pitné vody Litovle) a poté by měla následovat realizace II.
etapy, aby bylo město kompletně chráněno proti stoletému průtoku.
EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 1: Umístění záměru

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj: Olomoucký kraj
Obec: Litovel, Červenka
Katastrální území: k.ú. 685909 Litovel
k.ú. 637190 Víska u Litovle
k.ú. 652784 Chořelice
k.ú. 774332 Rozvadovice
k.ú. 637173 Nasobůrky
k.ú. 621030 Červenka
Záměr je umístěn v okolí zástavby města Litovle a obce Červenka a na řece Moravě a jejích
ramenech, které územím protékají. Jedná se o soubor stavebních objektů, které jsou rozmístěny
v celém okolí města Litovle. Nacházejí se v následujících lokalitách:
- ve volném prostoru západně od Litovle v blízkosti lokality Hvězda
- na severním okraji obce Víska
- na jižním okraji obce Červenka
- lokality v intravilánu města Litovel podél vodních toků Loučka, Mlýnský potok (Malá voda),
Morava, Elektrárenský náhon.
Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší stavbou je ochranná hráz západní v délce 1971 m, která je
umístěna v západní části města ve směru sever – jih.
EVERNIA s.r.o.
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Tabulka 5: Základní údaje o dotčených samosprávních celcích
kraj - obec

kód obce

statut
města

počet částí/
rozloha (ha)

počet katastrální území
obyvatel dotčená
10 092

NUTS III - kraj Olomoucký
503444
Litovel – ORP, POU

ano

11/4 170

Červenka

ne

1/1130

552186

1 261

kód k. ú.

Litovel
Víska u Litovle
Nasobůrky
Chořelice
Rozvadovice

685909
637190
437173
652784
774332

Červenka

621030

Pozn.: ORP – obec s rozšířenou působností
POÚ – obec s pověřeným obecním úřadem

Obrázek 2: Přehled katastrálních území

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Koncepce úprav odtokových poměrů a rovněž koncepce návrhů protipovodňových opatření
v lokalitě Litovel vyplývá ze stávajících odtokových poměrů řeky Moravy v jejím širokém
údolí nad Litovlí a odvisí tedy od podílu přitékajícího množství vod při povodňových průtocích
jednotlivými částmi průtočných profilů - jednak vlastním korytem řeky Moravy a jednak
přilehlým inundačním územím na obou březích toku, a to pravobřežním inundačním územím
s Mlýnským potokem (Malou vodou) a levobřežním inundačním územím se Zámeckou
Moravou.
Podle zvolené koncepce návrhů protipovodňových opatření se předpokládá, že do hodnoty
dvacetiletého průtoku (Q20 = 336 m3/s) budou říční vody převáděny:
- vlastním pročištěným a ohrázovaným korytem řeky Moravy v celkové hodnotě cca
QM = 200 m3/s (z toho vlastním korytem Moravy pod jezem Litovel se převede průtok cca
QM = 170 m3/s a Elektrárenským náhonem by se měl převádět maximální průtok cca
EVERNIA s.r.o.
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QEN = 30 m3/s)
- pročištěným a ohrázovaným korytem Mlýnského potoka (Malé vody) v hodnotě
QMV = 130 m3/s
- případně i dalšími rameny (např. ramenem Strusky) cca 5 až 10 m3/s dle možností a dle
aktuální situace při extrémních povodních
Při vyšších jak dvacetiletých průtocích v údolí řeky Moravy se předpokládá rovněž převádění
větší části povodňových průtoků oběma hlavními rameny (Moravou a MP) s maximálními
průtoky přibližně stejnými jako při celkovém průtoku Q20 (nátok vod do jednotlivých koryt
bude omezován a regulován omezovacími a hradícími objekty). Průtoky nad hodnotou Q20 =
336 m3/s se pak budou odlehčovat přes zvýšený terén oploceného areálu a přes upravené
ochranné hráze na Zámecké Moravě a na řece Moravě do levobřežní části inundačního území
ve směru k silnici III/4498 a dále pak do tzv. severního obtoku směrem k obci Červenka.
Při stoletém průtoku v údolí řeky Moravy (Q100 = 479 m3/s) bude napouštěn:
- do řeky Moravy pod jez Litovel celkový průtok QM = 200 m3/s (z toho do vlastního koryta
Moravy průtok QM = 170 m3/s a do Elektrárenského náhonu maximální průtok
QEN = 30 m3/s)
- do koryta Mlýnského potoka (Malé vody) pod západní hrází maximální průtok
QMV = 130 až 135 m3/s
- do severního obtoku průtok QOB = 150 m3/s
S ohledem na kapacitu jednotlivých ramen řeky Moravy bude vždy celkový aktuální N–letý
průtok rozdělován do těchto ramen pomocí omezovacích a rozdělovacích objektů, které budou
situovány na trase tzv. západní ochranné hráze, jež bude situována nad městem Litovel. Tato
ochranná hráz bude prakticky přepažovat celou šířku údolní nivy nad městem a vzdouvat tak
především inundované vody za ochrannými hrázami na obou březích řeky Moravy.
Pro správnou funkci objektů protipovodňové ochrany navrhované v rámci I. etapy bude nutno
současně navrhnout a vybudovat následující objekty a opatření:
- inundační mosty na trati ČD a na silnici Litovel – Červenka v prostoru severního obtoku
- bude nutno prověřit nutnost ochrany objektu čerpací stanice pitné vody Litovel a případně
navrhnout ochranná opatření
- zvýšit a upravit stávající protipovodňové hráze podél Mlýnského potoka v prostoru nad
obcí Víska až po stávající těleso rychlostní komunikace I/35
- upravit a zvýšit břehy, hráze, případně navrhnout zdi podél tělesa Moravy a Elektrárenského
náhonu v úsecích, které nejsou řešeny v rámci této dokumentace.
V území staveniště protipovodňové ochrany jsou nebo budou realizovány následující
související stavby:
- rekonstrukce mostu přes řeku Moravu na silnici II/247 Litovel – Uničov, investor KSS
Olomouckého kraje, v současné době ve výstavbě
- rekonstrukce mostu „Pavlínka“ přes Moravu, investor město Litovel, v plánu – realizace dle
finančních možností investora
- rekonstrukce zavěšené kanalizace na lávce pro pěší u ČOV Litovel, investor VHS Čerlinka,
v projektové přípravě
- Morava, Litovel rekonstrukce hrází LB a PB, DSP a RDS, investor Povodí Moravy s.p.,
v současné době se projednává
- Malá Voda, Víska – rekonstrukce hráze PB, DSP, investor Povodí Moravy s.p.
- Morava, Litovel – protipovodňová opatření, tzv. etapa Ia – inundační mosty, ochrana
vodního zdroje Litovel, investor Povodí Moravy s.p., v projektové přípravě
- Morava, Litovel – protipovodňová opatření, II. etapa, investor Povodí Moravy s.p.
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- Mokřadní biotopy: „Hvězda – Malá Voda“, předprojektová dokumentace stavby, investor
CHKO Litovelské Pomoraví, v plánu – po dohodě investorů a dle IGP možno využít
podmíněně jako zemník pro výstavbu hrází
Nepředpokládá se možnost kumulace s dalšími jinými záměry.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Město Litovel, které se nachází v údolní nivě řeky Moravy, patří mezi nejohroženější sídla
v povodí řeky Moravy. Zástavba města je situována téměř v celé šířce rovinatého údolí a je
ohrožována velkými vodami z četných ramen a přítoků. Jednotlivá ramena nemají dostatečnou
průtočnou kapacitu, kterou lze zvýšit pouze omezeně. Kapacita koryt je na četných místech
omezována nánosy a navážkami. Pravobřežní část nivy je z hlediska protipovodňových
opatření nevyužitelná, neboť je v souvislé městské zástavbě. Dá se však poměrně do velké
míry využít stávající inundační území v levobřežní severní části údolí.
V době katastrofální povodně v roce 1997 protékalo v levobřežní nivě až 230 m3/s. Při povodni
na jaře 2006 byl uváděn průtok celým územím 370 m3/s. Celé zájmové území je tedy
významně ovlivněno inundací řeky Moravy. Problémy s rozlivem vody z koryta začínají už při
průtocích na úrovni cca Q5.
Hlavními příčinami povodňových stavů v Litovli jsou zásahy do hydrografické sítě. Vlivem
hydrologických, geologických a pedologických podmínek dochází v prostoru nad Litovlí
k velmi intenzivnímu větvení přirozeného koryta Moravy. Jednotlivá ramena protékají
městskou zástavbou. K rušení vodních přítoků a vodotečí docházelo již v 15. století. Některá
ramena sloužila k pohonu mlýnských kol. Po skončení funkce docházelo k postupné likvidaci
nevyužívaných ramen a rušená ramena se stávala stavebními parcelami.
Další příčinou jsou změny ve využití krajiny. Druhá polovina 20. stol. je spojena se změnou
hospodaření v krajině, která měla negativní dopad na odtokové poměry. Dochází ke
zrychlování odtoku a omezování přirozené retence. Intenzifikace v zemědělské výrobě
znamenala rušení ostrůvků zeleně, scelování pozemků, pokles množství humusu a destrukci
sorpčního komplexu.
Významný vliv měla také samotná výstavba a rozšiřování městské aglomerace. Rozšiřování
zastavěných ploch nerespektovalo inundační území. Z toho důvodu také nejstarší část města je
na mírné vyvýšenině a nebývá povodněmi postihována a naopak nová výstavba se rozšiřuje do
inundace. Inundační území částečně mění i inženýrské stavby, které jím prochází. Tyto stavby
byly opatřeny inundačními propusty a mosty, které byly z různých důvodů rušeny, nebo při
rekonstrukcích zmenšovány. Vlivem zanedbané údržby je jejich funkce mizivá. Na trati ČD
jsou 4 propusty s celkovou kapacitou 25 m3/s nevyužitelné z důvodu zvýšeného terénu na
odtokové straně na úroveň horní hrany propustu.
A poslední hlavní příčinou povodňových stavů v Litovli jsou vzdouvací objekty – jezy.
Původní vzdouvací objekty zabezpečovaly dostatek vody k pohonu mlýnů, v pozdější době
k energetickým účelům. Většina vzdouvacích objektů pochází z 20. a 30. let minulého století
původně jako zařízení pevná, postupně přebudovávaná na pohyblivá. Pohyblivé části jsou
většinou nefunkční a způsobují omezený pohyb splavenin a zanášení toků.
Fotodokumentace Litovle za povodní v roce 2005 je uvedena na následujících obrázcích.
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Tato dokumentace porovnává aktivní variantu řešení s nulovou pasivní variantou. Po technické
stránce je řešení již ve fázi dokumentace pro územní řízení a tedy pouze v jedné aktivní
variantě. Tato výsledná varianta všech stavebních objektů je výsledkem vzájemných konsultací
a výrobních výborů. I oproti oznámení záměru došlo k některým dílčím změnám některých
inženýrských objektů, které vyplynuly z předchozích jednání, ale i výsledků některých
hydrotechnických výpočtů a geologických průzkumů.
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Obrázek 3: Litovel při povodni v roce 2005

Obrázek 4: Litovel při povodni v roce 2005
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Obrázek 5: Litovel při povodni v roce 2005

Obrázek 6: Litovel při povodni v roce 2005
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B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
Jak již bylo napsáno, stavba I. etapy sestává ze 13 stavebních objektů vzájemně provázaných.
Opatřeními vybudovanými v I. etapě se zajistí ochrana zástavby města Litovle do úrovně cca
Q20 (336m3/s ), aniž dojde ke zhoršení situace v okolní zástavbě, tak i v obci Červenka. Tato
získá ochranu na úroveň Q100 již v I. etapě.
Zásady technického řešení
K usměrnění velkých vod je navržena západní ochranná hráz s regulačními objekty na tocích
protékajících městem Litovel – Mlýnském potoku, Strusce, Moravě. Rozdělení stoleté vody
(množství 479 m3/s ) bude následující :
a) převedení cca 330 m3/s stávajícími koryty přes Litovel (200m3/s korytem Moravy, 130 m3/s
Mlýnským potokem)
b) převedení 150 m3/sec částí severního obtoku při ochraně obce Červenky na Q100.
Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném
znění a navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, atd.) v platném znění. Podmínkou pro uvolnění
materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.
Stavební konstrukce – monolitické objekty přicházející do styku s vodou budou provedeny
z betonu min. kvality C30/37 XF3 (ČSN 73 1201, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1) a
bude použit struskoportlandský cement v množství min. 320 kg/m3. Objekty musí být zajištěny
proti vztlaku vzduté podzemní vody.
Ochrana betonových konstrukcí – betonové konstrukce budou vhodně chráněny proti vlivu
podzemních vod s obsahem agresivního CO2 a SO4-2. Ochrana bude provedena vhodným
složením betonové směsi. Návrh ochrany provede zhotovitel stavby na základě laboratorních
rozborů podzemní vody, které budou odebrány při provádění stavby. Způsob ochrany
betonových konstrukcí předloží zhotovitel k odsouhlasení zástupci investora a autorskému
dozoru stavby.
Hráze – budou provedeny jako zemní sypané homogenní hráze ze soudržných zemin. Všechen
materiál v tělese hráze musí být řádně zhutněn, v případě soudržných zemin požaduje ČSN
752410 minimální míru zhutnění 95% maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní
Proctorovy zkoušky.
Veškeré platné požadavky budou dodrženy. Stavba musí být v souladu s vyhláškou 137/98 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. V případě liniové stavby se jedná hlavně o dodržení §11
Připojení staveb na sítě technického vybavení odst. (2), §14 Staveniště, §16 Mechanická
odolnost a stabilita, §26 Bezpečnost při provádění a užívání staveb odst. (4), §30 Zakládání
staveb.
Základní popis jednotlivých inženýrských objektů
Zde je pro představu rozsahu inženýrského objektu uveden pouze jeho stručný popis. Podrobné
popisy s příčnými řezy a výpočty jsou v technické části, která je dokumentací pro územní
řízení. Je zpracovaná firmou Valbek spol. s r.o., Liberec.
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hráz ochranná západní

Západní ochranná hráz je navržena k usměrnění velkých vod a to s regulačními objekty na
tocích protékajících městem Litovel – Mlýnském potoku, Strusce a Moravě. S ohledem na
kapacitu jednotlivých ramen řeky Moravy bude vždy celkový aktuální N–letý průtok
rozdělován do těchto ramen pomocí omezovacích a rozdělovacích objektů, které budou
situovány na trase tzv. Západní ochranné hráze, jež bude situována nad městem Litovel. Tato
ochranná hráz bude prakticky přepažovat celou šířku údolní nivy nad městem a vzdouvat tak
především inundované vody za ochrannými hrázami na obou březích řeky Moravy. Snahou
bude, převést korytem řeky Moravy co nejvíce vody, především při nižších, jak dvacetiletých
průtocích, přes rekonstruovaný jez Litovel tak, aby vlastní koryto bylo co nejvíce využíváno a
odlehčování vod do tzv. severního obtoku nastalo co nejpozději. Při nastupování povodňových
průtoků, už pod hodnotou dvouletého průtoku (Q2 = 159 m3/s) protéká určitá část odlehčených
vod z nehrázovaného koryta řeky Moravy výše proti toku nad Litovlí přes lužní lesy a tedy je
třeba respektovat situaci, že při extrémních povodních protéká pravobřežním inundačním
územím s Malou vodou větší část průtoků, než vlastním korytem Moravy, neboť vody z lesních
pozemků nejsou usměrňovány příčnými hrázemi do vlastního recipientu.
S ohledem na výsledky hydrotechnických výpočtů a zároveň z důvodu nutné protipovodňové
ochrany částí území Víska a Nasobůrky je potřeba zajistit větší vzdutí a tudíž i vybudovat vyšší
ochrannou hráz západní nad Litovlí. Rovněž bylo při návrhu umístění a výšky západní hráze
pamatováno na možnou a plánovanou trasu severního silničního obchvatu města. Předběžně se
předpokládá výška zemního tělesa obchvatu v místě křížení cca 4 m nad stávajícím terénem u
řeky Moravy, šířka silničního tělesa v koruně cca 12 m a umístění paty vzdušného svahu
silničního náspu minimálně 20 m nad jezovým profilem na levém břehu Moravy. Z toho
vyplývá situování paty návodního svahu náspu obchvatu a tedy i západní hráze cca 50 m nad
jezovým profilem s ohledem na předpokládané sklony obou svahů v hodnotách 1:2 na vzdušné
straně a 1:3 na návodní straně tělesa.
Trasa ochranné západní hráze začíná u obce Víska napojením na protipovodňové nábřežní zdi
podél Mlýnského potoka – IO 14. Poté hráz kříží koryto odpadu mlýnského náhonu a stáčí se
směrem k Litovli. Po křížení s Mlýnským potokem se hráz stáčí a vede podél lokality Hvězda
směrem ke Strusce. Poté hráz kříží nad stávajícím jezem Litovel řeku Moravu a hráz končí
napojením na stávající silnici Litovel – Nové Zámky.
Ochranná hráz je navržena jako zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných zemin
lichoběžníkového tvaru. Na vzdušné patě svahu je navržen patní drén, návodní pata svahu je
zpevněna kamennou patkou. Svahy hrází budou ohumusovány a osety. V koruně hráze bude
zřízena zpevněná cesta š. 3,0 m. Zpevnění bude provedeno pomocí vibrovaného štěrku
tloušťky 0,3 m.
Západní hráz bude doplněna o přejezdy cest a sjezdy pro přístup zemědělské techniky na
oddělené pozemky. Přejezdy hráze a sjezdy z hráze budou řešeny jako šikmá rampa z hutněné
zeminy v podélném sklonu 1:10. Povrch bude zpevněn vibrovaným štěrkem š. 3,0 m, tl. 0,3 m.
Základní technické parametry ochranné hráze:
Šířka koruny hráze
4m
Sklon svahu návodního
1:3
Sklon svahu vzdušného
1:2
Kóta koruny hráze
236,35 m n.m.
Kóta hladiny Q100 nad hrází
235,40 – 235,55 m n.m.
Délka hráze
1971 m
Výška hráze
cca 2,0 - 3,2 m
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Obrázek 7: Terén v trase hráze – pohled od Vísky směrem k Litovli

Příčné a podélné řezy ochrannými hrázemi jsou zakresleny v technické části dokumentace pro
územní rozhodnutí, kterou zpracovala firma Valbek spol. s r.o.

IO 02

hráz ochranná podél Červenky

Za dnešního stavu je problematické zjistit přesné rozdělování povodňových průtoků do
inundačního území a to i mezi Litovlí a Červenkou. K nátoku inundovaných vod k silnici III.
třídy č. 4498 Litovel - Nové Zámky dnes dochází již při nižší jak dvacetileté vodě. Po přelití
zmíněné silnice pak protékají inundované vody přes areál cukrovaru a po polních pozemcích
mezi cukrovarem a lesními pozemky s vodárenským zařízením (přes jímací území) a dále nad
železniční tratí ve směru k obci Červenka. Část inundovaných vod protéká stávajícími
inundačním mostky a propustky pod tratí ČD ve směru k silnici II/449 a následně stávajícími
trubními propustky pod silnicí. Upravené a napřímené neohrázované koryto Čerlinky
procházející při jižním okraji zástavby obce však nestačí odvést větší inundované průtoky,
neboť jeho kapacita je cca 6 až 8 m3/s. Rovněž pod silničním mostem vybřežují vyšší průtoky,
jak do polních pozemků na pravém břehu Čerlinky, tak i později na levém břehu a zaplavují
objekty přilehlé zástavby obce.
S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nutné i zde realizovat v první etapě protipovodňová
opatření pro ochranu dnes zaplavovaného spodního okraje zástavby. Inundované vody
protékající na trase severního obtoku budou sváděny dále železničním náspem ve směru k obci
Červenka, kde zaplní také polní pozemky nad obcí na obou březích Čerlinky. Menší průtoky
odlehčených vod budou převáděny vedle inundačních mostků a propustků také korytem potoka
Čerlinky pod železniční trať a dále pod silnici II/449, kde je koryto potoka poměrně hluboké,
ale bez hrází. Pro zabránění nátoku vyšších vod z koryta Čerlinky do přilehlé zástavby na
levém břehu, bude nátok omezován již nad železniční tratí novým stavidlovým objektem, který
se umístí krátce nad železničním mostem - IO 02.2 stavidlový objekt na Čerlince - nad obcí.
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Při zvýšených průtocích bude stavidlo postupně uzavíráno tak, aby v obci níže to toku
nedocházelo k vyhřezování vod z koryta Čerlinky do přilehlé zástavby na levém břehu. Rovněž
pod zástavbou obce Červenka bude nutno vybudovat v I. etapě stavidlový objekt - IO 02.3
stavidlový objekt na Čerlince - pod obcí, pro zabránění zpětného nátoku inundovaných vod do
koryta Čerlinky a do přilehlé okolní zástavby. Spodní stavidlový objekt bude vhodné umístit až
na spodní konec obce v profilu pod místní čistírnou odpadních vod (ČOV), kde bude zavázán
spodní konec navrhované ochranné hráze do zvýšeného terénu na levém břehu Čerlinky. Od
spodního stavidlového objektu bude probíhat ochranná hráz na pravém břehu Čerlinky ve
směru proti toku jako odsazená od koryta Čerlinky podél stávajících oplocených zahrádek,
sportovních areálů a po polních pozemcích. V horním konci se zaváže do zvýšeného silničního
tělesa v blízkosti osamoceného rodinného domu na pravém břehu Čerlinky tak, aby zde byl
zajištěn přístup do domu a sjezd na stávající zpevněnou cestu v areálu místního parku.
Ochranná hráz je navržena jako zemní, sypaná, homogenní ze soudržných zemin
lichoběžníkového tvaru. Na vzdušné patě svahu je navržen patní drén, návodní pata svahu je
zpevněna kamennou patkou. Svahy hrází budou ohumusovány a osety. V koruně hráze bude
zřízena zpevněná cesta š. 3,0 m, zpevnění bude provedeno pomocí vibrovaného štěrku tl. 0,3
m.
Ochranná hráz bude doplněna o přejezdy cest a sjezdy pro přístup zemědělské techniky na
oddělené pozemky. Přejezdy hráze a sjezdy z hráze budou řešeny jako šikmá rampa z hutněné
zeminy v podélném sklonu 1:10. Povrch bude zpevněn vibrovaným štěrkem š. 3,0 m, tl . 0,30
m.
Základní technické parametry ochranné hráze:
Šířka koruny hráze
Sklon svahu návodního
Sklon svahu vzdušného
Kóta koruny hráze
Kóta hladiny Q100 u hráze
Délka hráze
Výška hráze

4m
1:3
1:2
233,80 – 233,00 m n.m.
233,00 – 232,20 m n.m.
1464 m
1,5 - 2,3 m.

Vody přitékající z levobřežních přítoků a vody vnitřní z obce Červenka bude nutné při
povodních přečerpávat z koryta Čerlinky do inundačního území pod dolní stavidlový objekt,
neboť se předpokládá při povodních uzavření obou stavidlových objektů nad i pod.
V I. etapě se počítá vybudovat i nové inundační mosty na silnici II/449 a na železniční trati pro
snížení hladin nad oběma liniovými stavbami a to tak, aby obě dopravní komunikace nebyly
ani stoletými vodami zaplavovány.
V I. etapě protipovodňových opatření v Litovli bude vybudována jen ochranná hráz na pravém
břehu Čerlinky podél obce Červenka, takže tato obec bude již chráněna až na stoletý průtok. Za
tohoto stavu bude ještě dočasně zaplavována zástavba města Litovle na pravé straně
popisovaného inundačního území až do doby vybudování ochranné hráze podél okraje
zástavby města, což se předpokládá v rámci II. etapy protipovodňových opatření.
Protipovodňová ochrana obce Tři Dvory se rovněž plánuje až v rámci II. etapy současně
s protipovodňovými opatřeními v území pod Litovlí, resp. ze spodní strany města pro
zabránění zpětného vzdutí do stávajících ramen řeky Moravy a do zástavby města.
Křížení ochranné hráze podél Červenky (IO 02) s tratí ČD bude řešeno úrovňovým
železničním přejezdem o šířce koruny hráze, tj. 4,0 m - IO 02.4 drážní přejezd. Zabezpečení
přejezdu bude uzamykatelnou zábranou, klíče budou uloženy na železniční stanici Červenka.
EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 8: Terén v místě hráze, pohled od ČOV směrem k zahrádkám a sportovnímu areálu

IO 04.1 obnovení funkce stávajících mostů a propustků na trati ČD a na silnici Litovel Červenka
Základní funkcí mostů a propustků je převádění povodňových průtoků tzv. severním obtokem.
Vzhledem k tomu, že bylo v této lokalitě rozhodnuto o výstavbě inundačních mostů, nebudou
v rámci stavby prováděny žádné stavební úpravy ani zkapacitnění mostů a propustů. Bude
provedeno pouze obnovení funkce těchto objektů, budou vytěženy nánosy z objektů a rovněž
odstraněny nánosy a náletová zeleň v prostorech vtoků a výtoků.
Na trati ČD se nacházejí 4 mostky o šířkách 2 m, 3 m a 4 m, výška mostků se pohybuje mezi
1,5 – 2 m.
Na silnici se nachází celkem 5 trubních propustků (jeden samostatný a dva dvojité), všechny o
dimenzi DN 1000.

EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 9: Příklad drážního mostku

Obrázek 10: Příklad silničního propustku

EVERNIA s.r.o.
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obnovení Třídvorky

Základní funkcí koryta Třídvorky je odvádění povodňových průtoků přitékajících tzv.
severním obtokem. Vzhledem k podmínkám stanoveným orgány ochrany přírody v rámci
zjišťovacího řízení EIA nebude koryto stavebně upravováno, aby nedošlo k zásahu do přírodní
rezervace Litovelské luhy, která se nachází na pravém břehu toku.
Bude provedeno pouze obnovení funkce koryta, budou vytěženy nánosy a rovněž odstraněna
náletová zeleň z prostoru tělesa toku. Celková délka obnovovaného koryta činí 496 m, do
obnovovacích prací bude rovněž zahrnut krátký úsek toku Čerlinky od soutoku s Třídvorkou
po silniční most na silnici Litovel – Tři Dvory.
Obrázek 11: Současný stav koryta Třídvorky
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úpravy podél Zámecké Moravy

Pro odlehčování vod nad průtokem Q20 do Severního obtoku je určujícím faktorem také členitý
terén v oploceném areálu a rovněž i mimo něj v okolí Zámecké Moravy, která je zaústěna zleva
do koryta řeky Moravy krátce nad jezem Litovel.
Návrh snížení pevné část přelivu jezu Litovel také vyplývá z požadavku, aby nedocházelo
v levobřežní části inundačního území těsně nad oploceným areálem k přelévání silnice III/4498
na Nové Zámky a k přelévání stávajícího zvýšeného terénu do Severního obtoku při nižším jak
dvacetiletém průtoku. Z posouzení výšek stávajícího terénu kolem Zámecké Moravy a výšek
hladiny v korytě řeky Moravy v místě zaústění Zámecké Moravy vyplývá, že pro zabránění
nátoku říčních a inundovaných vod na levém břehu Moravy do zahrázovaného území pod
Zámeckou Moravou bude nutno, i po snížení pevného přelivu jezu, vybudovat zvýšení terénu
podél Zámecké Moravy a to v úseku mezi Moravou a zvýšeným terénem u oploceného
zemědělského areálu až na úroveň vypočtené hladiny při Q20 , tj. cca na kótu cca 235,57 m
n.m.
Z dalších výpočtů průběhu hladin při dvacetiletém průtoku v levobřežním inundačním území
nad zaústěním Zámecké Moravy vyplývá, že těsně nad oploceným areálem bude hladina
v inundačním území přibližně na úrovni 235,74 m n.m., což přibližně odpovídá kótě zadní
cesty do areálu, takže při vyšším průtoku je zajištěn lepší nátok vyšších inundovaných vod
kolem Zámecké Moravy do stávajícího inundačního mostu o dvou polích po 10 m na silnici na
Nové Zámky a následně lepší nátok do tzv. Severního obtoku ve směru k obci Červenka.
Zvýšení terénu je navrženo jako zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných zemin
lichoběžníkového tvaru. Na vzdušné patě svahu je navržen patní drén. Návodní pata i vzdušná
pata svahu budou přelévané, proto budou zpevněny kamennými patkami. Těleso zvýšení terénu
bude ohumusováno, oseto a osázeno zelení dle odborného návrhu vyhotoveného v rámci
dalšího stupně PD.
Základní technické parametry zvýšení terénu:
Šířka koruny
Sklon svahu návodního
Sklon svahu vzdušného
Kóta koruny = hladina Q20
Délka zvýšení terénu

EVERNIA s.r.o.
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Obrázek 12: Prostor navrhovaného zvýšení terénu s pohledem na vyvýšený oplocený areál

IO 09

úprava Strusky

Předmětem objektu 09 je pouze ochranná hrázka, která chrání spodní část zástavby Litovle
před zpětnou vodou z Mlýnského potoka, dále přeložka zaústění Strusky do Mlýnského potoka
a dva regulační, resp. stavidlové objekty. Na základě hydrotechnických výpočtů nebude
součástí stavby zkapacitňování a úprava vodního toku.
IO 09.1 ochranná hrázka Mlýnský potok - pravý břeh Strusky: má za účel ochránit spodní okraj
zástavby města Litovel před rozlitými vodami z Mlýnského potoka v prostoru pod soutokem
Mlýnského potoka s odpadem náhonu od Staroštíkova jezu. Trasa hrázky je vedena od
spodního stavidlového objektu na odpadu náhonu IO 11.11 přes polní pozemek směrem
k pravému břehu Strusky, podél kterého hrázka pokračuje až do konce. Trasa hrázky vznikla
jako kompromisní řešení po dohodě se zpracovatelem územního plánu. Hranice navrhované
zástavby bude trasu hrázky respektovat.
Ochranná hrázka je navržena jako zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných zemin
lichoběžníkového tvaru. Na vzdušné patě svahu je navržen patní drén, návodní pata svahu je
zpevněna kamennou patkou. Těleso hráze bude ohumusováno a oseto.
Základní technické parametry ochranné hráze:
Šířka koruny hráze
2m
Sklon svahu návodního
1:2
Sklon svahu vzdušného
1:2
Kóta koruny hráze
233,41 – 232,69 m n.m.
Kóta hladiny Q100 u hráze
232,91 – 232,19 m n.m.
Délka hráze
928 m
Výška hráze
cca 1,5 m.
EVERNIA s.r.o.
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IO 09.2 úprava zaústění Strusky do Mlýnského potoka: řeší přeložku naprosto nevhodného
zaústění koryta Strusky do Mlýnského potoka. Stávající zaústění je proti směru toku vody
v Mlýnském potoce a způsobuje zhoršování hydrauliky průtoků při vyšších vodách.
Trasa přeložky koryta byla konzultována s CHKO Litovelské Pomoraví a vede od ostré
zatáčky Strusky mladým dubovým lesem směrem ke korytu Mlýnského potoka. Nově navržené
koryto bude propojeno štěrkovými žebry s historickým korytem Strusky tak, aby zde vznikly
žádoucí mokřady. Původní zaústění koryta Strusky bude zachováno a zůstane propojeno
s Mlýnským potokem a bude fungovat jako slepé rameno. Koryto přeložky je navrhováno jako
zemní, lichoběžníkového tvaru. Paty svahů koryta budou zpevněny kamennými patkami a
svahy budou opevněny kamenným pohozem fr. 63 – 125 mm v tl. 25 cm.
Základní technické parametry přeložky koryta:
Šířka dna koryta
5m
Sklony svahů
1 : 1,5
Délka přeložky
242 m
IO 09.3 regulační objekt na Strusce v západní hrázi: by měl regulovat propouštění množství
inundovaných vod ze záplavového území nad ochrannou, tzv. západní hrází, do záplavového
území s nižší hladinou pod západní hrází, tj. do prostoru ohraničeném levobřežní odsazenou
ochrannou hrází podél toku Strusky a pravobřežní odsazenou ochrannou hrází podél toku
Mlýnského potoka (Malé vody) v území nad stávající železniční tratí a silnicí přepažující údolí
řeky Moravy ve směru Litovel – Červenka.
IO 09.4 stavidlový objekt na Strusce nad tratí ČD: by měl regulovat propouštění zvýšeného
množství vod z toku Strusky a inundovaných vod z údolí Mlýnského potoka (Malé vody) nad
železniční tratí ČD Litovel – Červenka do městské části koryta Strusky a rovněž úplné uzavření
průtočného profilu na toku Strusky do Litovle při povodňových průtocích. Bez uzavření nátoku
inundovaných vod pod železniční trať při povodňových stavech by tyto vody ohrožovaly
přilehlou a okolní zástavbu podél málo kapacitního a neohrázovaného toku Strusky pod
železnicí. Stavidlový profil na Strusce nad tratí ČD musí být včas uzavřen především při
uzavření plánovaného stavidla na toku Strusky (v rámci II. etapy) ve spodním konci zástavby
města Litovle, tj. při ochraně zástavby i před zpětným vzdutím inundovaných vod pod Litovlí.
Obrázek 13: Prostor trasy přeložky Strusky
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Radniční Morava - obnovení koryta

Na základě hydrotechnických výpočtů a dle dohody na výrobních výborech nebude součástí
stavby protipovodňových opatření zkapacitňování a úpravy drobných vodních toků
v intravilánu Litovle, vzhledem k malé efektivnosti úprav navrhovaných v investičním záměru.
Toto platí i pro tok Radniční Moravy. Koryto bude pouze obnoveno tak, aby při povodňových
stavech nezpůsobovalo lokální vzdutí vody zanedbaný stav koryta. Bude provedeno obnovení
funkce koryta, budou vytěženy nánosy a rovněž odstraněna náletová zeleň z prostoru tělesa
toku. Celková délka obnovovaného koryta činí cca 358 m.
IO 11

Mlýnský potok

Koryto Mlýnského potoka (Malé vody) bude dle zpracovaných hydrotechnických výpočtů po
pročištění a po ohrázování v určitých problematických úsecích zkapacitněno tak, že by mělo
převést přes zastavěnou část poměrně velkou část povodňových průtoků. Důvodem je to, že do
tohoto pravobřežního průtočného profilu říčního údolí natéká přibližně nad dvacetiletým
průtokem stejné a pak ještě vyšší množství vod přitékajících z lužních lesů od severovýchodu,
než do vlastního koryta řeky Moravy. Při Q20 na toku Moravy protéká údolím Mlýnského
potoka (Malé vody) průtok cca QMV = 150 m3/s a při stoletém průtoku - Q100 dokonce až
průtok QMV = 200 až 220 m3/s. Pravobřežní inundační území je tedy hodně kapacitní a bude
nutno povodňové průtoky tímto územím níže po toku omezovat technickými opatřeními tak,
aby upravené koryto Mlýnského potoka (Malé vody) bylo využito maximálně a část
povodňových průtoků byla převedena do koryta řeky Moravy a následně i do levobřežního
inundačního území a tedy do severního obtoku.
IO 11 řeší sestavu objektů, jejichž realizace umožní převádění průtoku 130 m3/s přes
zastavěnou část města Litovel.
IO 11.1 ochranná jižní hráz podél Hvězdy: slouží k ochraně jižní zástavby Litovle a zástavby
Nasobůrek před rozlitými vodami v prostoru přírodní lokality Hvězda. Trasa hráze je vedena
od napojení na hlavní ochrannou západní hráz IO 01 po polních pozemcích směrem k trati ČD,
na kterou je napojena pomocí krátkého úseku železobetonové zdi navazující na opěru drážního
mostu.
Ochranná hráz je navržena jako zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných zemin
lichoběžníkového tvaru. Na vzdušné patě svahu je navržen patní drén, návodní pata svahu je
zpevněna kamennou patkou. Svahy hrází budou ohumusovány a osety. V koruně hráze bude
zřízena zpevněná cesta š. 3,0 m, zpevnění bude provedeno pomocí vibrovaného štěrku tl.0,3 m.
Hráz bude doplněna o přejezdy cest a sjezdy pro přístup zemědělské techniky na oddělené
pozemky. Přejezdy hráze a sjezdy z hráze budou řešeny jako šikmá rampa z hutněné zeminy
v podélném sklonu 1:10. Povrch bude zpevněn vibrovaným štěrkem š. 3,0 m, tl . 0,30 m.
Základní technické parametry ochranné hráze:
Šířka koruny hráze
4m
Sklon svahu návodního
1:3
Sklon svahu vzdušného
1:2
Kóta koruny hráze
235,20 m n.m.
Kóta hladiny Q100 u hráze
234,49 – 234,65 m n.m.
Délka hráze
760 m
Výška hráze
cca 1,9 - 2,3 m.
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Obrázek 14: Terén v místě navrhovaného IO 11.1 - ochranná jižní hráz podél Hvězdy

IO 11.2 ochranná severní hráz podél Hvězdy: slouží k ochraně západního okraje zástavby
Litovle před rozlitými vodami v prostoru přírodní lokality Hvězda. Trasa hráze je vedena od
napojení na hlavní ochrannou západní hráz IO 01 po loukách a po okrajích zahrádek ke
slepému ramenu Strusky. Po křížení s tímto ramenem trasa hráze končí napojením na
stavidlový objekt na Strusce u trati ČD – IO 09.4. Vzhledem ke stísněným poměrům je hráz
v některých částech tvořena zdí v trase plotů zahrádek. Křížení se slepým ramenem bude
provedeno pomocí železobetonové zdi.
Ochranná hráz je navržena jako zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných zemin
lichoběžníkového tvaru. Na vzdušné patě svahu je navržen patní drén, návodní pata svahu je
zpevněna kamennou patkou. Svahy hrází budou ohumusovány a osety. V koruně hráze bude
zřízena zpevněná cesta š. 3,0 m, zpevnění bude provedeno pomocí vibrovaného štěrku tl. 0,3
m.
Hráz bude doplněna o přejezdy cest a sjezdy pro přístup zemědělské techniky na oddělené
pozemky. Přejezdy hráze a sjezdy z hráze budou řešeny jako šikmá rampa z hutněné zeminy
v podélném sklonu 1:10. Povrch bude zpevněn vibrovaným štěrkem š. 3,0 m, tl . 0,30 m.
Základní technické parametry ochranné hráze:
Šířka koruny hráze
4m
Sklon svahu návodního
1:3
Sklon svahu vzdušného
1:2
Kóta koruny hráze
235,20 m n.m.
Kóta hladiny Q100 u hráze
234,49 – 234,65 m n.m.
Délka hráze
621 m
Výška hráze
cca 1,7 - 2,0 m
Z toho délka zdí
212 m.
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IO11.3 ochranná hráz podél tratě ČD: slouží k ochraně tělesa tratě ČD v úseku mezi korytem
Mlýnského potoka a korytem Strusky. Na jednáních bylo dohodnuto realizovat tuto ochrannou
hráz, protože narušením tělesa tratě při povodních by mohlo dojít k průniku vod do města.
Hráz bude navázána na stávající těleso tratě dle požadavků zástupců ČD. V místě styku bude
vytvořen odvodňovací příkop, který bude zpevněn betonovou žlabovkou.
Ochranná hráz je navržena jako zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných zemin
lichoběžníkového tvaru. Návodní pata svahu je zpevněna kamennou patkou. Svahy hráze
budou ohumusovány a osety. V koruně hráze bude zřízena zpevněná cesta š. 2,5 m, zpevnění
bude provedeno pomocí vibrovaného štěrku tl. 0,3 m.
Základní technické parametry ochranné hráze:
Šířka koruny hráze
Sklon svahu návodního
Sklon svahu vzdušného
Kóta koruny hráze
Kóta hladiny Q100 u hráze
Délka hráze

3m
1:3
1:3
235,20 m n.m.
234,49 m n.m.
237 m

IO 11.4 omezovací objekt na Mlýnském potoce v západní hrázi: byl posuzován mostní objekt
na toku Mlýnského potoka v trase západní hráze. Je tvořen železobetonovou mostní konstrukcí
s jedním polem š. 10 m. Relativně úzký průtočný mostní profil bude rovněž ve dně opevněn
železobetonovou deskou s vývarem z důvodů zvýšeného namáhání ve zúženém průtočném
profilu mezi svislými zdmi. Mostní objekt bude vzdouvat vody nad Západní hrází obdobně
jako jezový objekt s krátkou přelivnou hranou.
Při dvacetileté vodě v údolí řeky Moravy se předpokládá propouštění částí inundovaných vod
v pravobřežním inundačním území tak, aby nedocházelo k většímu přelévání vod z údolí
Mlýnského potoka (Malé vody) do koryta řeky Moravy nad západní hrází a současně tak, aby
oběma průtočnými profily v západní hrázi (přes popisovaný omezovací objekt – most na toku
Mlýnského potoka (Malé vody) a přes popisovaný stavidlový objekt na Strusce – objekt SO
09.3) neprotékal větší průtok než QMV = 130 m3/s. z
Při stoleté vodě v údolí řeky Moravy se předpokládá uzavření stavidlového regulačního
objektu na Strusce a omezování nátoku vod pod západní hráz bude jen omezovacím mostním
objektem na toku Mlýnského potoka (Malé vody.) Při stoleté vodě bude takto protékat
omezovacím mostem maximální průtok v hodnotě cca QMV = 130 m3/s. Vyšší průtoky se
budou odlehčovat zpět do koryta řeky Moravy nad Západní hrází přes sníženou pravobřežní
hráz Moravy a dále pak z koryta řeky Moravy přes sníženou levobřežní hráz Moravy do
levobřežního inundačního území ve směru k obci Červenka, tj. do tzv. Severního obtoku.
IO 11.5 Mlýnský potok, levý břeh - ochranná zeď nad Staroštíkovým jezem: slouží k ochraně
území na levém břehu Mlýnského potoka nad Staroštíkovým jezem. Zeď je umístěna 3 m od
břehové čáry, na jednom konci je zeď zavázána do stávajícího zvýšeného terénu a na druhém
konci je zeď napojena na stavidlový objekt na náhonu IO 11.6.
Zeď bude provedena jako železobetonová tížná o šířce koruny 0,5 m, šířka dříku je 0,85 m,
sklon návodního líce zdí je 5:1, vzdušný líc zdí je svislý. Kóta koruny zdi se pohybuje od
hodnoty 234,60 po hodnotu 234,40 m n.m. Kóta hladiny Q100 u zdi se pohybuje v rozmezí
234,30 – 234,10. Celková délka navržené zdi je 167 m.
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IO 11.6 stavidlový objekt na vtoku do náhonu u Staroštíkova jezu: bude uzavírat průtočný
profil náhonu u Staroštíkova jezu v areálu Staroštíkova mlýna, proto aby povodňové vody
nenatékaly do koryta náhonu a do areálu mlýna a dále pak do zástavby města pod mlýnem.
IO 11.7 ochranné zdi pod Staroštíkovým jezem: slouží k ochraně území na pravém i levém
břehu Mlýnského potoka pod Staroštíkovým jezem. Zeď na pravém břehu je umístěna v trase
stávajících plotů zahrádek, zeď na levém břehu je vedena volným terénem u zástavby u
Staroštíkova mlýna. Zeď na pravém břehu je napojena na nábřežní zeď – IO 11.8. Zeď na
levém břehu je na jedné straně rovněž napojena na nábřežní zeď – IO 11.8 a na druhém konci
je zeď napojena na stavidlový objekt na náhonu IO 11.6. Na zdi pravého břehu bude osazen
plot výšky 1,0 m.
IO 11.8 úprava Mlýnského potoka km 8,58 - 8,76: tj. v úseku mezi podjezím Staroštíkova jezu
a silničním mostem přes Mlýnský potok na místní komunikaci v místě soutoku s potokem
Loučka. Koryto bude upraveno do lichoběžníkového tvaru se šířkou ve dně 12 m a sklony
svahů 5 : 1. Svahy koryta budou opevněny nábřežními zdmi. Úpravy Mlýnského potoka budou
prováděny přibližně v trase stávajícího koryta bez podstatných směrových a výškových změn.
Součástí objektu bude rovněž odstranění nánosů ze dna koryta.
Zdi budou provedeny jako železobetonové úhlové, ve stísněných poměrech jako tížné o šířce
koruny 0,5 m, sklon návodního líce zdí je 5:1. Kóta koruny zdí je proměnná dle
hydrotechnických výpočtů od hodnoty 234,30 po hodnotu 233,97 m n.m. Kóta hladiny Q100 u
zdí se pohybuje v rozmezí 233,80 – 233,47 m n.m. Celková délka navržených zdí je 247 m,
z toho délka tížných zdí vychází na 46 m.
IO 11.9 úpravy podél Loučky: v území od soutoku s Mlýnským potokem směrem proti toku po
křížení se silnicí Litovel – Červenka (II/449). Ochranné zdi a další opatření slouží k ochraně
území na pravém i levém břehu Loučky a melioračního koryta ve vymezeném prostoru. Zdi na
pravém i levém břehu jsou umístěny v trase stávajících plotů zahrad. Proluky ve zdech např.
v místě vjezdů na pozemky bude nutno v době povodně zabezpečit mobilním hrazením. Část
zástavby Litovle od koryta Loučky směrem k pivovaru bude chráněna pomocí navýšení
nivelety stávající živičné cesty, která bude zvýšena cca o 0,3 – 0, 4 m.
Zdi budou provedeny jako železobetonové tížné o šířce koruny 0,5 m, šířka dříku je 0,85 m,
sklon návodního líce zdí je 5:1, vzdušný líc zdí je svislý. Zdi budou opatřeny plotem v.1 m.
Kóta koruny zdí je 233,68 m n.m. Kóta hladiny Q100 u zdí je ovlivněna vzdutím od hladiny
Mlýnského potoka a je 233,38 m n.m. Celková délka navržených zdí je 179 m.
IO 11.10 úpravy zdi podél Mlýnského potoka: v úseku mezi silničním mostem a soutokem
s odpadem mlýnského náhonu. Ochranné zdi a další opatření slouží k ochraně území na
pravém i levém břehu Mlýnského potoka. Zdi na pravém i levém břehu jsou umístěny podél
místních komunikací v trase stávajícího zábradlí a stávajících sloupů a vedení veřejného
osvětlení – osvětlení bude nutno upravit. Zeď na pravém břehu bude napojena na hrázku – IO
11.13. Část zástavby Litovle u garáží na levém břehu bude chráněna pomocí navýšení nivelety
stávajícího břehu, navýšení bude rovněž využito jako příjezdová komunikace k IO 11.11,
příjezd bude zpevněn vibrovaným štěrkem tl. 0,3 m, břeh bude zvýšen cca o 0,3 – 0, 4 m.
Zdi budou provedeny jako železobetonové tížné o šířce koruny 0,5 m, šířka dříku je 0,85 m,
sklon návodního líce zdí je 5:1, vzdušný líc zdí je svislý. Koruna zdí bude opatřena zábradlím
o výšce do 0,7 m. Kóta koruny zdí je 234,14 – 233,16 m n.m. Kóta hladiny Q100 u zdí je 233,38
– 232,86 m n.m. Celková délka navržených zdí je 461 m.
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Obrázek 15: Stávající stav v místě IO 11.10 - úpravy a zdi podél Mlýnského potoka km 8,20 - 8,56

IO 11.11 stavidlový objekt na odpadu náhonu od Staroštíkova mlýna: bude uzavírat průtočný
profil odpadu náhonu od malé vodní elektrárny a od areálu Staroštíkova mlýna tak, aby nebyla
zaplavována okolní zástavba v Litovli pod ulicí Palackého zpětným vzdutím z koryta
Mlýnského potoka (Malé vody) při povodňových průtocích. Současně s uzavřením tohoto
stavidlového objektu se musí uzavřít plánovaný nový stavidlový objekt na toku náhonu u
Staroštíkova jezu.
Jedná se o železobetonový stavidlový objekt se dvěma stavidly, který hradí v korytě
Mlýnského potoka (v korytě odpadu náhonu od Staroštíkova mlýna) dva průtočné profily mezi
svislými zdmi a dělícím pilířem s šířkami po 3,6 m a výškou cca 2,4 m od dosedacího prahu ve
dně toku až po spodní hranu čelní hradící železobetonové (norné) stěny.
Situování stavidlového objektu se předpokládá těsně nad zaústěním mlýnského odpadu do toku
Mlýnského potoka (Malé vody), tj. v blízkosti konce řadové zástavby soukromých garáží tak,
aby upravená ochranná hráz na levém břehu Malé vody plynule navazovala na stavidlový
objekt.
Na levém břehu mlýnského odpadu se navrhuje pokračování ochranné hráze pod zástavbou
v trase od stavidlového objektu ve směru proti toku odpadu a dále na rozhraní polních
pozemků a místních oplocených zahrádek až ke korytu Strusky.
IO 11.12 úprava zaústění náhonu do Mlýnského potoka: řeší přeložku nevhodného zaústění
koryta odpadu náhonu od Staroštíkova mlýna do Mlýnského potoka. Stávající zaústění je proti
směru toku vody v Mlýnském potoce a způsobuje zhoršování hydrauliky průtoků při vyšších
vodách. Původní zaústění koryta náhonu bude zrušeno, v tělese přeložky koryta bude
vybudován stavidlový objekt IO 11.11. Koryto přeložky je navrhováno jako zemní,
lichoběžníkového tvaru. Paty svahů koryta budou zpevněny kamennými patkami a svahy
budou opevněny kamenným pohozem fr. 63 – 125 mm v tl. 25 cm.
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Základní technické parametry přeložky koryta:
Šířka dna koryta
5m
Sklony svahů
1 : 1,5
Délka přeložky
128 m
IO 11.13 ochranná hrázka u čerpací stanice PS4 Chořelice km 8,20: chrání zástavbu u ČS
splaškových vod a obec Chořelice před rozlitými vodami z Mlýnského potoka v prostoru pod
soutokem Mlýnského potoka s odpadem náhonu od Staroštíkova jezu. Ochranná hrázka je
navržena jako zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných zemin lichoběžníkového tvaru.
Na vzdušné patě svahu je navržen patní drén, návodní pata svahu je zpevněna kamennou
patkou. Těleso hráze bude ohumusováno a oseto.
Základní technické parametry ochranné hráze:
Šířka koruny hráze
2m
Sklon svahu návodního
1:2
Sklon svahu vzdušného
1:2
Kóta koruny hráze
233,09 m n.m.
Kóta hladiny Q100 u hráze
232,79 m n.m.
Délka hráze
67 m
IO 11.14 úpravy podél Mlýnského potoka km 7,929 - 8,050: v úseku mezi čerpací stanicí
splaškových vod a lávkou pro pěší. Ochranné zdi a další opatření slouží k ochraně území na
pravém břehu Mlýnského potoka – obec Chořelice. Zeď je umístěna v trase stávajícího plotu.
Součástí objektu je rovněž navýšení nivelety stávající cesty, cesta bude zpevněna vibrovaným
štěrkem tl. 0,3 m, cesta bude zvýšena cca o 0,3 – 0, 4 m.
Zdi budou provedeny jako železobetonové tížné o šířce koruny 0,5 m, šířka dříku je 0,85 m,
sklon návodního líce zdí je 5:1, vzdušný líc zdí je svislý. Koruna zdí bude opatřena plotem o
výšce 1,0 m. Kóta koruny zdí a nivelety cesty je 232,95 – 232,89 m n.m. Kóta hladiny Q100 je
232,65 – 232,59 m n.m. Celková délka navržených zdí je 57m, délka úpravy nivelety je 124 m.
IO 11.15 úprava nivelety hráze km 7,570 - 7,890: dle aktuálních hydrotechnických výpočtů
v úseku podél Mlýnského potoka km 7,570 – 7,890 na pravém břehu. Bude se jednat o zvýšení
nivelety hrází cca max. o 0,3 až 0,4 m. Navýšení hráze je navrženo jako zemní, sypaná,
homogenní hráz ze soudržných zemin lichoběžníkového tvaru.
Těleso hráze bude
ohumusováno a oseto.
Základní technické parametry hráze:
Šířka koruny hráze
3m
Sklon svahu návodního
1:2
Sklon svahu vzdušného
1:2
Kóta koruny hráze
232,84 – 232,40 m n.m.
Kóta hladiny Q100 u hráze
232,54 – 232,10 m n.m.
Délka navýšení hráze
308 m
IO 11.16 úprava nivelety u jezu Šargoun: úpravy nivelety stávající hráze dle aktuálních
hydrotechnických výpočtů v úseku podél Mlýnského potoka u jezu Šargoun na pravém břehu.
Bude se jednat o zvýšení nivelety hrází cca max. o 0,3 až 0,4 m. Navýšení hráze je navrženo
jako zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných zemin lichoběžníkového tvaru. Těleso
hráze bude ohumusováno a oseto.

EVERNIA s.r.o.

strana 40

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa

Základní technické parametry hráze:
Šířka koruny hráze
Sklon svahu návodního
Sklon svahu vzdušného
Kóta koruny hráze
Kóta hladiny Q100 u hráze
Délka navýšení hráze

3m
1:2
1:2
232,15 – 231,90 m n.m.
231,85 – 231,60 m n.m.
419 m

IO 12 Morava
Z posouzení kapacity stávajícího koryta řeky Moravy v úseku pod jezem Litovel se jeví reálné
dosáhnout pročištěním koryta a úpravami (zvýšením) stávajících břehů a ochranných hrází na
obou březích toku zvýšení kapacity hlavního ramene Moravy bez větších problémů přibližně
na hodnotu celkového průtoku QM = 200 m3/s (společně s elektrárenským náhonem). Do
vlastního koryta pod jez Litovel bude natékat maximální průtok QM = 170 m3/s a do
Elektrárenského náhonu bude natékat max. průtok QEN = 30m3/s nad celkovým dvacetiletým
průtokem. Návrh snížení pevné části přelivu jezu Litovel cca o 1,2 m vyplývá také z
požadavku, aby nedocházelo v levobřežní části inundačního území těsně nad oploceným
areálem k přelévání silnice na Nové Zámky a k přelévání stávajícího zvýšeného terénu do
Severního obtoku při nižším jak dvacetiletém průtoku. Z posouzení výšek stávajícího terénu
kolem Zámecké Moravy nad stávajícím hospodářským mostem u oploceného areálu na levém
břehu Moravy s ohledem na vypočtenou výšku hladiny v korytě řeky Moravy v místě zaústění
Zámecké Moravy vyplývá, že pro zabránění nátoku říčních a inundovaných vod na levém
břehu Moravy do zahrázovaného území pod Zámeckou Moravou bude nutno i po snížení
pevného přelivu jezu zvýšit levobřežní hráz podél Zámecké Moravy v úseku mezi Moravou a
zvýšeným terénem u oploceného zemědělského areálu až na úroveň vypočtené hladiny při Q20 ,
tj. cca na kótu cca 235,57 m n.m.
Dále se navrhuje snížení stávajících hrází podél Moravy v úseku nad západní hrází až po
zaústění Zámecké Moravy přibližně do úrovně vypočtené hladiny v korytě Moravy při
dvacetileté vodě (při průtoku v korytě Moravy nad jezem v hodnotě QM = 200 m3/s, čímž se
dosáhne i snadnější přepouštění vzdutých inundovaných vod z pravobřežního inundačního
území od Mlýnského potoka (Malé vody) přes koryto Moravy do tzv. Severního obtoku při
vyšších jak dvacetiletých vodách.
IO 12.1 úprava nivelety hrází nad jezem Litovel: dle aktuálních hydrotechnických výpočtů a
dle navržené koncepce se bude jednat o snížení nivelety hrází cca max. o 0,3 až 0,4 m.Těleso
hráze bude po úpravě ohumusováno a oseto. Kóta koruny upravené hráze bude 235,55 m n.m.
IO 12.2 ochranná hrázka podél jezu Litovel: má ochránit zástavbu na západním okraji Litovle
na levém břehu Moravy v prostoru podél jezu Litovel. Ochranná hrázka je navržena jako
zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných zemin lichoběžníkového tvaru. Na vzdušné patě
svahu je navržen patní drén, návodní pata svahu je zpevněna kamennou patkou. Těleso hráze
bude ohumusováno a oseto.
Základní technické parametry ochranné hráze:
Šířka koruny hráze
2m
Sklon svahu návodního
1:2
Sklon svahu vzdušného
1:2
Kóta koruny hráze
234,66 m n.m.
Kóta hladiny Q100 u hráze
234,36 m n.m.
Délka hráze
149 m
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IO 12.3 rekonstrukce jezu Litovel: z hydrotechnických výpočtů a z variantních úvah vyplývá,
že pro bezpečné převedení vod z koryta Moravy a z levobřežního inundačního území pod jez
Litovel (ještě bez nátoku do Severního obtoku) při dvacetileté vodě bude nutno snížit stávající
pevnou část přelivu jezu Litovel cca o 1,20 m (z úrovně 233,40 m n.m. na úroveň 232,20 m
n.m.).
Základní technické parametry vakového jezu:
Hladina stálého vzdutí nad jezem:
Provozní hladina nad jezem dle stávajícího stavu:
Minimální hladina pod jezem (práh vývaru):
Dno koryta nad stupněm:
Pevný práh jezu v levobřežní části před vakem:
Dosedací plocha vakové hradící konstrukce:
Max. koruna vakové hradící konstrukce:
Šířka jezového otvoru ve dně:
Výška hrazeného jezového otvoru:
Výška vakové hradící konstrukce:
Sklon svahů jezových křídel:

233,40 m n.m. (Bpv.)
233,78 m n.m. (Bpv.)
230,66 m n.m.
231,78 m n.m.
232,20 m n.m.
232,10 m n.m.
233,80 m n.m.
15,25 m
1,60 m
1,70 m
levý břeh … kolmá stěna
pravý břeh …kolmá stěna

IO 12.4 rybochod u jezu Litovel: při variantě s rekonstrukcí jezu Litovel pro zkapacitnění
jezového profilu je požadováno vybudování rybího přechodu na tomto relativně vysokém
kombinovaném jezu tak, aby byla zajištěna migrace ryb a jiných vodních živočichů a
obojživelníků z podjezí do nadjezí i při minimálních vodních stavech v korytě řeky Moravy.
Rybochod se navrhuje na levém břehu řeky Moravy v jezovém profilu za levobřežním jezovým
pilířem, tj. na stávajících polních pozemcích. Vtok do rybochodu v nadjezí bude umístěn cca
15 m nad zavazovacím křídlem jezu Litovel. Spodní konec rybochodu se navrhuje s ohledem
na výhledově uvažované energetické využití jezového profilu v objektu příjezdové malé vodní
elektrárny (MVE) těsně pod prahem vývaru. Konstrukce rybochodu se navrhuje v otevřeném
korytě lichoběžníkového nebo miskovitého profilu opevněného těžkým záhozem z lomového
kamene, který bude vyskládán ve dně a ve svazích průtočného profilu v podobě balvanitého
žlabu (skluzu) tak, že se současně vytvoří příčné přepážky, ve vzdálenostech cca po 4 m, a tím
vzniknou jednotlivé tůňky se zahloubeným dnem. Nepravidelné přelivné hrany jednotlivých
přepážek a tedy vzduté hladiny v tůňkách nad přepážkami budou odstupňovány výškově
průměrně po 20 cm. Dno a svahy rybochodu budou tedy opevněny ve spodní části koryta
rybochodu rovnaným lomovým kamenem velikosti cca 200 až 500 kg a prolitým betonem.
Pokud bude podloží ze štěrkopísčitých materiálů, bude pod těžkým záhozem rozprostřena
přechodová vrstva z makadamu v tl. cca 30 cm.
Podélný sklon balvanitého rybochodu s tůňkami a s přepážkami vychází dle návrhu v hodnotě
cca 1:20 tak, aby rychlosti vody v jednotlivých tůňkách byly co nejmenší. Rychlosti proudící
vody pak budou dány prakticky hloubkou každé tůňky a průtočným množstvím vody, které
bude regulováno hradítky na první přepážce ještě před tabulovým uzávěrem. Tabulový uzávěr
na stavidlovém objektu v ochranné levobřežní hrázi bude při běžném provozu plně vyhrazen a
vtok do rybochodu otevřen. Při větších průtocích, především při povodňových průtocích, bude
průtočné množství vody v korytě rybochodu regulováno stavidlovým objektem na vtoku do
rybochodu a při povodňových průtocích bude vtok do rybochodu uzavřen spuštěním hradící
tabule až na dosedací zvýšený práh.
Mezi jednotlivými přepážkami (přelivy) bude v rybochodu při nízkých průtocích prakticky
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klidná hladina. Teprve při vyšších průtocích se rychlosti mírně zvýší a voda se zčeří obdobně
jako na balvanitém skluzu. Celková délka rybochodu je cca 65 m. Rybochod propojuje
minimální hladinu pod jezem Litovel na úrovni cca 230,66 m n.m. a zvýšenou provozní
hladinu nad jezem na kótě cca 233,80 m n.m. pomocí 16 ks přepážek a kazet (tůněk)
s korunami přelivů odstupňovanými cca po 20 cm.
IO 12.5 odlehčovací objekt v západní hrázi u jezu Litovel: bude sloužit jednak pro přepouštění
částí inundovaných vod z levobřežního inundačního území nad západní hrází při povodňových
průtocích dle potřeby a s ohledem na způsob opevnění koryta rybochodu, do kterého bude
průtočný profil zaústěn, a také na odvádění zbytků inundovaných vod zadržených nad západní
hrází pod jezový profil a do koryta řeky Moravy pod jezem Litovel.
Jedná se o železobetonový stavidlový objekt se dvěma stavidly, která hradí dva průtočné
profily výšky 2 m a šířky po 3 m, mezi nimiž je dělící pilíř. Tento stavidlový objekt může být
při běžných stavech v korytě řeky Moravy otevřený (stavidla vyhrazená do maximální výšky)
až do stavu, kdy se bude inundovaná voda v levobřežním inundačním území dostávat nad
západní ochrannou hráz přes levobřežní hráz Zámecké Moravy nebo přes sníženou levobřežní
hráz Moravy, tj. prakticky až nad průtokem Q20.
Tento hrazený otvor s mostovkou na trase západní hráze, vzdálený od levobřežní hráze Moravy
cca 30 m, může sloužit jako průchod pro živočichy mimo povodňové stavy.
IO 12.6 úpravy na levém břehu a zdi podél Zámecké Moravy mezi tratí ČD a jezem Litovel:
v úseku mezi jezem Litovel silničním mostem na silnici Litovel - Červenka. Ochranné zdi a
další opatření slouží k ochraně území na levém břehu Moravy. Zdi jsou umístěny podél
místních komunikací a částečně v trase stávajícího oplocení zahrádek. Aby nedošlo k průniku
velkých vod do zástavby v místě styku zdí bude provedeno navýšení nivelety stávající živičné
vozovky, bude zvýšena cca o 0,5 m.
Zdi budou provedeny jako železobetonové tížné o šířce koruny 0,5 m, šířka dříku je 0,75 m,
sklon návodního líce zdí je 5:1, vzdušný líc zdí je svislý. Kóta koruny zdí je 234,58 – 234,06 m
n.m. Kóta hladiny Q100 u zdí je 234,28 – 233,76 m n.m. Celková délka navržených zdí je 660
m.
IO 12.7 úpravy nádrží pod čistírnou odpadních vod: úpravy stávajícího narušeného břehu řeky
Moravy pod stávajícím objektem ČOV. V patě svahu bude vytvořena patka z lomového
kamene, poté bude břeh dosypán a upraven do sklonu 1 : 2, Svah bude ohumusován a oset.
V úseku upravovaného břehu je stávající výústní objekt kanalizace. Tento objekt bude
zachován, prostor okolo vyústění bude opevněn dlažbou z lomového kamene. Celková délka
úpravy břehu je 222 m.
IO 12.8 skladová a manipulační plocha u jezu Litovel: pro potřeby provozu systému
protipovodňových opatření bude u jezu Litovel zřízena skladovací a manipulační plocha, která
bude během výstavby využita jako zařízení staveniště. Na ploše bude provedeno sejmutí vrstvy
humusu, plocha bude zpevněna vibrovaným štěrkem tl. 0,3 m a bude oplocena. Celková
výměra manipulační a skladové plochy je 3170 m2
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Obrázek 16: Koryto řeky Moravy

Obrázek 17: Jez Litovel
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Obrázek 18: Soutok Moravy a Elektrárenského náhonu

IO 13

Elektrárenský náhon

Do vlastního koryta pod jez Litovel bude při povodni natékat maximální průtok QM = 200 m3/s
a to společně s Elektrárenským náhonem. Do něho bude natékat maximální průtok QEN = 30
m3/s
nad celkovým dvacetiletým průtokem.
IO 13.1 úpravy pravého břehu, km 1,015 - 1,465: úprava pravého břehu Elektrárenského
náhonu podél zahrádek v km 1,015 – 1,465. Břeh je v tomto úseku narušen a při velkých
vodách dochází k protékání vod směrem k zástavbě. Úprava břehu spočívá v jeho navýšení o
cca 0, 4 m a řádném zhutnění. Úprava bude probíhat v šířce 2 m, břeh bude po úpravě
ohumusován a oset. Celková úprava břehu je 316 m.
IO 13.2 ochranné zdi na pravém břehu, km 0,240 - 0,390: slouží k ochraně území na pravém
břehu Elektrárenského náhonu. Zdi jsou umístěny 3 m od břehové čáry, v části trasy ve
stísněných poměrech přímo v břehové čáře v trase oplocení. Zdi budou opatřeny plotem o
výšce 1 m a budou provedeny jako železobetonové tížné o šířce koruny 0,5 m, šířka dříku je
0,75 m, sklon návodního líce zdí je 5:1, vzdušný líc zdí je svislý. Kóta koruny zdí je 233,15 m
n.m. Kóta hladiny Q100 u zdí je 232,85 m n.m. Celková délka navržených zdí je 151 m.
IO 13.3 ochranná hrázka na levém břehu, km 0,210 - 0,360: má za účel ochránit zástavbu na
levém břehu Elektrárenského náhonu v km 0,210 – 0,360 ve volném prostoru u panelové
zástavby. Ochranná hrázka je navržena jako zemní, sypaná, homogenní hráz ze soudržných
zemin lichoběžníkového tvaru. Na vzdušné patě svahu je navržen patní drén, návodní pata
svahu je zpevněna kamennou patkou. Těleso hráze bude ohumusováno a oseto.
Základní technické parametry ochranné hráze:
Šířka koruny hráze
2m
Sklon svahu návodního
1:2
Sklon svahu vzdušného
1:2
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233,15 m n.m.
232,85 m n.m.
161 m

Víska

IO 14.1 ochranné zdi: řeší ochranu severního okraje zástavby obce Víska podél Mlýnského
potoka v prostoru mezi stávajícím mlýnem a hlavní ochrannou hrází západní IO 01. Ochrana
bude provedena vybudováním nábřežních zdí na pravém břehu Mlýnského potoka, v přechodu
přes soukromou zahradu bude ochrana vyřešena krátkým navýšením terénu o cca 0, 5 m..
Zdi budou provedeny jako železobetonové úhlové, ve stísněných poměrech jako tížné o šířce
koruny 0,5 m, sklon návodního líce zdí je 5:1. Kóta koruny zdí je dle hydrotechnických
výpočtů 236,35 m n.m. Kóta hladiny Q100 u zdí je 235,55 m n.m. Celková délka navržených
zdí je 153 m, z toho délka tížných zdí vychází na 46 m, délka zvýšení terénu je 23 m.
IO 14.2 úprava stavidlového objektu na vtoku do náhonu: současné řešení nevyhovuje
aktuálním hydrotechnickým výpočtům. V rámci dalšího stupně PD bude nutno provést detailní
zaměření stávajícího stavidlového objektu na vtoku do mlýnského náhonu a po dohodě
s majitelem zařízení provést návrh úprav.
IO 14.3 stavidlový objekt na mlýnském náhonu pod obcí Víska: bude situován na trase
ochranné hráze západní, v pravobřežní části širokého inundačního území, tj. v údolí
s pravobřežním ramenem řeky Moravy zvaným Malá voda a s Mlýnským potokem, v místě
křížení plánované západní hráze s Mlýnským potokem krátce pod obcí Víska.
Z hydrotechnických výpočtů průběhů hladin v inundačním území za pravobřežní hrází řeky
Moravy vyplývá, že při stoletém průtoku v údolí řeky Moravy (Q100 = 480 m3/s), kdy se
předpokládá průtok údolím Mlýnského potoka (Malé vody) a Strusky v množství až QMV = 200
m3/s, by měla nastoupat hladina nad západní hrází v místě křížení hráze s Mlýnským potokem
na úroveň cca 235,50 m n.m. Dle dohod při zpracovávání dokumentace pro územní řízení by
měla být ochranná západní hráz převýšena nad touto hladinou při Q100 cca o 80 cm
z bezpečnostních důvodů (při předpokladu vln od případných větrů při extrémních
povodňových stavech v širokém inundačním území, apod.). Koruna hráze v tomto prostoru pak
vychází na úrovni 236,30 m n.m., avšak koruna západní hráze v pravobřežní části údolí mezi
Moravou a Vískou je zvolena na jednotné úrovni 236,35 m n.m. (Balt p.v.).
IO 15

přeložky a úpravy inženýrských sítí

Jedná se o přeložky, úpravy a ochrany inženýrských sítí vodovodu, kanalizace, meliorací,
elektroobjektů a objektů plynovodu. Vše je podrobně popsáno v technické dokumentaci pro
územní rozhodnutí, kterou zpracovala firma Valbek spol. s.r.o., Liberec.
SO 16

rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod

Stávající a původní pevný srubokamenný jez s betonovou přelivnou hranou na kótě cca 230,57
m n.m. délky cca 26,5 m na toku Malé vody slouží především ke vzdouvání vody do
levobřežního náhonu nad objektem soukromé malé vodní elektrárny pro energetické využití,
avšak jeho konstrukce s pevným přelivem zmenšuje kapacitu jezového profilu a vzdouvá
rovněž hladiny zvýšených a povodňových průtoků. S ohledem na požadavek zkapacitnění jezu
a zlepšení jeho funkce u malé vodní elektrárny bude stávající chátrající srubokamenná

EVERNIA s.r.o.

strana 46

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa

konstrukce nahrazena novou betonovou spodní stavbou jezu se sníženou korunou pevného
přelivu délky cca 33 m a pohyblivou hradící konstrukcí vakového jezu.
Základní technické parametry vakového jezu:
Hladina stálého vzdutí nad jezem:
Minimální hladina pod jezem:
Dno koryta nad stupněm:
Dno koryta pod stupněm (výmol):
Pevný práh jezu:
Dosedací plocha vakové hradící konstrukce:
Koruna vakové hradící konstrukce:
Šířka jezového otvoru ve dně:
Výška hrazeného jezového otvoru:
Výška vakové hradící konstrukce:
Sklon líců jezových křídel na obou březích:

230,85 m n.m. (Bpv.)
229,00 m n.m.
229,40 m n.m.
226,00 až 227,50 m n.m.
229,65 m n.m.
229,55 m n.m.
230,85 m n.m.
33,0 m
1,20 m
1,30 m
kolmé stěny

Návrh vakového jezu je proveden tak, aby umožnil udržování hladiny v nadjezí na požadované
úrovni při proměnných průtocích bez nutnosti obsluhy. Provoz jezu je vybaven automatikou
zahrnující postupné sklápění jezu při nárůstu průtoků a jeho postupné vztyčování při jejich
poklesu. Koruna vakové hradící konstrukce je za normálních podmínek držena na kótě 230,85
m n.m. (Bpv.). Jez je navržen tak, aby bylo možné případné další zvýšení úrovně koruny
vakové hradící konstrukce o max. výšku cca 0,3 m.
Rybí přechod: bude umístěn na pravém břehu, v prostoru mezi jezem a stávající ochrannou
hrází. Vstup do rybího přechodu bude z podjezí ve vzdálenosti cca 18 m pod jezem, výstup z
rybího přechodu bude umístěn do prostoru mezi jezem a stávajícím odběrným objektem.
Výstup bude tvořen betonovým čelem s drážkami pro ručně ovládaná hradítka nebo pro
stavítko. Hrazený vstupní profil bude tak možné dle potřeby a dle množství vody zahrazovat
nebo vyhrazovat a tím regulovat nátok vody do koryta rybochodu. Hradící zařízení na vtoku
umožní jeho zahrazení při příležitosti revizí, nebo v zimním období a dle momentální potřeby.
Potřebné množství vody trvale protékající rybím přechodem s předpokladem udržování
hydrostatické hladiny na kótě 230,85 m n.m. (s možností pozdějšího případného zvýšení) je
zajišťováno dřevěnými fošnami zasouvanými do svislých drážek. Vtokový objekt je možné
také variantně upravit tak, že vtok bude hrazen těsně nad dřevěnou lávkou svislými dřevěnými
hradly zasouvanými z lávky před zvýšený pevný práh s tím, že hradla by byla opřena nad
vodou o návodní nosník podlahy lávky.
Rybí přechod je navržen pro průtočné množství v rozmezí 100 – 300 l/s. Je navržen přírodního
typu s opevněným korytem a s tůňkami miskovitého tvaru mezi jednotlivými přepážkami.
V břehových hranách se předpokládá šířka meandrovitého kanálu cca 8 – 10 m. Vlastní rybí
přechod je tvořen podélně vystřídanými oboustrannými kamennými přehrážkami vedenými
napříč, se střídavě zahloubenou částí v levé a pravé části rybího přechodu, případně se
štěrbinou na celou hloubku vody. Pro překonání výškového rozdílu mezi horní a dolní vodou je
navrženo celkem 10 výškových stupňů po 0,2 m a 9 kazet - tůněk délky cca 4 až 5 m, takže při
celkové délce rybochodu cca 37 m a při běžných hladinách (nad jezem na kótě cca 230,85 m
n.m. a pod jezem na kótě cca 229,00 m n.m.) vychází průměrný podélný sklon rybochodu cca
1:20. Hloubka vody v tůňkách je minimálně cca 0,5 m. Kamenná konstrukce rybího přechodu
je uložena na vrstvu těsnící folie a ochranné geotextílie, na kterých je podkladní vrstva
z říčního nebo raději z drceného štěrku (makadamu), do kterého jsou ukládány kameny
zpevňující břehy jednotlivých nádržek. Kameny tvořící přepážky a štěrbiny mezi tůňkami jsou
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kladeny do betonového lože. Svahy navazují na kamenné opevnění a jsou navrženy ve sklonu
1:1. Svahy nad kamenným opevněním (nad rovnaným záhozem a dlažbou) ve sklonu cca 1:1,5
až 1:2 budou opevněny na přechodu v pásu šířky cca 1 m pohozem z makadamu v tl. 0,3 m a
svahy nad pohozem pak budou ohumusovány v tl. 0,1 m a zatravněny osetím. Pro zpřístupnění
pravobřežního pilíře jezu bude na vtoku do rybochodu (v horním zhlaví) osazena těsně za
profilem hrazeným dřevěnými hradítky dřevěná lávka šířky cca 1 m s jednostranným zábradlím
o rozpětí cca 3 m.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení: není znám
Ukončení: cca 48 měsíců od zahájení
Upřesnění časového harmonogramu prací bude provedeno v rámci dalších stupňů projektové
dokumentace. Předpokládaný termín zahájení bude znám až v závislosti na projednání DÚR,
zpracování DSP a jejího projednání a dle přidělení finančních prostředků na tuto akci.
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Záměr je umístěn na území Olomouckého kraje, obce Litovel a Červenka. Litovel je zároveň
obcí s rozšířenou působnosti a pověřeným obecním úřadem. Dotčená katastrální území jsou:
•
•
•
•
•
•

Litovel (685909)
Víska u Litovle (637190)
Nasobůrky (637173)
Chořelice (652784)
Rozvadovice (774332)
Červenka (621030)

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,
které budou tato rozhodnutí vydávat
Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 je uveden v následující tabulce.
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Tabulka 6: Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí

Zákon
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Stavební povolení
183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu
(stavební zákon)
Souhlas se zásahem do VKP
114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny
Výjimka ze základních podmínek 114/1992 Sb. o ochraně přírody
ochrany zvláště chráněných druhů a krajiny
živočichů a rostlin
Výjimka ze základních podmínek 114/1992 Sb. o ochraně přírody
ochrany zvláště chráněných
a krajiny
územích
Povolení kácení zeleně rostoucí
mimo les
Souhlas s dotčením pozemků
určených k plnění funkcí lesa,
využití území do 50 m od okraje
lesa
Trvalé a dočasné odnětí PUPFL
Zásah do vodních toků
Povolení k nakládání
s povrchovými a podzemními
vodami
Zásah do železniční dráhy
Místní úprava provozu na silnici
II.a III. třídy a na místní
komunikaci

EVERNIA s.r.o.

Stavební úřad Litovel

Orgán ochrany přírody – CHKO
Litovelské Pomoraví
Orgán ochrany přírody – správa CHKO
Litovelské Pomoraví, Krajský úřad
Olomouckého kraje
Ministerstvo životního prostředí
Orgán ochrany přírody – správa CHKO
Litovelské Pomoraví, Krajský úřad
Olomouckého kraje
114/1992 Sb. o ochraně přírody Orgán ochrany přírody – městský úřad
a krajiny
Litovel
289/1995 Sb. o lesích
Stavební úřad Litovel nebo jiný orgán
státní správy jen se souhlasem
příslušného orgánu státní správy lesů
289/1995 Sb. o lesích
254/2001 Sb. o vodách
254/2001 Sb. o vodách

266/1994 o drahách

Místní úprava provozu na veřejně
přístupné účelové komunikaci

Rozhodnutí o výši odvodů za
odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu

Vydává
Stavební úřad Litovel

334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu

Orgán státní správy lesů – Městský úřad
Litovel
vodoprávní úřad – Městský úřad Litovel
vodoprávní úřad - Městský úřad Litovel

drážní správní úřad
obecní úřad obce s rozšířenou
působností – Městský úřad Litovel po
předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie.
vlastník se souhlasem příslušného
obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (městský úřad Litovel) a po
předchozím písemném stanovisku
příslušného orgánu policie
orgán ochrany zemědělského půdního
fondu – Městský úřad Litovel

strana 49

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa

B.II ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1 Půda
V souvislosti s realizací záměru dojde k záboru zemědělské půdy, lesní půdy a ostatních ploch.
Lesní půda:
- dočasný zábor PUPFL do 1 roku
- dočasný zábor PUPFL nad 1 rok
- trvalý zábor PUPFL

… vzniká požadavek na malý zábor
… nevzniká požadavek
… vzniká požadavek na malý zábor

Zemědělská půda:
- dočasný zábor ZPF do 1 roku
- dočasný zábor ZPF nad 1 rok
- trvalý zábor ZPF

… vzniká požadavek na zábor
… nevzniká požadavek
… vzniká požadavek

Velikosti záboru půdy rozdělené na ZPF, PUPFL a ostatní plochy jsou uvedeny v následující
tabulce. Do ostatního záboru náleží: zastavěné plochy a nádvoří, trvalý travní porost, zahrady,
ovocný sad, vodní plochy a ostatní plochy.
Tabulka 7: Zábory ploch
Katastrální území
Červenka
Víska u Litovle
Nasobůrky
Litovel
Rozvadovice
Chořelice
CELKEM

ZPF
trvalý
dočasný
(m2)
(m2)
19404
15526
6127
2344
5236
2048
39810
14170
0
0
5162
1666
75739
35754

trvalý
(m2)
0
0
505
0
0
1620
2125

PUPF
dočasný
(m2)
0
0
122
985
0
465
1572

Ostatní zábor
trvalý
dočasný
(m2)
(m2)
1502
1488
1654
2096
93
359
15355
39832
445
4741
0
3739
19049
52162

Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy je
zpracováno v rámci „Záborového elaborátu “, který je součástí technické dokumentace pro
územní rozhodnutí.
B.II.2 Voda
Pitná voda. Pro období výstavby se předpokládá, že bude k dispozici pitná voda ze stávajících
odběrných míst pitné vody v dotčeném katastrálním území, popř. bude potřeba pitné vody
zajištěna jejím dovozem (dovoz balené vody). Její množství bude záviset na počtu pracovníků
při uvažované spotřebě 2 l/den a osobu. V případě napojení na stávající vodovodní řád budou
podmínky odběru dohodnuty s Vodovody a kanalizacemi.
Užitková voda. V období po dokončení realizace protipovodňových opatření nebudou velké
nároky na potřebu užitkové vody. Lze však předpokládat, že v prvém období po výstavbě bude
určitá potřeba vody pro závlahy svahů zemních sypaných hrází v závislosti na způsobu
biologické úpravy povrchu (zatravnění, keře a pod.).
Způsob úpravy svahů bude součástí realizačního projektu stavby. Vodu pro tyto účely by bylo
možné odebírat z řeky Moravy za podmínek povolení příslušným vodohospodářským úřadem,
podobně jako za podmínek výstavby protipovodňových opatření.
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V dalším stupni projektové dokumentace bude upřesněn odběr a spotřeba vody, který si záměr
vyžádá.
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
V tomto stupni projektové dokumentace nebude kvantifikováno přesné množství potřebných
materiálů. Stejně tak nelze v tomto stupni určit zdroje matriálů, které závisí na konkrétním
dodavateli, době výstavby, dopravních trasách, postupu prací atd.
Největší objem budou představovat zeminy pro ochranné hráze. Ty budou získávány
z vlastního prostoru staveniště, ale především z externích zdrojů. Ty budou určeny
dodavatelem a investorem stavby. Těžené zeminy budou ukládány na dočasné deponie. Po
dohodě investorů a dle výsledků inženýrko-geologického průzkumu, se navrhuje jako zemník
využít území plánované pro výstavbu mokřadů v okolí hlavní ochranné západní hráze - IO
12.8. Předpokládá se jejich využití při realizaci stavby. Celkově vychází na této stavbě výrazný
nedostatek zemin vhodných do násypů zemních hrází.
Násypy - homogenní ze soudržných zemin v celkovém objemu 140 900 m3.
Výkopy - pro přeložky a úpravy vodních toků a základy zdí v celkovém objemu 14 516 m3.
Před zahájením vlastní výstavby zajistí investor provedení skrývky svrchní kulturní vrstvy
půdy - humusu z plochy trasy ochranných hrází v k. ú. Litovel a Červenka. Skrytá půda bude
uskladněna na určené mezideponii v blízkosti stavby a zabezpečena proti znehodnocení a
splachům. Po skončení výstavby dojde k jejímu zpětnému rozprostření na povrchovou úpravu
zemních sypaných hrází.
Sejmutí humusu - v celkovém objemu 33 276 m3.
Zeminy a případně další inertní materiály použité pro stavbu zemních sypaných hrází a jejich
povrchovou úpravu nesmí být kontaminované škodlivinami nad přípustnou mez a jejich kvalita
musí vyhovovat limitům znečištění podle příslušných právních předpisů, zejména:
- Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského
půdního fondu.
- Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání
na povrchu terénu – příloha č. 10 a 11.
Pro stavbu protipovodňových prvků budou orientačně použity následující suroviny a materiály:
- kameny, kamenivo, vibrovaný štěrk a štěrkopísky, betonové směsi pro základové konstrukce
a ochranné zdi, armovací železo, živičné směsi, betonové prefabrikáty, ocelové nosné
konstrukce, cement, armatury a potrubí, elektrotechnické materiály. Veškeré materiály použité
při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a navazujícími
předpisy (Nařízením vlády č. 163/02, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, atd.) v platném znění. Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho
zabudování do Díla bude doložení dokladu o posouzení shody výrobku.
Stavební konstrukce – monolitické objekty přicházející do styku s vodou budou provedeny
z betonu min. kvality C30/37 XF3 (ČSN 73 1201, ČSN EN 206-1, ČSN P ENV 13670-1) a
bude použit struskoportlandský cement v množství min. 320 kg/m3. Objekty musí být zajištěny
proti vztlaku vzduté podzemní vody.
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Ochrana betonových konstrukcí – betonové konstrukce budou vhodně chráněny proti vlivu
podzemních vod s obsahem agresivního CO2 a SO4-2. Ochrana bude provedena vhodným
složením betonové směsi. Návrh ochrany provede zhotovitel stavby na základě laboratorních
rozborů podzemní vody, které budou odebrány při provádění stavby. Způsob ochrany
betonových konstrukcí předloží zhotovitel k odsouhlasení zástupci investora a autorskému
dozoru stavby.
Hráze – budou provedeny jako zemní sypané homogenní hráze ze soudržných zemin. Všechen
materiál v tělese hráze musí být řádně zhutněn, v případě soudržných zemin požaduje ČSN
752410 minimální míru zhutnění 95% maximální objemové hmotnosti sušiny podle standardní
Proctorovy zkoušky.
Upřesnění surovin a stavebních materiálů bude provedeno v dalším stupni projektové
dokumentace. Jedná se o standardní obchodní výrobky bez negativních vlivů na životní
prostředí.
Energetické zdroje
Elektrická energie, plyn, voda atd. pro stavbu bude dodávána na základě smlouvy mezi
dodavatelem média a zhotovitelem stavby.
V době stavby budou k odběru elektrické energie zřizovány na staveništích přípojky – např. od
vzdušného vedení nízkého napětí závěsnými kabely, napojené na stávající distribuční síť velmi
vysokého napětí (v místech odběru budou instalovány transformátory).
V období provozu nebudou v přímé souvislosti se záměrem elektrická energie a plyn
spotřebovávány.
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V době zpracování této dokumentace nebyl k dispozici plán organizace výstavby (POV). Dle
předpokladů budou nároky na stávající silniční infrastrukturu minimální. Zemina bude
přivezena na okraj intravilánu a inženýrského objektu a dále budou pro její rozvoz na
skladovou a manipulační plochu a na konečné místo uložení používány trasy po pozemcích
navržených ochranných hrází.
Nákladní doprava. Rozsah nákladní dopravy při výstavbě je dán celkovým objemem
přemisťovaných hmot. Vzhledem k tomu, že není znám časový interval, po který bude
výstavba protipovodňových opatření probíhat, lze provést pouze odhad denní intenzity
nákladní dopravy.
Protože není znám plán organizace výstavby, ani firma, která bude výstavbu provádět, není
možné přesně stanovit přístupové komunikace. Ale s největší pravděpodobností budou použity
jako přístupové komunikace především: stávající silnice II/635 Loštice - Litovel, II/449 mezi
Litovlí a Červenkou (Dukelská ul.) - Uničov, II/447 Litovel - Pňovice, silnice III/4498 Litovel
- Nové Zámky (Loštická ul., Žerotínova) a některé místní komunikace. Jinak budou v
maximální míře využívány pro dopravu materiálu pozemky navržených ochranných hrází.
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Ú DAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 Ovzduší
a) Automobilová doprava
Pro stanovení emisních faktorů pro jednotlivé skupiny automobilů v roce 2008 byl použit
program pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla MEFA v.02, publikovaný jako
oficiální zdroj emisních faktorů ve Věstníku ministerstva ŽP č.10/2002.
Při výpočtu bylo předpokládáno, že používaná vozidla splňují předpisy EURO1. Jako
charakteristické škodliviny ze spalování pohonných hmot v automobilové dopravě byly
hodnoceny NO2, PM10 a benzen.
Tabulka 8: Emisní faktory pro silniční dopravu, EURO1, rok 2008, 50 km/h, podél. sklon 0°
Druh vozidla
OA
TNA

NO2
0,0162
1,2808

PM10
0,00005
1,5700

benzen
0,0097
0,0594

b) Stavební mechanizmy
Nakladače a rypadla používaná na staveništi jsou vybavena naftovým motorem. Běžná
spotřeba obdobných zařízení je cca 10 l nafty za 1 hodinu činnosti.
Podle přílohy č. 4 k vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb. jsou emisní faktory pro použití kapalných
paliv v pístových spalovacích vznětových motorech následující:
NOx – 50 kg/t,

VOC – 6 kg/t,

TZL – 1 kg/t.

Podíl benzenu na celkovém množství VOC se mění podle zdroje těchto emisí, např. při
spalování antracitu nebo topného oleje je jeho obsah 2 % hm., při spalování dřeva 10 % hm.,
ve výparech benzinu 1 % hm. Tomuto údaji (2 %) odpovídá i hodnota emisního faktoru
benzenu podle metodiky MEFA pro TNA. Emisní faktory benzenu byly stanoveny pro potřebu
výpočtu poměrem z VOC podle odpovídajícího poměru emisních faktorů podle MEFA při
rychlosti 5 km/h.
Tabulka 9: Emisní faktory při spalování motorové nafty [g/s]
Spotřeba
1 kg/h
1 l/h

NOx
g/s
0,0139
0,0114

VOC
g/s
0,0017
0,0014

benzen
mg/s
0,0219
0,0180

TZL
g/s
0,00028
0,00023

B.III.2 Odpadní vody
B.III.2.1 Splaškové odpadní vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat pouze ve fázi výstavby protipovodňových opatření a to
v sociálním zařízení staveniště. Produkce splaškových vod vyplývá z celkového uvažovaného
počtu pracovníků a je vybilancována v následující tabulce. Jejich zneškodňování musí probíhat
v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. Množství vznikajících odpadních vod nelze
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v současné fázi přípravy záměru stanovit, pro vyhodnocení vlivů na životní prostředí to však
není nezbytné. Jiné odpadní vody ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. o vodách během výstavby
vznikat nebudou.
Tabulka 10: Splaškové vody ve fázi výstavby
Počet pracovníků
Spotřeba/osobu/směna
Spotřeba celkem/směna

/l/
/m3/

X
125
X * 125

B.III.2.2 Množství dešťových vod
Realizací záměru nedojde k významnému nárůstu zpevněných ploch, ze kterých by bylo nutné
odvádět vodu do recipientu. K ovlivnění odpadních vod v kanalizačním systému města a na
ČOV však bude docházet při případných povodňových stavech, tedy za situace provozní
funkce protipovodňových opatření. Pro řízení provozu kanalizačního systému a ČOV při
povodňových situacích budou zpracovány příslušné provozní a havarijní řády.

B.III.3 Odpady
Při výstavbě budou vznikat zejména odpady související s hlavními stavebními pracemi, jejichž
množství bude minimalizováno již vlastním požadavkem na ekonomickou efektivnost stavby.
Množství těchto odpadů bude známo až při vlastním provádění stavby.
Některé odpady vzniknou při uvolnění území pro vlastní výstavbu, tzn. v demolicích
stávajících stavebních objektů, úseků stávající vozovky a železniční tratě a v přípravě podloží
pro zemní práce.
Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní výstavbu. Tyto
firmy pak budou mít povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich činností vzniknou)
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími vyhláškami a předpisy,
především s vyhláškou č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláškou
č. 381/2001 Sb. (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných
vlastností odpadů.
Předpokládané druhy odpadů, které budou vznikat v průběhu výstavby a provozu záměru jsou
uvedeny v následující tabulce. Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu
provádění a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při předávání osobě
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů.
V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován Plán odpadového hospodářství, který
bude předložen k odsouhlasení příslušným orgánům státní správy.

EVERNIA s.r.o.

strana 54

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa

Tabulka 11: Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Kód
Název druhu odpadu
druhu
odpadu
05 01
Odpady ze zpracování ropy
05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky
08 01
08 01 11

13 01
13 02
15 02
15 02 02

17 01
17 01 01

17 01 02
17 01 03
17 02
17 02 01

17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03
17 03 01

17 03 02
17 04
17 04 05
17 04 10
17 04 11
17 05
17 05 03
17 05 04
17 06
17 06 03,
17 06 04
17 09
17 09 03

Kateg. Způsob nakládání
odpadu s odpadem

úkapy, havárie z provozu stav.
strojů
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků – podle použitých barev
odpadní barvy a laky obsahující
N
likvidace oprávněnou
odpady z používání nátěrových
organická rozpouštědla nebo jiné
osobou
hmot
nebezpečné látky
odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce
regenerace
ze stavebních strojů
odpadu
odpadní motorové, převodové a mazací oleje - regenerace
ze stavebních strojů
zatřídí původce odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
absorpční činidla, filtrační materiály N
spalování, skládkování
znečištěné dřevní piliny, písek,
(vč. olej. filtrů jinak blíže
fibroil, Vapex, hadry – havárie
neurčených), čisticí tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton, cihly, tašky a keramika
beton
O
recyklace
demolice budov, demolice bet.
zpevněných ploch, propustů
apod.
cihly
O
recyklace
demolice
tašky a keramické výrobky
O
skládkování
demolice, kameninové potrubí
Dřevo, sklo a plasty
dřevo
O
opětné využití jako
demolice budov, oplocení apod.
masivní dřevo,
štěpkování, spalování
sklo
O
recyklace, skládkování
demolice
plasty
O
recyklace, skládkování
demolice apod.
sklo, plasty a dřevo obsahující
N
skládkování, spalování
přeložky vodovodního potrubí z
nebezpečné látky …
PVC
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
asfaltové směsi obsahující dehet
N
skládkování
event. vrstva s dehtovým
pojivem v konstrukci
rozebíraných vozovek
asfaltové směsi neuvedené
O
recyklace
demolice vozovek, zbytky
pod číslem 17 03 01
z čištění strojů
Kovy (včetně jejich slitin)
železo a ocel
O
recyklace
demolice ocelových konstrukcí
Kabely obsahující ropné látky,
N
likvidace oprávněnou
demontáž sítí
uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
osobou
kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
recyklace, skládkování
demontáž sítí
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení obsahující
N
dekontaminace,
výkopy kontaminované zeminy
nebezpečné látky
skládkování
zemina a kamení neuvedené
O
přebytečný materiál
výkopy, sejmutá ornice,
pod číslem 17 05 03
nevyužitelný na stavbě
rozebírané podsypy vozovky
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
izolační materiály – zatřídí původce O, N
skládkování
demolice – event. izolační
odpadu
materiály
Jiné stavební a demoliční odpady
jiné stavební a demoliční odpady
N
skládkování
materiál z demolic
(včetně směsných stavebních a
demoličních odpadů) obsahující
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Kód
Název druhu odpadu
Kateg. Způsob nakládání
Činnost, při níž vzniká odpad
druhu
odpadu s odpadem
odpadu
nebezpečné látky
20 01
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 21 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N
recyklace, skládkování
výbojky a zářivky
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování,
pařezy a dřevní hmota
štěpkování, mulčování
z vykácené zeleně
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný odpad O
skládkování
údržba zeleně
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 01 směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
odpady ze zařízení staveniště
20 03 03 uliční smetky
O
skládkování, spalování
údržba komunikací, odpad
z vpustí
20 03 04 kal ze septiků a žump
O
kompostování, spalování odpad z chemických WC na
zařízení staveniště
Tabulka 12: Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód
Název druhu odpadu
Kateg. Způsob nakládání
Činnost, při níž vzniká odpad
druhu
odpadu s odpadem
odpadu
08 01
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující
N
likvidace oprávněnou
odpady z používání nátěrových
organická rozpouštědla nebo jiné
osobou
hmot při údržbě
nebezpečné látky
14 06
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
ostatní rozpouštědla a směsi
N
likvidace oprávněnou
údržba
rozpouštědel
osobou
17 09
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 směsné stavební a demoliční
O
recyklace, skládkování v případě údržbových a
odpady neuvedené pod čísly 17 09
rekonstrukčních prací
01, 17 09 02 a 17 09 03
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování,
sečená tráva, úpravy dřevin
štěpkování, mulčování
20 02 03 jiný biologicky nerozložitelný
O
skládkování
údržba zeleně
odpad
20 02 02 zemina a kameny
O
skládkování
údržba zeleně
20 03
Ostatní komunální odpady
20 03 99 Komunální odpady jinak blíže
O
neurčené
Pozn.:

O
N
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B.III.4 Ostatní výstupy
B.III.4.1 Radioaktivní, elektromagnetické záření
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti se zamýšleným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu. Není zapotřebí činit zvláštních opatření.
B.III.4.2 Hluk
Doprava při výstavbě
Protože v době zpracování hlukové studie a této dokumentace nebyl znám plán organizace
výstavby a ni dodavatel stavby, nelze přesně odhadnout dopravu při výstavbě. Z očekávaných
objemů zemních prací pro jednotlivé inženýrské objekty byla odhadnuta pesimistická verze
maximálního nárůstu těžké nákladní dopravy při výstavbě:
- 55 TNA za den, to je 110 průjezdů TNA v obou směrech mimo intravilán města (silnice
II/635, III/4498),
- 50 TNA za den, to je 100 průjezdů TNA v obou směrech v intravilánu města.
Hluk ze stavební činnosti
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je pro provádění nových staveb a změn dokončených
staveb v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +15 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní
hladině akustického tlaku A stanovené podle § 11 odst. 4 citovaného nařízení, hodinu před a
hodinu po tomto časovém intervalu je povolená korekce + 10 dB. V noční době výstavba
probíhat nebude.
To znamená že v době od 7 do 21 hodin je hodnota hygienického limitu pro stavební práce
65 dB, v době od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod. 60 dB.
V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani konkrétní
informace o všech použitých strojních zařízeních. Pro posouzení hlukové zátěže při výstavbě
byly proto použity hodnoty akustického výkonu běžných zařízení, používaných při stavebních
pracích obdobného rozsahu:
-

TNA (např. Tatra 815, MAN TBG41 aj.)
rypadlo (např. JCB 3CX)
buldozer (např. Komatsu D65X)
nakladač (např. Komatsu WA380)
kompresor

LAw = 91 dB
LAw = 97 dB
LAw = 98 dB
LAw = 91 dB
LAr = 72 dB ve vzdálenosti 10 m.

Počet jednotlivých zařízení a doba jejich provozu není přesně známa, ale předpokládá se, že na
jednom pracovišti bude pouze po jednom z uvedených zařízení, k jejich souběhu obvykle
nedochází. Maximální doba činnosti jednoho zařízení nepřesáhne polovinu doby s povolenou
korekcí +15 dB, to je 7 hodin.
B.III.4.3 Vibrace
Těžká nákladní doprava využívaná během výstavby protipovodňových opatření je zdrojem
vibrací. Takto generované vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví.
Mají vliv zejména na konstrukci zasažených staveb. Negativní vliv na domy se týká
vzdálenosti několika metrů od krajnice komunikace. Kromě počtu průjezdu těžkých nákladních
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vozidel je pro účinky vibrací rozhodující i typ geologického podloží a především konstrukce a
statika dotčené budovy. Zejména staré budovy nebo sakrální stavby bez železobetonového
věnce jsou působením vibrací výrazně poškozovány. S vlivem vibrací je třeba počítat
v přípravné fázi projektu na období výstavby.
B.III.4.4 Rizika havárií
Rizika havárií spojená se zamýšlenou stavbou mohou být následující:
V době výstavby:
Jde zejména o riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů a kontaminace půdy,
případně povrchových a podzemních vod. Toto riziko bude eliminováno souborem
preventivních opatření, které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace. V době
výstavby bude v prostoru stavby zakázána jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné
látky apod.).
V době provozu:
Provoz, respektive využívání stavby, nebude z tohoto titulu představovat žádná rizika pro
jednotlivé složky životního prostředí. Naopak realizace protipovodňových opatření sníží rizika
související s povodněmi.
B.III.5 Významné terénní úpravy a zásahy do krajiny
Vliv výstavby protipovodňových opatření na krajinný ráz je dán technickými parametry stavby
a krajinářskými charakteristikami dotčeného území. Vliv na krajinný ráz lze očekávat pouze u
západní ochranné hráze, která bude vytvářet nový liniový prvek v zemědělské krajině
v západní části Litovle. Západní ochranná hráz má šířku koruny 4 m, její výška je cca 2,0 - 3,2
m nad terénem a délka je 1971 m.
Výstavba hrází také představuje nejvýznamnější zemní práce. Největší podíl na zemních
pracích bude mít západní ochranná hráz IO 01, která je plošně nejvýznamnější stavbou
protipovodňových opatření, dále IO 9.1 ochranná hrázka Mlýnský potok - pravý břeh Strusky,
IO 11.1 ochranná hráz jižní podél Strusky.
Předpokládaný rozsah zemních prací uvádí následující tabulka. Jak je patrné budou významně
převažovat násypy před výkopy a bude tedy nutné dovážet zeminu z jiné stavby. Násypy hrází
budou provedeny jako homogenní ze soudržných zemin. U výkopů se jedná o výkopy pro
přeložky a úpravy vodních toků a pro základy zdí. Stavba je z větší části umístěna na polních
pozemcích a na loukách. Před zahájením výstavby dojde k sejmutí vrstvy humusu a po
skončení výstavby dojde opět k jejímu zpětnému rozprostření.
Tabulka 13: Rozsah zemních prací u hlavních stavebních objektů spojených se zemními pracemi
Výkopy (m3) celkem
Násypy (m3) celkem
Sejmutí humusu (m3) celkem

Rozsah zemních prací
14 516
140 900
33 276

Stavbou protipovodňových opatření v Litovli (toky, ochranné hráze, zídky) dojde k celkovému
trvalému záboru v rozsahu 9,7 ha. Dočasný zábor bude v rozsahu 8,9 ha.
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ČÁST C

Údaje o stavu životního prostředí
v dotčeném území
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik dotčeného území
II. Charakteristika současného stavu životního
prostředí v dotčeném území
III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí
v dotčeném území z hlediska jeho únosného
zatížení
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I V ÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

Předmětné území patří podle biogeografického členění České republiky (CULEK 1996) do
Litovelského bioregionu, který náleží k Hercynské podprovincii.
Bioregion se nachází na severu střední Moravy a typicky je tvořen zejména rozšířenou nivou
Moravy a dalšími kvartérními sedimenty na dně úvalu. Vyznačuje se především bohatou
azonální biotou rozsáhlého komplexu lužních lesů se zachovalými, zčásti neregulovanými
vodními toky. V lesích se objevují horské prvky splavené ze sudetských pohoří i zástupci
východních migrantů, zejména živočichů. Na oglejených sedimentech mimo nivu převažují
hygrofilní typy dubohabřin. V nivách se dnes kromě lesů vyskytují četné fragmenty luk, výše
položené části bioregionu jsou zorněny.
Reliéf má ráz roviny s výškovou členitostí do 30 m. Z půd zde převažují glejové fluvizemě,
často na velkých plochách přecházející až do typických glejů. Mimo nivu jsou nejhojnější
hnědozemě na spraších a typické i pseudoglejové luvizemě na sprašových hlínách.
Potenciální vegetaci tvoří na vyvýšených místech dubohabřiny (Melampyro nemorosiCarpinetum, řidčeji i Tilio-Carpinetum). Na vlhčích místech jsou zastoupeny různé typy
hygrofilních lesů. Převažuje Ficario-Ulmetum campestris, místy se předpokládá přítomnost
bažinných olšin (Carici elongatae-Alnetum). Primární bezlesí bylo vyvinuto především
v podobě vodní vegetace.
Dnes zde převažuje kulturní step s běžnou faunou s východními vlivy. Na území CHKO
Litovelské Pomoraví se však zachoval významný zbytek luhů s neregulovaným tokem Moravy
a odpovídající faunou (pisík obecný, moudivláček lužní, dvojzubka lužní, korýši periodických
tůní ad.).
V následující tabulce je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
v zájmovém území:
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Tabulka 14: Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik v širokém zájmovém území
Kategorie
obyvatelstvo

Podkategorie
území hustě osídlená
archeologické lokality
kulturní památky

vody

povrchové
podzemní
vodní zdroje
půdy
ZPF
PUPFL
geologie a horninové ložiska nerostných surovin
prostředí
dobývací prostory
poddolovaná území
sesuvy a svahové deformace
zvláště chráněná
národní park
území
chráněná krajinná oblast
národní přírodní rezervace
přírodní rezervace
národní přírodní památka
přírodní památka
významné krajinné
lesy
prvky ze zákona
rašeliniště
(č.114/1992 Sb.
vodní toky
v platném znění)
rybníky
jezera
údolní nivy
významné krajinné prvky - registrované
územní systém
nadregionální biocentrum
ekologické stability
nadregionální biokoridor

zvláště chráněné
druhy rostlin
zvláště chráněné
druhy živočichů

Natura 2000
krajinný ráz

Výskyt
+
+
+
+
+
+
+
+/+
+
+
+
+/+
+
+/+
+
+
+
+

regionální biocentrum
regionální biokoridor
lokální biocentrum

+

lokální biokoridor
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené

+
+
+
+

ohrožené

+

ptačí oblasti
evropsky významné lokality
přírodní charakter krajiny

+
+
+

přírodní parky

-

Poznámka
zástavba města Litovle a Červenky
ověřená území archeologických nálezů
kulturní památky v centru Litovle,
památková zóna Litovel
Morava a její ramena a přítoky
CHOPAV Kvartér řeky Moravy
vodní zdroj Litovel
rozsáhlé plochy orné půdy v okolí Litovle
lužní les východně od Litovle
Chořelice – Rozvadovice, štěrkopísky
Náklo, Haňovice II
Litovel, rudy

CHKO Litovelské Pomoraví
Ramena řeky Moravy
Litovelské luhy
Hvězda, Malá voda
Lužní les východně od Litovle
Morava a její ramena a přítoky
Uničovský a Olomoucký rybník
údolní niva Moravy
NRBC Vrapač – Doubrava, NRBC Ramena
řeky Moravy
NRBK Vrapač, Doubrava – Ramena řeky
Moravy

U Zámecké zahrady, U vysílačů, Za
cukrovarem, Pasť, Za kuchyní, U Malé
Vody, Hvězda, Pohoda, U Šargouna

žebratka bahenní (Hottonia palustris),
bobr evropský
ouklejka pruhovaná (Alburnoides
bipunctatus) ,skokan štíhlý, ledňáček říční,
žluva hajní
mník jednovousí (Lota lota), ropucha
obecná, rorýs obecný, vlaštovka obecná,
lejsek šedý, moudivláček lužní
Litovelské Pomoraví
Litovelské Pomoraví
Niva v okolí ramen a přítoků řeky Moravy,
lužní lesy

Vysvětlivky: +
hodnocený prvek se v zájmovém území vyskytuje
± hodnocený prvek se nachází v blízkosti zájmového území
- hodnocený prvek se v zájmovém území vyskytuje
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Z tabulky vyplývá, že z hlediska realizace záměru jsou v zájmovém území některé problémové
oblastí. Z nichž jako nejzávažnější se jeví 3 základní problémové okruhy:
•
•
•

osídlení,
ochrana přírody,
povrchové vody.

Charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území je popsána
v následujících kapitolách C.II.
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C.II C HARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.II.1 Ovzduší a klima
C.II.2 Voda
C.II.3 Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.4 Půda
C.II.5 Les
C.II.6 Flóra, fauna, ekosystémy
C.II.7 Krajina a krajinný ráz
C.II.8 Obyvatelstvo
C.II.9 Hmotný majetek
C.II.10 Kulturní a archeologické památky

C.II.1 Ovzduší a klima
C.II.1.1 Klimatické podmínky
Dle Quitta (1971) se zájmové území nachází v teplé oblasti klimatické jednotky T2. Klimatická
jednotka T2 je charakterizována dlouhým, teplým až suchým létem, s velmi krátkým
přechodným obdobím, s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Klimatická jednotka T2
má krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimu, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Průměrná roční teplota vzduchu zde činí 8,1 oC. Průběh teploty vzduchu je během roku
normální, červencové max. 18,2 oC, lednové min. –2,0 oC. Relativní vlhkost vzduchu má
hodnoty mírně nad normál.
Tabulka 15: Roční průběh teplot, srážek a relativní vlhkosti vzduchu
měsíc

1

2

3

4

Teplota ( oC)
Srážky (mm)
Vlhkost (%)

-2,0
25
84

-1,1
25
81

3,4
35
75

8,0
44
69

5

6

13,4 16,3
60
66
67
73

Průměrný počet mrazových dnů v roce
Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou
Průměrný počet letních dnů v roce

7

8

9

10

11

12

18,2
78
67

17,9
72
71

13,0
51
74

8,4
49
79

2,9
36
82

-0,2
36
85

roční
průměr
8,1
48,1
76

… 100 – 110
… 40 - 50
… 50 – 60

C.II.1.2 Meteorologické údaje
Rozptylové podmínky závisí na meteorologických situacích, daných rychlostí a směrem větru a
stabilitou zvrstvení atmosféry. Pro výpočty imisní situace byla použita větrná růžice pro
lokalitu Olomouc, zpracovaná ČHMÚ Praha. Růžice je prezentována v následující tabulce.
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Tabulka 16: Větrná růžice pro lokalitu Olomouc
rychlost větru
do 0,5 m/s
0,5-2,5 m/s
2,5-7,5 m/s
7,5-10,0 m/s
celkem

S
4,16
7,56
0,89
12,60

SV
1,88
3,60
0,13
5,62

V
1,67
2,89
0,05
4,61

JV
3,96
16,65
1,19
21,81

J
1,52
7,39
1,14
10,05

JZ
1,27
4,27
1,55
0,12
7,22

Z
1,52
5,33
2,64
0,01
9,49

SZ
4,82
15,10
6,39
0,03
26,35

calm
2,25

2,25

celkem
23,06
62,79
13,98
0,16
100,00

Podle rychlosti větru jsou v lokalitě nejčetnější větry z intervalu 0,5 - 2,5 m/s (střední rychlost
1,7 m/s), na ně připadá 62,8 %. Silnější vítr je v lokalitě poměrně častý. Na interval 2,5 7,5 m/s (střed 5 m/s) připadá 14 % a na ještě rychlejší vítr zbývá 0,16 %.
Zastoupení jednotlivých směrů větru je značně nerovnoměrné a odpovídá morfologii terénu v
oblasti. Nejčastější je vítr SZ (26,4 %) a JV (21,8 %). Z ostatních směrů převládá proudění
severní a jižní (10-13 %).
C.II.1.3 Současná imisní situace v lokalitě
Zájmové území je řazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší podle zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jsou vymezeny
dle členění České republiky podle jednotlivých stavebních úřadů. Na území spadající pod
stavební úřad Litovel došlo k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví lidí. Údaje jsou
uváděny v procentech plochy, na které byly limity překročeny. Následující obrázek znázorňuje
vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Olomouckého kraje.
Obrázek 19: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území Olomouckého kraje
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Tabulka 17: Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (v % území)
Stavební úřad Litovel
PM10 (d IL)
benzo(a)pyren

% území s překročením limitu
90,9
0,5

Oblasti překročení hodnoty imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace v procentech
plochy jednotlivých chráněných území z hlediska limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace na
území Olomouckého kraje jsou pak uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 18: Oblasti překročení imisních limitů pro ochranu ekosystémů a vegetace na území Olomouckého
kraje
Procentní podíl CHUEV
z celkové plochy zóny
12,5

CHUEV

Jeseníky
Litovelské Pomoraví
mimo NP a CHKO

NOx

Troposférický ozon

0,8
5,4
-

85,9
95,1
25,1
100

Imisní pozadí základního spektra znečišťujících látek je v regionu zjišťováno nejblíže ve
stanicích imisního monitoringu ČHMÚ a HS v Olomouci. Pro Litovel jsou zjištěné
koncentrace znečišťujících látek pouze orientační.
Podle imisních map ČHMÚ pro rok 2005 leží sledované území v ploše s hodnotami ročních
průměrných koncentrací:
PM10
NO2
benzen

30 - 40 µg/m3,
< 26 µg/m3,
< 2 µg/m3.

V následující tabulce jsou tučně označeny hodnoty překračující imisní limit. V případě situace
v Olomouci jde o překročení roční limitní koncentrace pro PM10. Z imisních map ČHMÚ je
patrné, že podobně vážná situace je v případě koncentrací tuhých látek v celém regionu.
Tabulka 19: Výsledky měření imisí v Olomouci v roce 2006 [µg/m3]
NO2
hodinové hodnoty
denní hodnoty
roční hodnota

hodinové hodnoty 2)
denní hodnoty 3)
roční hodnota

EVERNIA s.r.o.

maximální
98% kvantil
maximální
98% kvantil
průměr

maximální
98% kvantil
maximální
98% kvantil
průměr

ČHMÚ
158,0
89,7
129,7
81,5
27,3
benzen
ČHMÚ
16,0
9,2
13,9
8,7
2,2

PM10
ZÚ
124,3
77,5
93,7
75,6
23,7

ČHMÚ
496,0
215,0
393,9
197,9
47,8

ZÚ
176,0
108,0
116,9
93,8
43,9
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C.II.2 Voda
C.II.2.1 Povrchové vody
Morava
Zájmové území je hydrologicky významnou oblastí z hlediska povrchových vod. Celá oblast
náleží do povodí Moravy (č.h.p. 4-10-01-001). Morava je tokem II. řádu a pramení na jižních
svazích Kralického Sněžníku ve výšce 1380 m n. m. a ústí zleva do Dunaje u Děvína
v nadmořské výšce 136 m n.m. Plocha povodí je 26 579,7 km2, délka toku 353,1 km, průměrný
průtok u ústí je 120 m3/s. Od pramenů teče Morava přibližně jižním až jihovýchodním směrem,
nejprve protéká hornatinu Kralického Sněžníku, dále pak Branenskou vrchovinu a
Mohelnickou brázdu. Střední část toku se nachází na území Hornomoravského úvalu a dolní
úsek v Dolnomoravském úvalu, kde se stáčí k jihozápadu. Jedná se o vodohospodářsky
významný tok ve správě podniku Povodí Moravy, s.p.
Nejbližší hydrologickou stanicí proti proudu Moravy jsou Moravičany, po proudu pak
Olomouc.
Hodnoty M-denních průtoků na řece Moravě pro profil Morava pod ústím Třebůvky
Tabulka 20: M-denní průtoky na řece Moravě pod Třebůvkou (m3/s)
T (dny)
QM (m3/s)

30
44,5

90
25,30

180
15,20

270
9,40

355
4,08

364
2,76

Hodnoty N-letých průtoků jsou uváděny z profilu Morava, pod Třebůvkou
Hydrologické číslo povodí
4-10-03-001
Plocha povodí A
2 144 km2
Tabulka 21: N-leté průtoky Q N (m3/s)
N (roky)
Q min.N (m3/s)

1
114

2
159

5
225

10
279

20
336

50
415

100
479

Nejbližší profil pro stanovení N-letých průtoků je Morava, Moravičany
Hydrologické číslo povodí
4-10-02-065
Plocha povodí A
1 559 km2
Tabulka 22: N-leté minimální průtoky Q min.N (m3/s)
1
N (roky)
3
Q min.N (m /s) 4,72

2
3,78

5
2,88

10
2,38

20
2,01

50
1,64

100
1,45

Řeka Morava v okolí Litovle náleží v celé délce k parmovému rybímu pásmu. Sekundárně jsou
zde vytvořeny úseky pásma cejnového, a to ve vzdutých partiích nadjezí (nad litovelským
jezem).
Zájmový úsek řeky náleží k rybářskému revíru Morava 19 (MO ČRS Litovel). Revír zahrnuje
úsek Moravy od Unčovic po jez v Nových Mlýnech. K revíru patří také náhony Moravy
(Mlýnský potok, Malá Voda, Bahenka, Třídvorka) a 3 odstavená ramena (Čepovo, Zej a Past).
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Elektrárenský náhon
Elektrárenský náhon odbočuje z Moravy na jezu v Litovli a po cca 1,5 km se ještě stále v
intravilánu města vrací do řeky. Náhon má své charakteristické atributy jakými jsou nízká
členitost, homogenita proudění vody a dnového substrátu, opevnění břehů. Kvalita vody je zde
stejná jako v mateřském toku.
Mlýnský potok (= Malá Voda, Mlýnský náhon)
Mlýnský potok odbočuje na jezu v Řimicích a ústí do Moravy nad jezem Hynkov. Na celém
úseku kolem Litovle má podobný charakter. Koryto se vyznačuje nízkým spádem a nízkou
rychlostí proudění vody. Substrát dna je dosti homogenní, tvořený veskrze organickým
sedimentem s příměsí písku a jílu. Jen lokálně je zastoupena minerální frakce tvořená štěrkem
a menšími kameny.
Struska (Stružka)
Struska je nevelkým vodním tokem, jež se na území PP Hvězda vlévá do Mlýnského náhonu.
Jedná se opět o nížinný tok s malým spádem, nízkými rychlostmi proudění vody a bahnitým
dnem. Tok protéká zemědělskými pozemky západně od Litovle.
Muzejní Morava
Muzejní Morava je další z náhonů Moravy. Vzniká na soutoku Malé Vody a Stružky (PP
Hvězda), protéká intravilánem Litovle a pod městem se vlévá do Mlýnského náhonu. V horní
polovině svého toku, kde protéká hustě zastavěným územím, má podobu umělého toku s malou
členitostí. V dolní polovině úseku má již její koryto přirozenější ráz.
Zámecká Morava
Přibližně 370 m nad jezem Litovel je do řeky Moravy na levém břehu zaústěno koryto tzv.
Zámecké Moravy, která svádí část inundovaných vod z levobřežního inundačního území zpět
do koryta řeky Moravy.
Čerlinka
Potok Čerlinka pramení západně od obce Červenka, protéká podél jejího jižního okraje a nad
Třemi Dvory se vlévá do Třídvorky. Jedná se o drobný, zcela kanalizovaný vodní tok. Vlivem
odběrů vody z pramenné oblasti Čerlinky dochází každoročně k jejímu vysychání.
Loučka
Potok Loučka je nad Litovlí kanalizovanou vodotečí, s prizmatickým korytem a minimální
členitostí. Kvalita vody je značně snížená vypouštěním odpadních vod z výše položených obcí.
Třídvorka
Třídvorka je jedním z moravních ramen. V současnosti se vyznačuje velmi malým průtokem
vody. Pod Litovlí protéká lužním lesem a má přirozený charakter koryta s mnoha meandry.
Radniční Morava
Radniční Morava se odpojuje z Elektrárenského náhonu a protéká samotným centrem města
Litovle. Má charakter umělého vodního toku. Průtok vody v náhonu je v současnosti
nedostatečný, což se projevuje např. ve zvýšeném znečištění vody (zaústění splaškových vod).
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Tabulkový přehled vodních toků protékajících městem Litovel a vodních ploch na území
města:
Legenda:
1
2
3
4
5

název vodního toku nebo vodní plochy
významný vodní tok dle přílohy 1 vyhlášky 470/2001 Sb.: ne/ano, případně v jakém úseku
řád toku
tok ústí do, zleva/zprava
číslo hydrologického pořadí

Tabulka 23: Přehled vodních toků a vodních ploch v blízkosti trasy
1
tok
název
Morava
Zámecká Morava
Radniční Morava
Struska
Malá voda (Mlýnský
potok)
Loučka
Třídvorka
Uničovský rybník
Olomoucký rybník

2
v.t.

3
řád tok

4
vyústění do

5
ČHP

ano
ne
ne
ne
ano

II
III
III
IV
III

zleva do Dunaje
zleva do Moravy
zleva do Moravy
zleva do Mlýnského potoka
zleva do Moravy

4-10-01-001
4-10-03-010
4-10-03-008

ne
ne
-

IV
III
-

zprava do Mlýnského potoka
zleva do Moravy
Morava
Morava

4-10-03-011
4-10-03-006
-

V zástavbě města Litovel se nacházejí dva rybníky – Uničovský a Olomoucký. Oba tyto
rybníky jsou napojeny na některé z ramen Moravy.
Celé řešené území leží v zátopové oblasti řeky Moravy. Celé řešené území je významně
ovlivněno inundací řeky Moravy. Problémy s rozlivem vody z koryta Moravy začínají již při
průtocích na úrovni cca Q5.
C.II.2.2 Podzemní vody
Celé zájmové území v okolí Litovle, Červenky a Vísky leží v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Kvartér řeky Moravy. Chráněná oblast je vyhlášena nařízením vlády ČR
č.85/1981 Sb. ze dne 24. června 1981 o chráněných oblastech přirozené akumulace vod.
Zdroje pitné vody
Vodní zdroj Litovel (č. 7055): ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně se nachází v těsné
blízkosti vodojemu, umístěném severně od silnice III/4498 na okraji lesního porostu mezi
Litovlí a Červenkou. OPVZ II. stupně je rozdělené na II.a (vnitřní) a II.b (vnější). OPVZ II.a se
nachází v blízkosti vodojemu v okruhu o průměru cca 300 m, který zahrnuje část lesního
porostu a pole na jeho okraji. OPVZ II.b již zahrnuje poměrně rozsáhlé území, jehož východní
hranice je vedena podél železniční trati mezi Červenkou a Litovlí a jižní hranice kopíruje řeku
Moravu.
Je umístěn v lokalitě dřívějších několika pramenů a podmáčených pozemků, kde bylo zřetelné,
že jde o silné výrony podzemních vod. Pod nepříliš mocným nánosem kvartérních sedimentů
byly zjištěny zkrasovělé vápence s velmi členitým povrchem. Jde tedy o vody krasové,
přitékající až z povodí Špranku a Javoříčky, jak bylo zjištěno koloračními pokusy již koncem
padesátých let. Původně tyto vody vyvěraly jako řimické vyvěračky a dále jako prameny
Čerlinky mezi Litovlí a Červenkou.
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V prameništi Litovel je rozhodnutím okresního národního výboru Olomouc povolen odběr do
výše 267 l/s. Odběr provozuje Středomoravská vodárenská a.s.
První vodárenské jímání začalo již v roce 1955. Koncem 70. let bylo jímací území podrobně
prozkoumáno a podstatně rozšířeno. Bylo vybudováno několik jímacích vrtů do hloubek kolem
60 m, kde byly zachyceny silně porušené a zkrasovělé vápence. Tehdejší odběr byl 120 l/s.
Definitivní jímací objekty byly vybudovány začátkem 80. let. Čerpací zkoušky umožnily jímat
až 250 l/s.
V současnosti se využitelné množství prameniště uvádí na 262 l/s. Při odběru dochází k míšení
vod devonských vápenců a průlinových podzemních vod kvartérních štěrků řeky Moravy.
V současné době není znám dosah depresního kužele, a proto není vyloučena možnost
kontaminace tohoto vodního zdroje z různých lokalit. Toto nebezpečí je reálné i vzhledem
k tomu, že občas dochází k vyšším odběrům podzemní vody, než bylo doporučeno na základě
zhodnocení skupinových čerpacích zkoušek. Nedořešenou otázkou zůstává kompenzace za
omezení průtoků v Čerlince a následná nutná revitalizační opatření.
Radikálním řešením vedoucím ke snížení potřeby jímání vody je rekonstrukce starých
vodovodních řádů, jejichž technický stav způsobuje velké ztráty pitné vody v rozvodné síti.
Čerpaná voda bez dodatečné úpravy odpovídá svou kvalitou normě ČSN 75 7111 – Pitná voda.
Prameniště Pňovice - Náklo (č. 7033). Do zájmového území zasahují ochranná pásma vodního
zdroje II. stupně vodního zdroje Prameniště Pňovice – Náklo. Prameniště a ochranné pásmo
vodního zdroje I. stupně se nachází na severním okraji Dolního lesa, východně od Litovle.
V jeho blízkosti je opět vymezeno vnitřní OPVZ II.a. OPVZ II.b zahrnuje rozsáhlé území
východně od Litovle jehož západní hranice vede přes ornou půdu mezi obcemi Červenka a Tři
Dvory, dále podél vodního toku Třídvorka a po západním okraji Dolního lesa. Kříží řeku
Moravu a pokračuje jižním směrem přes Prostřední les až k Šargounskému mlýnu. Jižní
hranice je pak vedena podél Mlýnského potoka.
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod se v zájmovém území nevyskytují.

Kapitola C.II.2 Voda
Vliv navržených protipovodňových opatření na povrchové a podzemní vody je vyhodnocen
v části D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru, v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové
a podzemní vody.

C.II.3 Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.II.3.1 Geomorfologie území
Posuzované zájmové území spadá do následující geomorfologické soustavy:
Systém: Alpsko - Himalájsky
Subsystém: Karpaty
Provincie: Západní Karpaty III
Subprovincie: Vněkarpatské sníženiny III1
Oblast: Západní Vněkarpatské sníženiny III1A
Celek: Hornomoravský úval III1A-3
Podcelek: Středomoravská niva
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Zájmové území leží v geomorfologickém celku plošiny uničovsko-přerovské, která na jih od
potoka Čerlinka a silnice Tři Dvory – Pňovice přechází ve vlastní Hornomoravský úval,
tvořený nivou řeky Moravy. Reliéf je slabě členitý, typu roviny, v průměrné nadmořské výšce
233 m n. m. Nejvyšší nadmořská výška je v severozápadní časti hospodářství Nový Dvůr 245
m n. m. Část hospodářského obvodu ležící v nivě řeky Moravy je tvořená eluviální rovinou,
severnější část je tvořená mírně zvlněnou rovinou, která se v severozápadní časti hospodářství
Nový Dvůr přechází v mírně až středně táhle svahy. Je zde tedy umožněno maximální využití
polních prací.
Pro řeku Moravu v Litovelském Pomoraví je typický anastomózní říční systém. Anastomózní
říční systém, který je hlavním abiotickým předmětem ochrany v CHKO Litovelské Pomoraví,
je ovšem negativně poznamenaný lidskými zásahy do nivy.
Hornomoravský úval
Je to část Západních Vněkarpatských sníženin, široká protáhla sníženina s rozlohou 1 315 km2
se střední nadmořskou výškou 225,8 m. Jde o příkopovou propadlinu vyplněnou neogenními a
kvartérními usazeninami, osu tvoří široká niva řeky Moravy, v západní části se vyskytují
nížinné pahorkatiny, ve východní časti náplavové kužely toků stékajících z Jeseníků.
Středomoravská niva
Nachází se ve střední části Hornomoravského úvalu, je to akumulační rovina podél řeky
Moravy a dolní Bečvy. Rozloha je 415 km2.
C.II.3.2 Hydrogeologické poměry
V zájmovém území je zvodnění vázáno na kvartérní říční sedimenty Moravy a jejích přítoků.
Hladina podzemní vody se nachází poměrně mělce pod povrchem, zpravidla na hranici
povodňových hlín a terasových sedimentů. Jedná se o souvislou hladinu podzemní vody.
Kvartérní pokryv tvořený písky a štěrky je průlinově propustný a plní tak funkci
hydrogeologického kolektoru. Koeficient filtrace písků a štěrkopísků „k“ je řádově cca 10-4 až
10-3 m.s-1. Úroveň i směr proudění podzemní vody je závislý na stavu vody v Moravě.
Většinou je směr podzemní vody směrem k řece. V obdobích zvýšeného vodního stavu
v Moravě je směr proudění podzemní vody krátkodobě opačný. Úroveň hladiny podzemní
vody kolísá v průběhu roku v závislosti na stavu vodní hladiny v Moravě.
Nadložní povodňové hlíny jsou již mnohem méně propustné. Koeficient filtrace soudržných
zemin „k“ je řádově cca 10-7 m.s-1 a menší.
Předkvartérní podklad tvořený pliocenními sedimenty pestré série, kde se střídají písky
s polohami jílů, tvoří víceméně funkci izolátoru. Případné zvodnění je nesouvislé. Zvodnělé
mohou být jen polohy písků, kde lze předpokládat napjatou hladinu podzemní vody.
Hydrogeologické údaje z neogénu jsou velmi omezené, prakticky téměř žádné.
V horninách spodního karbonu lze předpokládat puklinovou vodu, ale pouze v pásmu
připovrchového rozvolnění hornin.
C.II.3.3 Geologické poměry
Zájmové území leží v oblasti tvořené miocenními jíly slabě překrytými pliocenními sedimenty
ve formě štěrkových a štěrkopískových teras s hojnými jílovitými vložkami. Tyto jsou většinou
překryty kvartérními svahovinami složenými ze sprašových hlín a oblázků.
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Jižní a severovýchodní část zájmového území je tvořena holocenními bezkarbonátovými
nivními uloženinami řeky Moravy a potoků Čerlinka a Benkovského. Tyto překrývají
pleistocenní štěrkové nebo štěrkopískové terasy. Nivní uloženiny jsou různé mocnosti,
převážně kolem 1,5 m. Mělčí jsou pouze v malém obvodu severně od intravilánu Červenky,
kde se nachází nivní půda v obvodech lužní půdy zabahněné a nivní půdy slabě glejové.
Zájmové území má velmi pestrou a značně komplikovanou geologickou stavbu. Geologický
vývoj oblasti probíhal na dílčích velkých tektonických krách, omezených výraznými zlomy
směru SZ-JV až SSZ-JJV. Tento systém zlomů je nazýván poruchové pásmo Hané. Území je
situováno především na středovém bloku, pojmenovaném kra Hornomoravského úvalu.
Nejstarší horniny, známé z tohoto území jsou součástí geologické jednotky tzv. brunovistulika.
Ta vystupuje na povrch na několika lokalitách v menších ostrovech v Hornomoravském úvalu.
Jedná se o granodiorit a o jeho plášť tvořený převážně fylity nebo jinými epizonálně
metamorfovanými horninami. Metamorfitům je pro podobnost s horninami zábřežského
krystalinika přisuzováno mladoproterozoické stáří. Mladší granitoidní těleso časově řazené do
starších prvohor vystupuje v malých ostrůvcích na povrch ve střední části Hornomoravského
úvalu. To tvoří v hloubce pod mladšími sedimenty souvislý intruzívní pluton. Je časově řazeno
do starších prvohor. Na tomto starém krystaliniku je transgresivně uložen soubor hornin
devonského a spodnokarbonského stáří. Různé vývoje devonu se v území vyskytují v menších
ostrůvcích i rozsáhlejších pruzích a pásmech. V severní a severovýchodní části začala mořská
sedimentace v hlubších pánvích již ve spodním devonu a je reprezentována v různém stupni
metamorfózy a tektonické deformace utvořené, především vulkanicko-sedimentárními
komplexy vrbenské skupiny. V západní a centrální části území je devon budován především ve
vápencovém vývoji mělkovodní mořské sedimentace obdobné vývoji Moravského krasu.
K těmto jednotkám se řadí část konicko-mladečského devonského pruhu. Vývoj sedimentace
v obou devonských mořských pánvích přešel plynule do kulmské sedimentace, jak je nejlépe
patrné z jílovité a písčitojílovité sedimentace andělskohorských vrstev v Nízkém Jeseníku.
Teprve však klastické sedimenty slezského kulmu hornobenešovských a moravických vrstev
tvoří typický vývoj kulmské flyšové formace území v oblasti Nízkého Jeseníku a drahanského
kulmu na jih a jihozápad od Olomouce. Tyto severní a jižní vývoje kulmu od sebe dělí
krystalinikum a mladší výplň Hornomoravského úvalu. Veškeré tyto jednotky krystalinika
starohor i útvary prvohor byly podrobeny variské orogenezi, v rámci které došlo k intenzivní
tektonické deformaci a mezo až epizonální metamorfóze hornin celého území. Tím byl
ukončen vývoj tzv. spodního patra a veškeré ostatní mladší geologické jednotky již náleží tzv.
platformnímu, svrchnímu stavebnímu patru. V následujícím dlouhém období souše
v nejmladších prvohorách, druhohorách a starších třetihorách, došlo v průběhu několika
geologických period k značné denudaci terénu celé oblasti.
Od mladších třetihor pak bylo území značně ovlivněno a spjato s geologickým vývojem
Západních Karpat. Vlivem alpinotypních orogenetických pohybů v karpatské oblasti začala
postupně vznikat v jeho předpolí rozsáhlá deprese, kterou do větší části území Východní
Moravy i do širšího okolí Olomouce proniklo od jihozápadu moře.
Ve čtvrtohorách byly geologické a geomorfologické pochody ovlivňovány tektonickými
pohyby hlavních ker území a intenzivně také klimatickými faktory ledových dob. Při okrajích
Hornomoravského úvalu vznikali u ústí řek a potoků mohutné náplavové kužele, dokončilo se
vyplňovaní dílčích depresí říčními a jezerními sedimenty. S ledovými a meziledovými dobami
je spojen vznik různých geomorfologických forem a především spraší, které pokrývají značnou
část Hornomoravského úvalu. Ke čtvrtohorním útvarům rovněž patří místy poměrné mocné
svahové sedimenty a půdní horizonty.
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V dnešní době je území výrazně ovlivněné pohybem ker, který byl vyvolán alpinským
vrásněním v neogénu. Nejvýraznější geomorfologickou strukturou je příkopová propadlina
Hornomoravského úvalu, členěná do podcelků: Středomoravská niva, Uničovská plošina a
Prostějovská pahorkatina. Hornomoravský úval byl vytvořen kerným poklesem na východním
okraji Českého masivu. Jeho mírně zvlněný nížinný georeliéf s měkce vyvinutými tvary ostře
kontrastuje s příkrými zlomovými svahy okolních kerných struktur Nízkého Jeseníku
Zábřežské vrchoviny.
C.II.3.4 Geodynamické jevy, sesuvy (aktivní, pasivní, potenciální, stabilizované)
V dané oblasti se nevyskytují žádná sesuvná území a to jak aktivní tak ani pasivní.
C.II.3.5 Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, poddolovaná území
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v širším hodnoceném území
nachází objekty uvedené v následující tabulce:
Tabulka 24: Ložiska nerostných surovin, dobývací prostory, poddolovaná území
objekt
Chráněná ložisková
území
Ložiska výhradní
plocha

ident.č.
06260000

název
Chořelice –
Rozvadovice
301680000 Chořelice –
Rozvadovice

organizace
neuvedena

Prognózy negativní
neperspektivní

083330200 Červenka

Českomoravský štěrkopísky štěrkopísek,
štěrk, a.s.,
štěrk
Mokrá
neuvedena
štěrkopísek

083330100 Červenka

neuvedena

Poddolovaná území
bod

Litovel

surovina
nerost
štěrkopísky

stav využití

dosud
netěženo

dosud
netěženo
štěrkopísek psamity, štěrk dosud
netěženo
rudy
ojedinělá

C.II.3.6 Seismická aktivita
Podle ČSN 73 0036, čl. 29, se za seismické oblasti považují taková území, v nichž se
makroskopicky projevilo v historické době vědecky prokázané zemětřesení s intenzitou
nejméně 6 oM.C.S. Zájmové území nepatří mezi oblasti, kde by bylo třeba uvažovat účinky
zemětřesení.
C.II.3.7 Tektonika
Základ dnešní orografie je výsledkem radiálních pohybů podle zlomů sudetského směru (SZJV). Tak zvaná saxonská tektonika rozčlenila území na soustavu hrástí a příkopů. Pohyby na
zlomech sudetského směru pokračovaly do pliocénu až kvartéru. Zájmové území patřilo
k oblastem, kde spíše převažoval pokles. Uvedená tektonika se ale týká podložních ker a toto
tektonické porušení nebude mít žádný vliv na realizaci plánovaných staveb.
Kapitola C.II.3 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv navržených protipovodňových opatření na horninové prostředí, sesuvy a ložiska
nerostných surovin je vyhodnocen v části D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru,
v kapitole D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
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C.II.4 Půda
C.II.4.1 Půdní poměry
Zájmové území je tvořeno zejména nivní půdou glejovou na nivních bezkarbonátových
sedimentech a ilimerizovanou půdou oglejenou na substrátu polygenetických hlín s eolickou
příměsí a slabou příměsí štěrku.
Dle údajů o parcelách, kde jsou uvedeny bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ), jsou
zde zastoupeny BPEJ 3.13.00 (převážně kolem Třídvorky a Moravy v Litovli) a 3.58.00
(převážně kolem Čerlinky v Července).
BPEJ 3.13.00
Klimatický region – T3, teplý, mírně vlhký, průměrná roční teplota 7 – 9 °C, roční úhrn srážek
550 – 700 mm.
Hlavní půdní jednotka - hnědozemě a ilimerizované půdy na propustném podloží, středně
těžké, půdním substrátem jsou spraše, sprašové překryvy a svahoviny
Sklonitost a expozice – rovina bez projevů plošné vodní eroze se všesměrnou expozicí
Skeletovitost – půda bezskeletovitá
Hloubka půdy – půda hluboká nad 60 cm
BPEJ 3.58.00
Klimatický region – T3, teplý, mírně vlhký, průměrná roční teplota 7 – 9 °C, roční úhrn srážek
550 – 700 mm.
Hlavní půdní jednotka – nivní půdy glejové, zamokřené, středně těžké, půdním substrátem jsou
koluviální a nivní sedimenty
Sklonitost a expozice – rovina bez projevů plošné vodní eroze se všesměrnou expozicí
Skeletovitost – půda bezskeletovitá
Hloubka půdy – půda hluboká nad 60 cm
Podle kategorizace zemědělských půd jsou 3.13.00 řazeny do III. třídy ochrany zemědělských
půd mezi půdy s průměrnou produkční schopností v rámci regionu a středním stupněm
ochrany. 3.58.00 jsou řazeny do II. třídy ochrany zemědělské půdy mezi půdy s nadprůměrnou
produkční schopností v rámci regionu a vysoce chráněné.
Obecný popis jednotlivých vyskytujících se půdních typů
Hnědozem HN
Půdy s luvickým Bt-horizontem, pod melanickým Am-horizontem. Bez eluviálního E-horizontu. Lessivace je jen
mírná. Půdotvorným substrátem je většinou spraš a sprašová hlína, někdy jemné váté písky, příp. polygenetické
svahoviny. Hnědozemě vznikly pravděpodobně degradací černozemí. Při postupném zvlhčení a ochlazení klimatu
byly původní lesostepi vystřídány lesem. Původní vegetaci tvořily doubravy a habrové doubravy. Půdy jsou
hluboké, s malým množstvím skeletu. Jsou živinami dobře zásobené, ale poněkud vysychavé (zásoba vody je však
vyšší než u černozemí). Reakce půdy je mírně kyselá až neutrální. Hodnota nasycenosti sorpčního komplexu > 6070%. Spodní části profilu bývají vápnité, s alkalickou reakcí. Významný typ nížin a plošin, zhruba do nadmořské
výšky 400 m.
Fluvizem - FL (nivní půda)
Fluvizemě jsou recentní půdy bez výrazné stratigrafie půdního profilu, které vznikaly na plochách pravidelně
podléhajících záplavám. Proto je jejich výskyt omezen na bezprostřední blízkost vodních toků. Vznikají ještě v
dnešní době - takovéto půdy ještě neukončily svůj vývoj. Některé fluvizemě mohou být zaplavovány
nepravidelně, jednou za několik let nebo nejsou zaplavovány vůbec. Na takovýchto lokalitách postupně dochází k
přechodu k jiným půdním typům nebo subtypům, často je možno zde nalézt např. fluvizem kambickou.

EVERNIA s.r.o.

strana 73

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa

Rozdílný charakter usazenin výrazně ovlivňuje jednak chemismus, ale také mechanické složení a fyzikální
vlastnosti. Vyznačují se neostře diferencovaným půdním profilem, pokud do něj nezasahuje glejový proces.
Glejový proces se uplatňuje při vyšší hladině podzemní vody, mění tak charakter půdních vlastností i jejich
úrodnost.
Půdní profily nivních půd jsou obvykle velmi hluboké. Ornice je středně hluboká, šedohnědé barvy, různé textury
(podle substrátu) a většinou porušené drobtovité struktury. Postupně přechází do slabě prohumózněného substrátu,
někdy slabě vápnitého. Pro obsah humusu v ornici jsou typické hodnoty mezi 1,9 a 2,2 %. Půdní reakce je
většinou neutrální v celém profilu a sorpční komplex je nasycen nebo plně nasycen. Agronomická hodnota
spočívá ve skutečnosti, že mají velmi příznivý vodní režim a jsou půdami vhodnými pro blízkost zdrojů vody pro
závlahy (zelinářské polohy). Obecně jsou dobře obdělávatelné, k výraznému zhoršení dochází procesy glejovými.
Glejová půda, Glej – GL
Gleje jsou typické azonální půdy, rozšířené po celém území republiky. Jsou vázány převážně na nivy vodních
toků, terénní deprese a prameniště. Substrátem jsou hlavně nivní uloženiny (způsobují často vrstevnatý profil) a
deluviální sedimenty. Zrnitostně jsou velmi variabilní, od písčitých (arenických) až po těžké, jílovité půdy.
Rozhodujícím půdotvorným procesem je glejový pochod, tvorba redukčního Gr horizontu. Nad tímto horizontem
je většinou oxidoredukční horizont Gor, ve kterém dochází při kolísání hladiny podzemní vody střídavě
k oxidačním a redukčním pochodům a k vyloučení reoxidovaného železa a manganu ve formě rezivých
novotvarů. Gor horizont někdy chybí a nad redukční horizontem se nachází přímo ochrický nebo melanický A
horizont s rezavými skvrnami (Alg, Aog).
Redukční horizont má typickou modrozelenou nebo šedozelenou barvu, která je daná sloučeninami dvojmocného
železa s alumnosilikáty (barva zelená), fosforem (barva modrá) a sírou (barva tmavě šedá).
Glejové půdy mají v důsledku nepříznivých fyzikálních vlastností nízkou agronomickou hodnotu.

Staré ekologické zátěže
V posuzovaném území se nevyskytují žádné staré ekologické zátěže. Nejbližší starou
ekologickou zátěží je skládka Červenka severozápadně od obce Červenka. Tato oblast je však
dostatečně vzdálena od vlastního zájmového území.

Kapitola C.II.4 Půda
Vliv navržených protipovodňových opatření na půdu je vyhodnocen v části D.I Charakteristika
předpokládaných vlivů záměru, v kapitole D.I.5 Vlivy na půdy.
C.II.5 Les
Do zájmového území zasahují lesy pouze v minimálním rozsahu. Větší lesní komplex, který se
v řešeném území nachází, hraničí se zástavbou města Litovle z východní strany. Jedná se o
lužní les, lesní typ 1L2, což představuje jilmový luh. Lesní vegetační stupeň je 1 – dubový.
1L - jilmový luh se vyskytuje na rovinách údolních niv větších řek v teplých a mírně teplých
oblastech, především v Polabí, v Hornomoravském úvalu a v Jihomoravských úvalech. Podloží
aluviálních sedimentů, které jsou zrnitostně značně proměnlivé, tvoří často štěrkopískové
terasy. V pravidelně zaplavovaných mírných sníženinách v aluviální rovině dochází při
záplavách k sedimentaci jemných jílovitých částic.
Vesměs se jedná o les hospodářský, pouze malá část tohoto lesního komplexu v blízkosti
zástavby Litovle je řazena do kategorie lesa zvláštního určení a to jako les příměstský. Lesy
zvláštního určení jsou lesy, jejichž zvláštní poslání vyplývá ze specifických potřeb, kterými se
řídí hospodaření v nich. Obecně jde o lesy s převažujícím společenským posláním sledujícím
zlepšení životního prostředí, funkce zdravotní a rekreační, funkce ochrany přírody,
krajinotvorné a další.
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Umístění lesního porostu v zájmovém území je patrné z následujícího obrázku.
Obrázek 20: Lesní porosty v blízkosti města Litovle

Příměstský
les Litovel

Kapitola C.II.5 Les
Vliv navržených protipovodňových opatření na les je vyhodnocen v části D.I Charakteristika
předpokládaných vlivů záměru, v kapitole D.I.5 Vlivy na půdu i lesní.

C.II.6 Flóra, fauna, ekosystémy
C.II.6.1. Flóra
Potenciální přirozená vegetace
Podle Mapy potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová, 1998) je na území
Litovle a v blízkém okolí převažující rekonstruovanou vegetací vegetace jilmových doubrav a
okrajově, mimo dosah záplav, černýšových dubohabřin.
Jilmové doubravy (Querco-Fagetum) představují společenstvo jen zřídka zaplavovaných
říčních niv v nížinách teplé klimatické oblasti, s optimem výskytu v nadmořských výškách pod
220 m n. m. Je vázáno na pedogeneticky vyvinutější lužní, případně glejové půdy (hnědá vega,
hnědozemní glej) v širokých říčních úvalech.
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Jilmová doubrava tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus
robur) nebo jasanem (Fraxinus excelsior) ve stromovém patru. Jasan bývá často hospodářsky
silně preferován. Podíl jilmů (Ulmus minor, Ulmus laevis), typických dřevin tvrdého luhu,
v poslední době naopak poklesl v důsledku grafiózy. Častou příměs tvoří lípa srdčitá (Tilia
cordata), ve vlhčí variantě též olše lepkavá (Alnus glutinosa) a další typické dřeviny měkkého
luhu, v sušší variantě habr (Carpinus betulus), příp. javor babyka (Acer campestre). Druhově
bohaté bývá keřové patro. Kromě zmlazených dřevin stromového patra se nejčastěji objevuje
svída krvavá (Swida sanguinea), ve vlčích typech střemcha (Padus avium), příp. bez černý
(Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofyt s dominancí
orseje jarního (Ficaria bulbifera, ve vlčích typech), dymnivky duté (Corydalis cava), sasanky
hajní (Anemone nemorosa), česneku medvědího (Allium ursinum), příp. bledule jarní
(Leucojum vernum), sněženky jarní (Galanthus nivalis) či ladoňky (Scilla vindobonensis).
Nejčastějšími složkami letního aspektu jsou bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria) nebo
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica). Mechové patro je většinou zanedbatelné.
Zbytky porostů přirozeného složení jsou velmi sporadické. Většinu porostů představují
monokultury (Fraxinus exelsior, Quercus robur, případně i nepůvodní Quercus rubra, Acer
pseudoplatanus či rychle rostoucí hybridní topoly). Převážná část plochy těchto luhů je
zemědělsky využívána, a to především jako pole (zelenina, kukuřice, ozimý ječmen, pšenice,
řepka, cukrovka), řidčeji jako produktivní louky.
Fragmenty jilmových doubrav, kdysi typických prvků říčních niv nejnižší části střední a
severovýchodní Moravy, patří dnes k silně ohroženým společenstvům. Podmínkou jejich
existence je zachování přirozeného vodního režimu s občasnými záplavami. Odvodnění
pozemků, doprovázené sníženou produkční schopností stanoviště, bude mít za následek
vystřídání těchto společenstev dubohabřinami. Význam zachovaných porostů víceméně
přirozeného složení lze vidět v jejich funkci břehoochranné a půdoochranné a v pozitivním
vlivu na mezoklima území. Poskytují rovněž ochranu fauně v zemědělsky silně využívané
krajině úrodných úvalových luhů a nemalou mírou přispívají ke zvýšení diverzity území.
Černýšová dubohabřina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)
Jedná se o stinné dubohabřiny s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) a habrem
(Carpinus betulus), s častou příměsí lípy (Tilia cordata), dubu letního (Quercus robur) a
stanovištně náročnějších listnáčů (jasan – Fraxinus excelsior, javor klen – Acer
pseudoplatanus, javor mléč (Acer platanoides), třešeň – (Cerasus avium). Ve vyšších nebo
inverzních polohách se též objevuje buk (Fagus sylvaticus) a jedle (Abies alba). Dobře
vyvinuté keřové patro tvořené mezofilními druhy opadavých listnatých lesů nalezneme pouze
v prosvětlených porostech. Charakter bylinného patra určují mezofilní druhy, především byliny
(Hepatica nobilis, Galium sylvaticum, Campanula persicifolia, Lathyrus vernus, Lathyrus
niger, Lamium galeobdolon agg., Melympyrum nemorsum, Mercurialis perennis, Asarum
europaeum, Pyrethrum corymbosum, Viola reichenbachiana aj.), méně často trávy (Festuca
heterophylla, Poa nemoralis).
Melampyro-Carpinetum se vyskytuje ve výškách (200) 250-450 m n.m. Představuje
klimaxovou vegetaci planárního až suprakolinního stupně naší republiky s optimem výskytu ve
stupni kolinním. Typické dubohabřiny představovaly klimatický klimax mezických stanovišť
rovin nebo mírných svahů. Tento typ vegetace představuje v rámci uvedeného výškového
rozpětí jednotku značné ekologické variability. Osídluje různé tvary reliéfu – nížinné roviny,
různě orientované svahy i mírné terénní deprese.
Melampyro-Carpinetum bylo plošně nejrozšířenějším společenstvem dubohabřin v České
republice. V současné době je plošně velmi omezené vlivem odlesnění, následné zemědělské
činnosti i intenzívní zástavby. Patří tedy mezi společenstva ustupující vlivem lidské činnosti,
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zvl. Převodem na jehličnaté kultury. Maloplošně zachované lesy víceméně přirozeného složení
představují v současné době již většinou drobné fragmenty, ovlivněné eutrofizací v zemědělsky
využívané krajině. Je však třeba bezpodmínečně zachovat i tyto drobné lesíky a doplňovat do
odlesněné krajiny rozptýlenou zeleň přirozené druhové skladby. Vyšší podíl zeleně v krajině je
nutným předpokladem fungování všech procesů v ekosystémech, bez nichž není možná
úspěšná obnova krajiny.
Předpokladem úspěšného managementu je zachování současné rozlohy těchto porostů
s vyloučením holosečí, využitím přirozené obnovy a zajištění účinné ochrany cenných porostů
v celé jejich variabilitě, s vymezením dostatečně širokého ochranného pásu. Je třeba biologicky
meliorovat opakované monokultury jehličnanů pomocí melioračních dřevin (lípy, habru aj.) a
postupně je převést na porosty s převahou dřevin přirozených lesů. Je nutné zcela vyloučit
kultury akátů, provázené silnou eutrofizací stanovišť a expanzí nitrofilních ruderálních druhů,
zcela potlačujících druhy přirozených lesů.
Aktuální stav vegetace
Mezi nejhodnotnější lokality, které se v rámci rozsahu řešeného záměru vyskytují, patří Malá
voda – Hvězda, na kterém můžeme popsat vegetaci typickou pro širší území záměru (okolí
města Litovle, břehové porosty zdejších mnoha toků a vodních kanálů apod.). Uvedená data
byla v lokalitě získána v souvislosti s biologickým posouzením revitalizačních opatření, která
zde hodlala realizovat Správa CHKO Litovelské Pomoraví.
Největší část posuzovaného území tvoří v současné době zemědělsky intenzívně využívané
pole. V minulosti zde byla navezena zemina, takže úroveň pole je dnes viditelně vyšší než
úroveň přiléhajících ploch. Pole má vliv i na své nejbližší okolí. Tento vliv je spojen především
s nitrifikací prostředí a přítomností ruderálních druhů rostlin. Jejich dominance je zvýšená
především na místech, kde je půdní kryt narušován v souvislosti s obhospodařováním pole.
Víceméně přirozená vegetace je tak omezena pouze na břehové porosty vodních toků a úzký
pás přiléhajících pozemků mezi vodotečemi a polem. Charakter vegetace je v těchto partiích
určen vysokou hladinou podzemní vody. Její vliv navíc není potlačen navážkou zeminy jako v
případě pole, a je tak zachován prostor pro rozvoj společenstev vlhkomilných rostlin.
Břehové porosty
Břehové porosty vodních toků, které se v této lokalitě nacházejí, tvoří olše lepkavá (Alnus
glutinosa), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), stromové a keřové vrby (Salix alba, Salix
caprea, Salix sp.), lípa malolistá (Tilia cordata), střemcha hroznatá (Padus racemosa), javor
babyka (Acer campestre), dub letní (Quercus robur), kalina obecná (Viburnum opulus), třešeň
ptačí (Cerasus avium), brslen evropský (Euonymus europaea), svída krvavá (Swida
sanguinea), bez černý (Sambucus nigra), srstka angrešt (Ribes uva-crispa), rybíz červený
(Ribes rubrum), ostružiník maliník (Rubus idaeus). V červnu 2004 byla lokalita těžce postižena
větrným tornádem, které zlikvidovalo významnou část stromových a keřových porostů,
zejména v oblasti Hvězdy a okolí Strusky.
V bylinném patře břehových porostů dřevin byla v jarních měsících detekována přítomnost
širšího spektra bylin. Bohužel i zde se negativně projevuje přítomnost invazní netýkavky
žláznaté (Impatiens glandulifera), která je již v časném jaře přítomna v obrovském množství
klíčních rostlin. S postupem vegetační sezóny je tento druh již naprosto dominantní a silně
potlačuje ostatní druhy bylin. Kromě netýkavky byla zjištěna přítomnost řady druhů typických
pro břehové porosty a světlé porosty aluviálních poloh: kopřiva dvoudomá (Urtica dioica),
chmel otáčivý (Humulus lupulus), opletník plotní (Calystegia sepium), lilek potměchuť
(Solanum dulcamara), bršlice kozí noha (Aegopodium podagraria), chrastice rákosovitá
(Phalaris arundinacea), svízel přítula (Galium aparine), popenec břečťanovitý (Glechoma
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hederacea), česnek medvědí (Allium ursinum), orsej jarní (Ficaria verna), sasanka
pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), sasanka hajní (Anemone nemorosa), dymnivka plná
(Corydalis solida), vrbina penízková (Lysimachia nummularia), ptačinec velkokvětý (Stellaria
holostea), kerblík lesní (Anthriscus sylvestris), čistec lesní (Stachy sylvestris), pitulník horský
(Galeobdolon montanum), knotovka červená (Melandrium rubrum), blatouch žlutý (Caltha
palustris), dvojzubec černoplodý (Bidens frondosa).
Otevřené, luční porosty
Prostor mezi vodními toky a jejich břehovými porosty tvoří především ve východní části
porosty ostřic a rákosiny tvořené víceméně pouze jedním dominantním druhem (rákos obecný
nebo ostřice štíhlá) a několika málo doprovodnými druhy rostlin. Druhová skladba je ovlivněna
i přiléhající polní cestou a samotným polem, takže kromě druhů vlhkých až mokřadních
stanovišť se v porostu vyskytují i luční až ruderální druhy bylin. Abundance jednotlivých
druhů je dosti proměnlivá a závisí na lokálních mikrostanovištních podmínkách. Na těchto
stanovištích byly zaznamenány tyto druhy rostlin: rákos obecný (Phragmites australis), ostřice
štíhlá (Carex gracilis), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), kyprej vrbice (Lythrum
salicaria), krvavec toten (Sanguisorba officinalis), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), pcháč
oset (Cirsium arvense), kostival lékařský (Symphytum officinale), pryskyřník plazivý
(Ranunculus repens), svlačec rolní (Convolvulus arvensis), hluchavka bílá (Lamium album),
psárka luční (Alopecurus pratensis), kakost luční (Geranium pratense), hluchavka skvrnitá
(Lamium maculatum), lopuch větší (Arctium lappa), skřípina lesní (Scirpus sylvaticus), máta
dlouholistá (Mentha longifolia), šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), přeslička rolní
(Equisetum arvense), řeřišnice luční (Cardamine pratensis), karbinec evropský (Lycopus
europaeus), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), svízelka chlupatá (Cruciata laevipes), rozrazil
perský (Veronica persica), pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris), merlík bílý (Chenopodium
album), bodlák obecný (Carduus acanthoides), heřmánkovec nevonný (Tripleurospermum
inodorum), řebříček obecný (Achillea millefolium), truskavec ptačí (Polygonum aviculare),
rdesno blešník (Persicaria lapathifolia), jitrocel větší (Plantago major), vratič obecný
(Tanacetum vulgare), mochna husí (Potentilla anserina), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum
elatius) a dále některé druhy rostlin uvedené dříve v textu.
Velkým problémem zůstává výskyt konkurenčně velmi silné netýkavky žláznaté. Tento druh je
z existující semenné banky schopen během 1-2 vegetačních sezón obsadit uvolněné prostory a
znemožnit tak uchycení původních druhů rostlin. Především stavebními pracemi narušené
plochy budou s ohledem na ekologii tohoto druhu ideální stanoviště. Z tohoto důvodu je nutné
zajistit okamžité ozelenění ploch dotčených stavebními pracemi vhodnou travní (travinobylinnou) směsí. Další účinnou prevencí šíření netýkavky je vhodný management, především
kosení, které znemožní dozrání nových semen a další šíření tohoto problémového druhu.
C.II.6.2. Fauna
Stejně jako v případě aktuální vegetace, je i v případě fauny velmi těžké nastínit obecnou
charakteristiku fauny žijící v území ve vazbě na přítomné rozmanité biotopy, jako jsou např.
intravilán města, agroekosystémy polí, zachovalé porosty lužních lesů, mokřadní biotopy,
vodní toky aj. I proto byl proveden podrobný zoologický průzkum míst určených k realizaci
protipovodňových opatření a vyhodnocen jejich vliv na faunu území.

EVERNIA s.r.o.

strana 78

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa

Charakteristika dotčených vodních biotopů
Řeka Morava
Koryto Moravy je ve městě Litovli málo členité na podélném i příčném profilu, je směrově
upraveno (narovnáno) a zkapacitněno zahloubením (intravilánová úprava). Břehy jsou
opevněny kamenným záhozem či rovnaninou, jež jsou překryty vegetací. Výraznou
hydrologickou a biologickou hranici na toku představuje jez v Litovli (v severozápadní části
zájmového území) . Nad jezem má řeka zcela odlišný charakter než by odpovídalo přírodním
podmínkám. Vlivem vzdutí je zde pohyb vody minimální. Úsek se vyznačuje velkou hloubkou,
stojatým charakterem a měkkým bahnitým dnem. Původní rybí a ivertebrátní společenstva, jež
jsou tvořena zejména proudomilnými (reofilními) druhy, jsou zde plně nahrazena společenstvy
stojatých a pomalu tekoucích vod. V úseku pod jezem je situace odlišná. Řeka si zde zachovala
proudný charakter s minerálním dnem, tvořeným převážně štěrkem a kameny. Na tomto úseku
jsou v toku zachovány životní podmínky, jež alespoň částečně odpovídají těm původním. I přes
provedené úpravy koryta lze zde očekávat přítomnost původních vodních organismů typických
pro říční ekosystém (viz dále).
Společenstvo vodních bezobratlých (zoobentos) řeky Moravy u Litovle je tvořeno
charakteristickými zástupci parmového pásma nížinných toků. Početní dominantu tvoří larvy
jepic rodu Baetis (B. vernus, B. rhodani, B. fuscatus), chrostíci druhu Hydropsyche
angustipennis, blešivec hřebenatý (Rivulogammarus roeselii). Mezi časté a hojné zástupce patří
také např. jepice Ephemerella ignita, pijavky Erpobdella octoculata a Glossiphonia
complanata, motýlice Calopteryx splendens, chrostíci Limnodrilus sp. a Brachycentrus
subnubilus. Jedná se vesměs o běžně se vyskytující druhy živočichů bez nutnosti jejich zákonné
ochrany. Saprobní index zoobentosu, určující míru organického zatížení toku, se na zájmovém
úseku Moravy pohybuje kolem hodnoty 2,2, tedy na úrovni horší ß – mesosaprobity. Dle ČSN
75 7221 (Jakost vod) odpovídá tato hodnota rozhraní tříd čistoty II a III (voda mírně znečištěná
až znečištěná).
Řeka Morava v okolí Litovle náleží v celé délce k parmovému rybímu pásmu. Sekundárně jsou
zde vytvořeny úseky pásma cejnového, a to ve vzdutých partiích nadjezí (nad litovelským
jezem). Tyto úseky mají zásadně odlišnou strukturu společenstva ryb. Původní říční
ichtyocenóza s významným podílem proudomilných ryb je zde nahrazena společenstvem ryb
typickým pro pomalu tekoucí a stojaté vody. Jádro společenstva zde tvoří druhy ryb s širokou
ekologickou nikou bez vyhraněných nároků na charakter prostředí.
V současné době je společenstvo ryb řeky Moravy v okolí Litovle tvořeno přibližně 25 druhy.
Početní dominantu zde tvoří dva základní druhy – jelec tloušť (Leuciscus cephalus) a hrouzek
obecný (Gobio gobio). Během ichtyologických průzkumů tvoří oba druhy zpravidla více než
50 % všech zachycených jedinců ryb. Mezi doprovodné druhy zde patří parma obecná (Barbus
barbus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus),
mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), plotice obecná (Rutilus rutilus), lín obecný
(Tinca tinca), štika obecná (Esox lucius) a okoun říční (Perca fluviatilis). Ze zákonem
chráněných druhů ryb je zde možno se vzácně setkat s ouklejkou pruhovanou (Alburnoides
bipunctatus) a mníkem jednovousým (Lota lota).
Mezi druhy ryb, které se v řece pravidelně vyskytují, patří kapr obecný (Cyprinus carpio), úhoř
říční (Anguilla anguilla), bolen dravý (Aspius aspius), sumec velký (Silurus glanis), střevlička
východní (Pseudorasbora parva) aj. Tyto druhy se v řece vyskytuje díky pravidelnému
vysazování (či neúmyslnému zavlečení) ze strany sportovních rybářů a bez této aktivity by
z toku časem vymizely. Mezi původní druhy ryb řeky Moravy, jež je nutno v současnosti
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považovat za vymizelé, patří tzv. dunajští migranti – drsek větší a menší, ježdík žlutý, plotice
lesklá a dále piskoř pruhovaný a sekavec písečný.
Zájmový úsek řeky náleží k rybářskému revíru Morava 19 (MO ČRS Litovel). Revír zahrnuje
úsek Moravy od Unčovic po jez v Nových Mlýnech. K revíru patří také náhony Moravy
(Mlýnský potok, Malá Voda, Bahenka, Třídvorka) a 3 odstavená ramena (Čepovo, Zej a Past).
Nejčastěji lovenou rybou je zde kapr obecný, následovaný tlouštěm a štikou. K častěji loveným
druhům patří ostroretka, cejn, okoun a parma. Vzácněji jsou loveny druhy jako candát, lín,
úhoř, bolen, karas a mník.
Elektrárenský náhon
Elektrárenský náhon odbočuje z Moravy na jezu v Litovli a po cca 1,5 km se ještě stále v
intravilánu města vrací do řeky. Náhon má své charakteristické atributy jakými jsou nízká
členitost, homogenita proudění vody a dnového substrátu, opevnění břehů. Kvalita vody je zde
stejná jako v mateřském toku. Dá se předpokládat, že také druhové spektrum vodních živočichů
(bezobratlých a ryb) zde bude díky fyzické návaznosti obou lokalit podobné jako v Moravě (viz
předchozí odstavce).
Mlýnský potok (= Malá Voda, Mlýnský náhon)
Mlýnský potok odbočuje na jezu v Řimicích a ústí do Moravy nad jezem Hynkov. Na celém
úseku kolem Litovle má podobný charakter. Koryto se vyznačuje nízkým spádem a nízkou
rychlostí proudění vody. Substrát dna je dosti homogenní, tvořený veskrze organickým
sedimentem s příměsí písku a jílu. Jen lokálně je zastoupena minerální frakce tvořená štěrkem a
menšími kameny. Tomuto popisu odpovídá také složení vodních společenstev. Bahnitý substrát
a pomalé proudění vody vyhovuje zejména druhům ze stojatých vod. V zoobentosu dominují
maloštetinatci (Limnodrilus sp. Dero sp., Enchytridae) a larvy pakomárů (Chironomus sp.).
Akcesorní zástupce tvoří larvy střechatek (Sialis sp.), beruška vodní (Asellus aquaticus) a
některé další taxony.
Také mezi rybami převažují druhy ze stojatých vod či takové, jež nejsou náročné na výběr
stanovišť. Početní dominantou je zde opět jelec tloušť (Leuciscus cephalus), mezi hojné druhy
patří mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), plotice obecná (Rutilus rutilus), střevlička
východní (Pseudorasbora parva), hrouzek obecný (Gobio gobio) a okoun říční (Perca
fluviatilis). Vyskytují se zde také druhy, jejichž populace jsou doplňovány vysazováním - lín
obecný (Tinca tinca), štika obecná (Esox lucius), kapr obecný (Cyprinus carpio) a úhoř říční
(Anguilla anguilla).
Struska (Stružka)
Struska je nevelkým vodním tokem, jež se na území PP Hvězda vlévá do Mlýnského náhonu.
Jedná se opět o nížinný tok s malým spádem, nízkými rychlostmi proudění vody a bahnitým
dnem. Tok protéká zemědělskými pozemky západně od Litovle. Vodní fauna toku odpovídá
ochuzenému cejnovému pásmu a je podobná jako v Mlýnském náhonu. Převažují zde druhy
vázané na měkký organický substrát a druhy eurytopní.
Muzejní Morava
Muzejní Morava je další z náhonů Moravy. Vzniká na soutoku Malé Vody a Stružky (PP
Hvězda), protéká intravilánem Litovle a pod městem se vlévá do Mlýnského náhonu. V horní
polovině svého toku, kde protéká hustě zastavěným územím, má podobu umělého toku s malou
členitostí. V dolní polovině úseku má již její koryto přirozenější ráz. Vodní fauna je díky
obdobným abiotickým podmínkám podobná jako v Mlýnském náhonu (Malé Vodě).
Nepředpokládá se zde výskyt vzácných či zákonem chráněných druhů vodních živočichů z řad
bezobratlých či ryb.
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Čerlinka
Potok Čerlinka pramení západně od obce Červenka, protéká podél jejího jižního okraje a nad
Třemi Dvory se vlévá do Třídvorky. Jedná se o drobný, zcela kanalizovaný vodní tok. Vlivem
odběrů vody z pramenné oblasti Čerlinky dochází každoročně k jejímu vysychání, což se
logicky negativně projevuje na biologické kvalitě potoka. Zoobentos je tvořen jen
nejběžnějšími druhy adaptovanými na vysychání vody. Rybí společenstvo je nereprezentativní
a je tvořeno druhy, jež sem pronikají z navazujících a stálejších vodních biotopů. Výskyt
vzácnějších taxonů je zcela vyloučen.
Loučka
Potok Loučka je nad Litovlí kanalizovanou vodotečí, s prizmatickým korytem a minimální
členitostí. Kvalita vody je značně snížená vypouštěním odpadních vod z výše položených obcí.
Přírodní kvalita toku je na zájmovém úseku minimální a výskyt vzácnějších druhů vodních
živočichů zde vyloučen.
Třídvorka
Třídvorka je jedním z moravních ramen. V současnosti se vyznačuje velmi malým průtokem
vody. Pod Litovlí protéká lužním lesem a má přirozený charakter koryta s mnoha meandry.
Fauna toku je tvořena poměrně omezeným spektrem vodních živočichů, vázaných na organický
substrát (bahnité dno). Jsou to maloštětinatí červi, larvy pakomárů, pijavky apod. Výskyt
vzácných druhů se zde nepředpokládá. Taktéž společenstvo ryb je tvořeno běžnými druhy ze
stojatých a mírně tekoucích vod, jež sem mohou pronikat též z řeky Moravy.
Radniční Morava
Radniční Morava se odpojuje z Elektrárenského náhonu a protéká samotným centrem města
Litovle. Má charakter umělého vodního toku. Průtok vody v náhonu je v současnosti
nedostatečný, což se projevuje např. ve zvýšeném znečištění vody (zaústění splaškových vod).
Fauna Radniční Moravy je tvořena neběžnějšími zástupci nížinných toků se sníženou citlivostí
ku znečištění. Z ryb se zde vyskytuje např. jelec tloušť a hrouzek obecný, z bezobratlých
dominují maloštětinatci, beruška vodní a pijavky (rod Erpobdella). Kvalita vody se pohybuje
na rozmezí β-mesosaprobity a α-mesosaprobity.
Vzhledem k vysoké hodnotě širšího okolí zájmové lokality a jejímu začlenění do státní i
mezinárodní ochrany přírody (CHKO, Natura 2000), existuje řada odborných historických i
současných materiálů o výskytu živočichů v tomto území.
Opět přinášíme shrnutí průzkumu lokality Hvězda – Malá Voda, která je z tohoto pohledu
velmi hodnotná a je dotčena posuzovaným záměrem.
Bezobratlí
Fauna bezobratlých na lokalitě je poměrně pestrá v několika menších územích luk a mokřadů,
lesní porosty a zejména polní pozemky jsou z hlediska biodiverzity chudší.
Pozornost si zasluhuje výskyt několika druhů vážek, které indikují poměrně dobrý stav
vodního prostředí ve zkoumaném území.
Na březích Malé Vody se vyskytuje motýlice lesklá (Calopteryx splendens). Pozorováno zde
bylo pouze několik exemplářů, celková populace zde tedy není příliš početná. Tento druh je
vázán na vodní toky bez výraznějšího organického znečištění a s bohatými a osluněnými
břehovými porosty bylin (HANEL & ZELENÝ 2000). Otázkou však je přizpůsobivost druhu v
prostředí se střídajícími se vhodnějšími a méně vhodnými segmenty. Malá početnost populace
motýlic na lokalitě by mohla svědčit spíše o méně vhodném biotopu nesplňujícím všechny
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nároky druhu. Hojně se na lokalitě vyskytuje šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes) – běžný
druh v okolí pomalu tekoucích a stojatých vod s bohatou břehovou vegetací. V mokřadních
biotopech se vyskytovaly najednou desítky jedinců, celkově bude populace čítat desítky až
několik stovek jedinců. Podobně také další tři nalezené druhy – vážka obecná (Sympetrum
vulgatum), vážka rudá (Sympetrum sanguineum) a vážka žlutavá (Sympetrum flaveolum) patří
k běžným druhům okolí stojatých a mírně tekoucích vod nížin a pahorkatin, které jsou však
schopny zalétávat i daleko od vody. Na lokalitě se zdržovaly často nad polními pozemky,
někdy i ve větším množství (více než 20 ex. vážky rudé a více než 10 ex. vážky žlutavé
najednou). Dále zde byly pozorovány např. běžné druhy motýlů jako bělásek zelný (Pieris
brassicae) a bělásek řepový (Pieris rapae) nebo hojné druhy baboček – babočka kopřivová
(Aglais urticae), babočka bodláková (Vanessa cardui) a na lokalitě méně častá babočka paví
oko (Inachis io). Všechny druhy se vyskytovaly v počtu do několika desítek exemplářů.
Obojživelníci
Na lokalitě se v současné době nalézá jen několik menších ploch vhodných pro rozmnožování
obojživelníků. Část z nich navíc během pozdního jara a léta vysychá a zarůstá ruderální
vegetací (většina lučních porostů podél Malé Vody ve východní polovině lokality).
Nejvýznamnější tak jsou mokřadní biotopy podél nejvýchodnější části toku Malé Vody, s
bohatým výskytem ostřic a menšími vodními plochami. Lokalita hostí stálou populaci skokana
štíhlého (Rana dalmatina) o velikosti minimálně několika desítek jedinců. Skokan štíhlý patří k
teplomilnějším druhům žab, někdy obývá až stepní lokality. Je velice náročný na čistotu vody a
tedy jeho přítomnost na lokalitě by tedy měla indikovat poměrně čisté prostředí bez
výraznějšího antropického znečištění. Je také vybíravější, co se týče vodních nádrží k
rozmnožování, proto mu nevyhovují nádrže zastíněné, studené či zahnívající či nádrže příliš
malé a vysychající (BARUŠ, OLIVA et al. 1992). Dále byl na lokalitě zjištěn také výskyt
ropuchy obecné (Bufo bufo) u Malé Vody ve východní části lokality. Ropucha obecná patří k
našim nejhojnějším druhům žab, je rozšířena od nížin až do hor. Obývá nejrůznější prostředí,
od vsí a měst přes zahrady a některá pole až po světlejší lesy. Populace na sledované lokalitě je
však zřejmě poměrně malá, pravděpodobně z důvodu nedostatku vodních ploch vhodných pro
rozmnožování. Není vyloučen také výskyt dalších obojživelníků, např. čolků. Oba zjištěné
druhy obojživelníků patří mezi zvláště chráněné druhy živočichů podle vyhlášky MŽP č.
395/1992 Sb., a to do kategorie silně ohrožený (skokan štíhlý) a ohrožený (ropucha obecná).
Ptáci
Ptáci představují jednu z nejčastějších a nejnápadnějších složek živočišných společenstev.
Výskyt či naopak absence některých druhů poměrně dobře odráží přírodní zachovalost lokalit a
stupeň jejich narušení. Přítomnost vyhraněnějších zástupců ornitofauny může indikovat cenné
přírodní fragmenty, které by jinak unikly pozornosti. Z těchto důvodů byli ptáci zvoleni jako
jedna z hlavních modelových skupin. Na lokalitě bylo pozorováno celkem 35 druhů ptáků. Z
toho 24 druhů zde hnízdilo, další 2 druhy zde mohou hnízdit, ale hnízdění nebylo prokázáno, a
9 druhů sem zaletovalo jen příležitostně za potravou, při přeletech apod.
Z hlediska výskytu ptáků je možné lokalitu rozdělit na několik vyhraněných biotopů, každý se
specifickými znaky:
• pole - většinu území mezi vodními toky Malé Vody a Strusky tvoří intenzivně obdělávané
pole. Úroveň polních pozemků je oproti okolním plochám vyvýšena a srovnána do roviny.
Povrch půdy je proto oproti okolí velice jednotvárný a suchý. Z hlediska výskytu a zejména
hnízdění ptáků je to naprosto bezvýznamný biotop. Bylo tu zjištěno pouze hnízdění skřivana
polního, několik ostatních druhů sem zaletuje příležitostně při lovu potravy (špaček, strnad
obecný, holub domácí).
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• toky Malé Vody a Strusky a přilehlé břehové porosty - jde o faunisticky nejbohatší biotop.
Stromové porosty lemující břehy toků hostí převážnou většinu z pozorovaných ptačích druhů,
zejména druhy hnízdící v dutinách (strakapoud, sýkory, brhlík, lejsci, šoupálek, špaček) nebo
ve větvích stromů a keřů (drozd, kos, pěnice, žluva, pěnkava, zvonek, stehlík ad.). Jen některé
ojedinělé druhy jsou vázány přímo na vodní toky (ledňáček, volavka popelavá).
• luční a mokřadní porosty - mezi polními pozemky a stromovými porosty na břehu Malé
Vody a Strusky se nachází menší neobdělávané plochy, zčásti porostlé luční vegetací a zčásti
zarostlé ostřicemi a vrbami (nejvýchodnější část lokality). Z hnízdících druhů je zde
nejvýznamnější výskyt moudivláčka lužního, který si staví hnízda především na větvích
převislých vrb. Luční a mokřadní biotopy však využívá také většina dalších druhů ptáků při
sběru potravy, protože se zde koncentruje větší množství hmyzu, a také je tu dostatek semen
pro býložravé druhy.
Pozorované druhy ptáků:
(ochrana – zařazení druhů do seznamu zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992
Sb., SO - silně ohrožený druh, O – ohrožený druh, nebo druhy uvedené v Příloze I směrnice č.
79/409/EHS – označeny zkratkou EU)
volavka popelavá (Ardea cinerea) - pozorováni jednotliví ptáci u Malé Vody nebo při přeletech
káně lesní (Buteo buteo) - na lokalitě zřejmě jen loví, hnízdí v blízkých lesích
poštolka obecná (Falco tinnunculus) - pozorováni lovící ptáci, zřejmě hnízdí v blízkém okolí
čejka chocholatá (Vanellus vanellus) -1 – 2 páry hnízdily na polích jižně od Malé Vody, ptáci
zaletovali i na lokalitu
holub domácí (Columba livia f. domestica) - zaletuje za potravou
hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1 – 2 páry stromové porosty podél Malé Vody
rorýs obecný (Apus apus) O - lovící jedinci
ledňáček říční (Alcedo atthis) SO, EU - pozorováni jednotliví ptáci, zřejmě zde však nehnízdí,
hnízdí v okolí
žluna zelená (Picus viridis) 1 ex. pozorován v lesních porostech z. části kolem Malé Vody
strakapoud velký (Dendrocopos major) 2 – 4 páry porosty kolem Malé Vody
skřivan polní (Alauda arvensis) min. 1 pár zřejmě min. 1 pár vyhnízdil v polní části lokality
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) O - na lokalitě loví potravu, nehnízdí
jiřička obecná (Delichon urbica) - na lokalitě loví potravu, nehnízdí
červenka obecná (Erithacus rubecula) 2 – 3 páry porosty podél toků
drozd zpěvný (Turdus philomelos) 3 – 6 párů stromové porosty
drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2 – 3 páry stromové porosty
kos černý (Turdus merula) 4 – 7 párů břehové porosty
pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) > 10 párů v porostech podél vodních toků
pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) min. 2 páry břehové porosty Malé Vody
budníček menší (Phylloscopus collybita) > 10 párů běžně hnízdící druh v porostech podél toků
lejsek šedý (Muscicapa striata) O min. 1 pár porosty kolem Malé Vody
lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) EU min. 2 páry lesní porosty kolem Malé Vody
sýkora babka (Parus palustris) min. 1 pár porosty kolem Malé Vody
sýkora modřinka (Parus caeruleus) 5 – 8 párů lesní porosty
sýkora koňadra (Parus major) 5 – 10 párů lesní porosty
brhlík lesní (Sitta europaea) 5 – 8 párů lesní porosty
šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 2 – 3 páry lesní porosty kolem Malé Vody
moudivláček lužní (Remiz pendulinus) O 2 páry vrbové porosty ve východní části lokality
žluva hajní (Oriolus oriolus) SO 1 – 2 páry lesní porosty kolem Malé Vody
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sojka obecná (Garrulus glandarius) pozorováno několik jedinců, možné hnízdění, určitě hnízdí
v blízkých lesích
špaček obecný (Sturnus vulgaris) 6 – 11 párů v západní části ve větších lesních porostech
kolem Malé Vody
pěnkava obecná (Fringila coelebs) 4 – 6 párů stromové porosty
zvonek zelený (Carduelis chloris) 6 – 10 párů běžně se vyskytující druh ve stromových
porostech podél Strusky a Malé Vody
stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2 – 4 páry stromové porosty podél Strusky
strnad obecný (Emberiza citrinella) 3 – 5 párů okrajové zarostlé části luk
Celkově se jedná z hlediska výskytu a rozmnožování ptáků o menší lokalitu se středně bohatou
ornitocenózou. Limitujícími faktory jsou malé plochy přírodních biotopů (lesní porosty,
mokřady, luční porosty) v rámci intenzivně zemědělsky využívané krajiny. Právě z tohoto
důvodu však má lokalita velký význam, protože představuje refugium přírodních biotopů a
významný biokoridor.
Mezi zvláště chráněné živočichy patří šest ze zde pozorovaných druhů, ale z toho jen tři zde
hnízdí. Lejsek šedý a žluva hajní hnízdí v lesních porostech kolem Malé Vody, moudivláček
lužní hnízdí zejména na vrbách v nejvýchodnější, mokřadní části lokality. Rorýs obecný a
vlaštovka zde pouze loví potravu, nemají k lokalitě žádnou významnější vazbu. Ledňáček sem
pravděpodobně zaletuje z okolí, zejména v mimohnízdní době. Pro jeho hnízdění zřejmě není
na lokalitě vhodné místo, chybí tu strmější hlinité či písčité břehy vhodné pro vyhrabání
hnízdní nory. Ledňáček a lejsek bělokrký patří také k druhům zařazeným do Přílohy I směrnice
Rady Evropské unie č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Savci
Při průzkumu byl zjištěn výskyt některých druhů savců vázaných na vodní prostředí, zde
zejména na tok Malé Vody a méně i Strusky. Četné stopy na březích Malé Vody i přímá
pozorování potvrdily výskyt hryzce vodního (Arvicola terrestris) a ondatry pižmové (Ondatra
zibethicus), kteří patří v příhodných biotopech k běžným a nenáročným druhům. Kromě nich
zde však byla potvrzena i přítomnost bobra evropského (Castor fiber). Bobr je sice na území
Litovelského Pomoraví poměrně často se vyskytujícím druhem, zároveň však stále patří ke
zvláště chráněným druhům kategorie kriticky ohrožený. Na polích byl doložen výskyt hraboše
polního (Microtus arvalis), v zalesněných územích předpokládáme kromě pozorovaného
norníka rudého (Clethrionomys glareolus), který je velice hojný ve všech alespoň minimálně
lesnatých územích České republiky, zejména výskyt myšic (rod Apodemus).
Příležitostně se na lokalitě vyskytují další druhy savců, které sem pronikají z okolí, a to
zejména v západní části lokality. Byl zde pozorován srnec evropský (Capreolus capreolus) a
výjimečně zajíc polní (Lepus europaeus).
Ze zoologického hlediska je lokalita významná zejména jako refugium přírodních biotopů v
zemědělské krajině. Vodní toky a ostatní mokřadní biotopy společně s doprovodnými lesními
či stromovými porosty představují významné biotopy pro život či migraci různých skupin
živočichů. Vzhledem k malé rozloze přírodních území se tu vyskytují spíše menší, avšak
významné populace poměrně četných druhů. Relativně velká plocha polí naproti tomu hostí
minimum druhů živočichů, kteří sem až na výjimky spíše pronikají z přírodních biotopů v
okolí. Vodní toky a doprovodné porosty zároveň slouží jako významné biokoridory. Většina
lokality a okolních ploch je však zorněna a intenzivně využívána pro pěstování zemědělských
plodin; tato část území je z přírodovědného hlediska bezvýznamná a hostí minimum původních
druhů rostlin a živočichů.
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Výskyt zvláště chráněných druhů a druhů chráněných v rámci lokalit soustavy Natura
2000
Na lokalitě nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani druhy zařazené do Přílohy
II směrnice č. 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě
rostoucích rostlin. Mezi zvláště chráněné druhy živočichů zjištěné na sledované lokalitě patří
podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. 2 druhy obojživelníků, 6 druhů ptáků a 1 druh savce.
Do kategorie kriticky ohrožených druhů je z těchto druhů zařazen bobr evropský (Castor
fiber), který se zde vyskytuje u vodních toků, zejména u soutoku Malé Vody a Strusky. Mezi
silně ohrožené druhy jsou zařazeni skokan štíhlý (Rana dalmatina), ledňáček říční (Alcedo
atthis) a žluva hajní (Oriolus oriolus). Ledňáček však přímo na lokalitě nehnízdí, zaletuje sem
z okolí. Do kategorie ohrožených druhů pak patří ropucha obecná (Bufo bufo), rorýs obecný
(Apus apus), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), lejsek šedý (Muscicapa striata) a
moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Rorýs a vlaštovka však na lokalitu zaletují jen za
potravou.
Seznam zvláště chráněných druhů podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Kriticky ohrožené druhy
bobr evropský (Castor fiber) stálá populace
Silně ohrožené druhy
skokan štíhlý (Rana dalmatina) stálá populace
ledňáček říční (Alcedo atthis) zaletuje, hnízdí v okolí
žluva hajní (Oriolus oriolus) hnízdí
Ohrožené druhy
ropucha obecná (Bufo bufo) stálá populace
rorýs obecný (Apus apus) nehnízdí, zaletuje
vlaštovka obecná (Hirundo rustica) nehnízdí, zaletuje
lejsek šedý (Muscicapa striata) hnízdí
moudivláček lužní (Remiz pendulinus) hnízdí
Ledňáček a lejsek bělokrký patří také k druhům zařazeným do Přílohy I směrnice Rady
Evropské unie č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků.
Druhy zařazené do Přílohy I směrnice Rady Evropské unie č. 79/409/EHS o ochraně volně
žijících ptáků:
ledňáček říční (Alcedo atthis) zaletuje, hnízdí v okolí
lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) hnízdí

C.II.6.3 Ekosystémy
Hodnocená oblast se vyznačuje velkým zastoupením „přirozených“ ekosystémů. Druhově
rozmanité ekosystémy v zájmovém území představují nivní louky a lužní lesy podél vodních
toků, které se vyskytují v zájmovém území poměrně hojně. Lužní a břehové porosty tvoří
s nivními loukami mozaikovité biotopy a vytváří poměrně hustou síť. Ostatní plochy jsou
tvořeny zástavbou města a ornou půdou, která je v řešeném území poměrně silně zastoupena.
V následujících podkapitolách jsou uvedeny charakteristiky ekosystémů, které vycházejí ze
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
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zvláště chráněná území
územní systém ekologické stability
významné krajinné prvky
přírodní parky
Natura 2000

A) Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Navrhovaný záměr je v kontaktu se zvláště chráněnými územími ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Přehled je uveden v následující tabulce:
Tabulka 25: Kategorie ZCHÚ vyskytující se v zájmovém území
kategorie ZCHÚ
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka

Výskyt v území
ne
ano
ano
ano
ne
ano

Název
Litovelské Pomoraví
Ramena řeky Moravy
Litovelské luhy
Hvězda, Malá Voda

Velkoplošná zvláště chráněná území

Město Litovel leží na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Do CHKO jsou
zahrnuty nejen okolní lužní lesy a nivní oblasti v okolí řeky Moravy, ale také vlastní zástavba
města Litovle.
• CHKO Litovelské Pomoraví
Zaujímá převážnou část hodnoceného území. Byla zřízena vyhláškou MŽP ČR č.464/1990 Sb.
Má celkovou rozlohu 96 km2. Jedná se o území okolo meandrující řeky Moravy, rozkládající
se zhruba mezi Mohelnicí a Olomoucí. Srdcem oblasti jsou lužní lesy, které společně se
systémem tzv. selských hrází plnily již od středověku také protipovodňovou funkci.
Nejpozoruhodnějšími biotopy lužních lesů jsou bezesporu periodické tůně, ve kterých se na
jaře vyskytují vzácní korýši - žábronožky a listonozi. Pro své mimořádné přírodní hodnoty zde
byla vyhlášena řada maloplošných zvláště chráněných území (v okolí Litovle zejména NPR
Ramena řeky Moravy a Vrapač, PR Litovelské luhy, PP Hvězda a Malá Voda) . Mokřadní část
CHKO byla v roce 1993 zařazena do Ramsarského seznamu významných mokřadů.
Zonace CHKO Litovelské Pomoraví v řešeném území je patrná z následujícího obrázku.
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Obrázek 21: Zonace CHKO Litovelské Pomoraví

I.zóna CHKO
II.zóna CHKO
III.zóna CHKO
IV.zóna CHKO

Maloplošná zvláště chráněná území
Ve vymezeném zájmovém území se nachází Přírodní památka Hvězda, Přírodní památka Malá
voda, Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy a Přírodní rezervace Litovelské luhy.
Všechna tato maloplošná chráněná území jsou součástí CHKO Litovelské Pomoraví u města
Litovle. Přírodní památka Hvězda leží v těsném sousedství zástavby Litovle na jejím
jihozápadním okraji a je vedena podél vodního toku Malá Voda. Přírodní rezervace Litovelské
luhy zahrnuje lužní lesy východně od města. Část severní hranice přírodní rezervace je vedena
podél vodního toku Třídvorka.
• Přírodní památka Hvězda
Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1992 a má výměru 3,21 ha. Katastrální území: Litovel.
Nadmořská výška: 230 m n. m. Přírodní památka Hvězda se nalézá v těsné blízkosti města
Litovle a je ohraničena železniční tratí a rameny Malé Vody. Území tvoří pestrá mozaika
mokřadních, lesních a lučních biotopů. Společenstva mají přirozenou druhovou skladbu
s malou frekvencí ruderálních a invazních druhů. Jedná se o botanicky cenné území, což
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ilustruje vedle přirozené druhové skladby i výskyt několika ohrožených druhů vyšších rostlin:
ostřice vyvýšená (Carex alata), žebratka bahenní (Hottonia palustris), krtičník křídlatý
(Scrophularia umbrosa). Zajímavý je také výskyt dnes již vzácné ostřice trsnaté (Carex
cespitosa) a tuřice prodloužené (Vignea Elongata).
•

Přírodní památka Malá Voda

Přírodní památka byla vyhlášena 28. 2. 1990 (s účinností od 15. 3. 1990) vyhláškou ONV
Olomouc. Má výměru 7,25 ha. Katastrální území je Litovel, Mladeč, Nasobůrky a Víska u
Litovle. Nadmořská výška je v rozsahu 233 – 239 m n. m. Přírodní památka Malá Voda se
rozprostírá západně od města Litovle a východně od obce Mladeč.
Zahrnuje tok Malé Vody nad soutokem se Stružkou na okraji intravilánu Litovle, po okraj lesa
označovaného jako Mladečský revír – Vrapač. Jedná se o cca 2,5 km aktivního moravního
ramene, do kterého levostranně ústí slepé rameno, místně nazývané Zej. Přírodní památka se
nachází v rovinatém území nivy řeky Moravy. V aktuálním stavu je vodoteč Malá Voda
lemována většinou souvislým, místy mezernatým lemem dřevin břehového porostu. Na
břehové porosty navazují porosty doprovodné tvořené převážně bylinným patrem nebo jen
nízkým pásem dřevin. Území tvoří biotop a migrační koridor pro bobra evropského (Castor
fiber) a vydru říční (Lutra lutra).
•

Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy

Národní přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1990 a má výměru 71,19 ha. Zasahuje do
katastrálního území Horka nad Moravou, Hynkov, Lhota nad Moravou, Náklo, Pňovice,
Rozvadovice, Střeň a Unčovice. Nadmořská výška se pohybuje okolo 230 m n. m. Předmětem
ochrany je středoevropsky unikátní ekosystém nížinného toku řeky Moravy s nízkým stupněm
antropogenního ovlivnění a navazujících přírodě blízkých nelesních a lesních ekosystémů se
zastoupením typických i ohrožených druhů planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.
Území je významné pro zachování systému ekologické stability krajiny jako centrální části
nadregionálního biocentra Litovelské Pomoraví – luh. Národní přírodní rezervace zároveň
představuje páteř lužní části CHKO, zařazené do Seznamu mezinárodně významných mokřadů
Ramsarské konvence.
•

Přírodní rezervace Litovelské luhy

Přírodní rezervace byla vyhlášena Vyhláškou Správy CHKO Litovelské Pomoraví č. 2/94 ze
dne 15.6.1994. Má výměru 344,45 ha. Katastrální území: Litovel. Nadmořská výška: 225 m n.
m. Jedná se o souvislý lesní komplex s bohatým bylinným podrostem a výskytem vzácných
druhů korýšů.
Na následující mapce je patrné umístění jednotlivých zvláště chráněných území.

EVERNIA s.r.o.

strana 88

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa

Obrázek 22: Zvláště chráněná území v řešené lokalitě

PR Litovelské
luhy

PP Malá Voda
PP Hvězda

NPR Ramena
řeky Moravy

B) Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Podstatou ÚSES je vytvoření funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních
prvků, která by v maximální možné míře zahrnula existující cenné biologické lokality. Tyto
prvky jsou vybírány ze stávající kostry ekologické stability na základě metodicky stanovených
prostorových parametrů (minimální velikosti biocenter, maximální délky volných úseků
biokoridorů a jejich minimální šířky) tak, aby v dostatečné míře zahrnuly ekosystémy v daném
území reprezentativní i jedinečné.
Do východní části zájmového území zasahuje rozsáhlé nadregionální biocentrum č. 14 Ramena
řeky Moravy. Se severozápadní strany se k zájmovému území přibližuje další nadregionální
biocentrum č. 13 Vrapač - Doubrava. Obě biocentra plošně pokrývají větší část CHKO
Litovelské Pomoraví. Tato biocentra jsou propojena nadregionálním biokoridorem K90, který
je veden po všech ramenech a přítocích řeky Moravy, reprezentuje nivní a vodní ekosystémy a
má ochrannou zónu. Dále se ze západní strany ještě přibližuje regionální biocentrum Třesín,
které přiléhá k hranici nadregionálního biocentra Vrapač - Doubrava.
Lokální prvky ÚSES jsou stanoveny převážně ve východní části a to v blízkosti Zámecké
Moravy, Strusky, Mlýnského potoka, PP Hvězda. Dále v jižní části v místě ústí Strusky do
Mlýnského potoka a východně u Šargounského jezu. Navržená síť lokálního ÚSES v řešeném
území reprezentuje kompletní škálu stávajících ekologicky hodnotných společenstev i

EVERNIA s.r.o.

strana 89

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa

potenciálně ekologicky významných stanovišť. Lokální biocentra jsou spojena lokálními
biokoridory nebo nadregionálním biokoridorem v ramenech řeky Moravy.
Přehled všech skladebných částí ÚSES v širším zájmovém území je shrnut v následující
tabulce a zakreslen na přiloženém obrázku.
Tabulka 26: Prvky ÚSES v řešeném území
Číslo a název
skladebné části
13. Vrapač Doubrava
14. Ramena řeky
Moravy
90. Vrapač Doubrava ↔
Ramena řeky
Moravy
LBC U vysílačů
LBC Za cukrovarem
LBC U Zámecké
zahrady
LBC Pasť
LBC U Malé vody
LBC Za kuchyní
LBC Hvězda
LBC Pohoda
LBC U Šargouna

EVERNIA s.r.o.

Katastrální území
Králová, Řimice, Mladeč (+ o.
Šumperk)
Horka n. M., Hynkov, Štěpánov,
Střeň, Lhota n. M., Unčovice,
Pňovice, Litovel
Mladeč, Litovel

Funkční
typ
NRBC

NRBC

NRBK

Ekosystém
Vegetační typ
mezofilní hájové, nivní, lesní směs dřevin lužního lesa, dub
nivní, vodní, luční
společenstva, lesní -hlavní
dřevina, směs dřevin lužního
lesa
vodní, nivní

Litovel
Litovel

LBC
LBC

vodní, nivní, lesní
vodní, nivní, luční

Litovel, na Zámecké Moravě

LBC

vodní, nivní

Litovel, na Strusce
Litovel, Nasobůrky, na
Mlýnském potoce
Víska u Litovle
Litovel
Chořelice, Litovel, na soutoku
Strusky s Mlýnským potokem
Rozvadovice, na Mlýnském
potoce

LBC

vodní, nivní

LBC

vodní, nivní, luční, lesní

LBC
LBC

nivní, luční
vodní, nivní

LBC

vodní, lesní

LBC

vodní, nivní

Výměra
/ délka
1100 ha

1100 ha

5 km
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Obrázek 23: Přehled regionálních a nadregionálních prvků ÚSES v zájmovém území

NRBC Vrapač Doubrava

NRBK Vrapač - Doubrava –
Ramena řeky Moravy

RBC Třesín

NRBC Ramena
řeky Moravy

C) Významné krajinné prvky (VKP)
Významné krajinné prvky jsou definované v zákoně č. 114/1992 Sb. Jsou důležitým nástrojem
ochrany přírody. Základní definice a funkce VKP i způsob ochrany je určen v § 3 a 4
citovaného zákona: § 3b vymezení pojmů: významný krajinný prvek jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá
k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky,
rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, 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. Zvláště chráněná část přírody je z této definice vyňata.
Významnými krajinnými prvky ze zákona by byly v řešeném území všechny přítoky a ramena
řeky Moravy a dále drobné lesíky a komplex lužního lesa na východní straně Litovle. Jejich
přehled uvádí následující tabulka. Vzhledem k tomu, že prakticky celá zájmová oblast leží na
území CHKO Litovelské Pomoraví, nebudou zde tato VKP vymezeny a jejich ochrana bude
řešena v rámci ochrany zvláště chráněného území.
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Tabulka 27 : Přehled VKP
VKP
Popis
vodní tok
řeka Morava
vodní tok
Elektrárenský náhon
vodní tok
Struska
vodní tok
Mlýnský potok (Malá voda)
vodní tok
Radniční Morava
vodní tok
Zámecká Morava
vodní tok
Čerlinka
vodní tok
Třídvorka
vodní tok
Loučka
rybníky
Uničovký rybník v zastavěné centrální části Litovle
rybníky
Olomoucký rybník v zastavěné centrální části Litovle
les
drobný lesík na soutoku Strusky a Mlýnského potoka
les
okrajová část Dolního lesa u Třídvorky
les
okrajová část Dolního lesa u ČOV na Moravě
les
část lesní půdy podél PP Malá voda

D) Přírodní parky
Ve vymezeném zájmovém území není vyhlášen žádný přírodní park.
E) Natura 2000
Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny jako
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém
z hlediska ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je
Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které požívají
smluvní ochranu nebo jsou chráněna jako zvláště chráněná území.
Širší území se zákresem evropsky významných lokalit a ptačích oblastí je zobrazeno na
přiloženém obrázku. Podrobný popis dotčených dvou prvků soustavy Natura 2000 je v
samostatné příloze Natura 2000.
Záměr leží na území evropsky významné lokality a ptačí oblasti Litovelské Pomoraví. Hranice
ptačí oblasti korespondují s hranicí CHKO Litovelské Pomoraví. Evropsky významnou lokalitu
tvoří v jihovýchodní části, kde kopíruje hranici CHKO Litovelské Pomoraví, komplex lužních
lesů. Lužní les obklopuje řeku Moravu s bočními rameny mezi městem Litovel a obcí Horka
nad Moravou a je doplněn navazujícími nivními loukami a mokřadními společenstvy. Od
města Litovle pokračuje lokalita severovýchodním směrem opět v hranicích CHKO Litovelské
Pomoraví a zahrnuje lužní lesy a rozsáhlý komplex převážně dubohabrových lesů rozkládající
se od Litovle až po Úsov a Mohelnici. Mimo hranice CHKO zahrnuje lokalita bezlesou krajinu
při toku Morava až po obce Rájec a Leština od Mohelnice směrem k Zábřehu.
Ptačí oblast Litovelské Pomoraví jako součást soustavy NATURA 2000 (kód CZ0711018)
má celkovou rozlohu 9 318,57 ha a kromě k.ú. Litovel zasahuje ještě na dalších 38
katastrálních území. Charakteristickými biotopy této ptačí oblasti jsou lužní lesy, mokřady,
nádrže a vlhké louky v okolí řeky Moravy. V lesích hnízdí čáp černý (Ciconia nigra), luňák
červený (Milvus milvus), včelojed lesní (Pernis apivorus), žluna šedá (Picus canus), datel
černý (Dryocopos martius), strakapoud prostřední (Dendrocopus medius), lejsek malý
(Ficedula parva), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Na mokřadech a na nádržích hnízdí
bukáček malý (Ixobrychus minutus), moták pochop (Circus aeruginosus), chřástal kropenatý
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(Porzana porzana) a racek černohlavý (Larus melanocephalus). Ve stržených březích řeky
Moravy a jejích přítoků hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis). Území je také významnou
tahovou cestou řady druhů ptáků zařazených do přílohy I směrnice o ptácích.
Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví jako součást soustavy NATURA 2000
(pSCI- kód CZ0714073) má celkovou rozlohu 9 725,5728 ha a kromě k. ú. Litovel zasahuje
ještě na dalších 45 katastrálních území. Evropsky významná lokalita (dále jen EVL) Litovelské
Pomoraví byla zařazena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. do národního seznamu evropsky
významných lokalit za účelem ochrany významných přírodních stanovišť a druhů. Z velké
části se EVL překrývá s Ptačí oblastí Litovelské Pomoraví (CZ0711018).
V této EVL je vegetační kryt nivy Moravy tvořen tvrdými luhy nížinných řek, místy na březích
toků přecházející v porosty měkkého luhu (Salicetum albae). Menší potoky odvodňující
severní polovinu území jsou místy obklopeny porosty údolních jasanovo-olšových luhů
(Pruno-Fraxinetum).
Lesy tvrdého luhu jsou v celém území velmi dobře zachovalé s vysokou druhovou diverzitou a
s charakteristickým střídáním bylinných aspektů - viz tabulka 29. Komplex s převažujícími
dubohabrovými lesy nemá pro svou rozlohu a zachovalost ekosystémů obdobu v kontextu
severní Moravy. Nejsevernější rozšíření proti toku Moravy zde dosahují některé druhy:
bělozářka větvitá (Antherucum ramosum), ostřice Micheliho (Carex michelii), slézovník
velkokvětý (Bismalva alcea), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), řimbaba chocholičnatá
(Pyrethrum corymbosum).
Z důvodu arondace hranic a zachování spojitosti lokality byla do oblasti zahrnuta i nezbytná
část polností a intravilánů.
Do území byly na počátku 90. let 20. století vysazeni bobři (Castor fiber), jejichž populace se
zde úspěšně rozvinula. Z dalších vzácných savců je nutno zmínit vydru říční (Lutra lutra).
Z bezobratlých potom alespoň 2 druhy motýlů tvořící též předmět ochrany oblasti – modráska
bahenního (Maculinea nausithous) a ohniváčka černočárného (Lycaena dispar). V území je
jedna z mála lokalit (PR Plané loučky) plže svinutce tenkého (Anisus vorticulus), což je
v rámci ČR kriticky ohrožený druh (Beran 1998).
Naturové biotopy, které jsou hlavním předmětem ochrany v EVL Litovelské Pomoraví, jsou
podrobně zaznamenány v tabulce v samostatné příloze Natura 2000.
Hlavním předmětem ochrany v EVL Litovelské Pomoraví jsou dále uvedené druhy (www.
Stanoviště.natura2000.cz). Viz samostatná příloha Natura 2000.
•
•
•
•
•
•
•
•

bobr evropský (Castor fiber)
čolek velký (Triturus cristatus)
kuňka ohnivá (Bombina bombina)
modrásek bahenní (Maculinea nausithous)
netopýr černý (Barbastella barbastellus)
ohniváček černočárý (Lycaena dispar)
svinutec tenký (Abusus vorticulus)
vydra říční (Lutra lutra)
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Obrázek 24: Lokalizace evropsky významné lokality a ptačí oblasti Litovelské Pomoraví

Evropsky významná lokalita
Litovelské Pomoraví

Ptačí oblast
Litovelské Pomoraví

Kapitola C.II.6 Flóra, fauna a ekosystémy
Vliv navržených protipovodňových opatření na flóru a faunu, zvláště chráněná území, ÚSES,
významné krajinné prvky a prvky soustavy Natura 2000 je vyhodnocen v části D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru, v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy.

C.II.7 Krajinný ráz
Krajinný ráz je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: „Krajinný
ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti,
je chráněn před činností snižující jeho estetickou a kulturní hodnotu. Zásahy do krajinného
rázu, zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.“
C.II.7.1 Vymezení oblasti krajinného rázu, nadřazeného krajinného celku a dotčených
krajinných prostorů
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Oblast krajinného rázu
Oblast krajinného rázu na stavbě „Morava, Litovel – protipovodňová opatření, I. etapa“ je
vymezená územím, které je hodnocené v dokumentaci EIA, tzn. bezprostřední okolí stavby.
Záměr zahrnuje řadu inženýrských objektů, které jsou rozmístěny v hodnoceném území. Jedná
se o území, které zahrnuje jednak vlastní zástavbu města Litovle, dále pak převážně ornou
půdu a místy nivní louky v západní a severní části v okolí Vísky a Červenky, a lužní lesy
jihovýchodně od Litovle. V zástavbě města Litovle se záměr týká úpravy koryta řeky Moravy
ve směru východ – západ. Začíná v lokalitě Prostřední louka, od místa kde je umístěná
navrhovaná protipovodňová hráz, prochází přes Uničovské předměstí a končí na konci
zástavby města Litovel v lokalitě Prostřední les. Druhá část zájmového území se nachází mezi
zástavbou města Litovel a zástavbou Chořelic ve východní části obce. Jde o lokální jednotky
Velké pastvisko a Pohodna, kde jsou navržené úpravy koryta Mlýnského potoka, změna
zaústění vodoteče Struska a rekonstrukce jezu Šargoun v lokalitě U Šargounského mlýna. Třetí
částí je samotná výstavba ochranné protipovodňové hráze na západní části Litovle. Táto hráz
bude vedena v severo – jižním směru. Bude začínat v jihozápadní části v k.ú. Víska u Litovle,
přetne koryta Mlýnského potoka, Strusky, řeky Moravy a končí u stávající silnice III/4498
Litovel - Nové Zámky. Území se nachází v CHKO Litovelské Pomoraví.
Nadřazený krajinný celek (NKC)
NKC – Hornomoravský úval, je to část Západních Vněkarpatských sníženin, široká protáhla
sníženina s rozlohou 1 315 km2 se střední výškou 225,8 m n.m. Jde o příkopovou propadlinu
vyplněnou neogenními a kvartérními usazeninami, osu tvoří široká niva řeky Moravy,
v západní části jsou zastoupeny nížinné pahorkatiny, ve východní části náplavové kužely toků
stékajících z Jeseníku.
Dotčené krajinné prostory (DoKP)
V této kapitole jsou vymezeny tzv. dotčené krajinné prostory. Jsou to území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální,
sluchové a jiné. Dotčené krajinné prostory se vyznačují specifickými rysy krajinného rázu a
charakteristickým obrazem krajiny. Jeho typické znaky jsou vnímány zblízka. Ve vymezeném
zájmovém území byly vymezeny 3 prostory, který záměr ovlivňuje.
DoKP 1 – Litovel
První dotčený krajinný prostor je z velké části vymezen jako zastavěné území města Litovle.
Zahrnuje městské části Prostřední louka, Uničovské předměstí, sídliště Vítězná a Prostřední
les. Prostor se vyznačuje poměrně rovinatým územím s hustou zástavbou rodinných a
panelových domů, které se nachází na obou březích řeky Moravy. Městskou výstavbu doplňují
zahrady a městské parky se vzrostlými dřevinami. V daném území se také nacházejí dva
rybníky a to Uničovský a Olomoucký. Jde o poměrně harmonickou městskou krajinu.
Typické znaky krajinného rázu:
• dominantní: obytná zástavba – panelové a rodinné domy s městskou zelení
• hlavní: koryto řeky Moravy
• doprovodné: síť komunikací, železniční trať
DoKP 2 - Olomoucké předměstí – Šargounský mlýn
Dotčený krajinný prostor začíná v jižní části katastru Litovel v oblasti Olomouckého předměstí
a pokračuje přes oblast Velkého pastviska, Pohodnou, přičemž kopíruje Mlýnský potok až
k oblasti U Šargounského mlýna, kde je navržená rekonstrukce jezu Šergoun. Typické znaky
krajinného rázu:
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dominantní: část zástavby Litovle a polnohospodářská krajina
hlavní: Mlýnský potok
doprovodné: vedení vysokého napětí.

DoKP 3 – Víska, Červenka a okolí
Prostor zahrnuje oblast, která se nachází na západní a severní části zastavěného území Litovle a
táhne se ve směru sever – jih. Dotčený krajinný prostor začíná v lokalitě U studánky při
komunikaci č. III/4498. V krajinném prostoru se nacházejí následující vodní toky: Morava,
Struska, Mlýnský potok. Dominantním prvkem z hlediska krajinného rázu jsou vysoké objekty
využívané jako sila v jihozápadní části Litovle. Zájmové území je vymezeno lokálními
jednotkami, začíná se v lokalitě U studánky, pokračuje přes lokality Prostřední louka, U
Moravy, Za tokem, U potoka a končí v lokalitě Drážka. Jedná se o krajinu, která je tvořena
převážně ornou půdou a nivními loukami. Vzhled krajiny dotvářejí liniová společenstva podél
cest a vodních toků.
Typické znaky krajinného rázu:
• dominantní: polnohospodářská krajina
• hlavní: vodní toky, polní cesty místy se stromovým doprovodem
• doprovodné: vedení vysokého napětí.
C.II.7.2. Typologie krajiny
Hodnocení krajinného rázu vychází ze základní typologie krajiny (Míchala, 1997), která
definuje tři účelové typy s devíti podtypy uvedené v následující tabulce:
Tabulka 28: Základní typologie krajiny
Typ krajiny
A
krajina zcela
přeměněná
člověkem

Charakteristika
krajina silně pozměněna
civilizačními zásahy,
dominantní až výlučný podíl
sídelních, industriálních nebo
agroindustr. Prvků, cca 30 %
území ČR
B
krajina s vyrovnaným vztahem
krajina
mezi přírodou a člověkem
intermediální („harmonická“), masový
výskyt přírodních i agrárních
prvků, plošně omezený výskyt
sídel a ojedinělý výskyt
industriálních prvků, cca 60 %
rozlohy ČR
C
krajina s dominantním
krajina
výskytem přírodních prvků
relativně
s nevýraznými civilizačními
přírodní
zásahy, minimum sídelních a
absence industriálních prvků,
cca 10 % rozlohy ČR

EVERNIA s.r.o.

Podtyp
Charakteristika
Asnížené hodnoty, devastovaná území, krajinný ráz
zasluhující ochranu neexistuje
A0
základní typ, nové počiny v krajině nejsou z hlediska
krajinného rázu omezovány
A+
zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných fragmentů,
především v oblasti památkové péče
Bsnížené hodnoty, ochrana zbytků krajinného rázu
v typických nebo jedinečných oblastech
0
B
základní typ
B+
CC0
C+

zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz se škálou
výrazných prvků, preventivní plošná ochrana (Přír.
park)
snížené hodnoty, priorita renaturalizace vegetačního
krytu (např. po imisních kalamitách)
základní typ

zvýšené hodnoty, výjimečně dochovaný krajinný ráz,
zasluhující prioritní ochranu (NP, CHKO)
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Ve smyslu uvedeného třídění lze celou zájmovou oblast jako celek zařadit do krajiny typu B+,
tj. krajina zvýšené hodnoty s dochovaným krajinným rázem se škálou výrazných prvků a
preventivní plošnou ochranou (CHKO Litovelské Pomoraví).
Z hlediska typů sídelných krajin dle společnosti Löw & spol., s.r.o. zasahuje posuzované území
do dvou celků:
o
o

staré sídelní typy Pannonika
vrcholně středověké kolonizace Hercynica

Podle typů krajin dle reliéfu se na daném území vyskytují dva typy:
o
o

krajina rovin
krajina širokých říčních niv

Kapitola C.II.7 Krajinný ráz
Vliv navržených protipovodňových opatření na krajinný ráz zájmového území je vyhodnocen
v části D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru, v kapitole D.I.8 Vlivy na krajinu.
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Obrázek 25: Krajinné typy v dotčeném území
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C.II.8 Obyvatelstvo
Řešené území zasahuje do zástavby města Litovle a Červenka a jejich blízkého okolí.
Litovel leží na šesti ramenech řeky Moravy v severozápadní částí Hané. Je známá svým
přídomkem Hanácké Benátky. Počet obyvatel Litovle je cca 10 000. Město je střediskem
potravinářského a strojírenského průmyslu a současně i důležitým místem cestovního ruchu,
především zásluhou své historie a výskytem Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
Červenka je známá zejména díky dvěma atributům: významnému železničnímu uzlu a hanácké
lidové architektuře. Leží v severní části olomouckého okresu, na silnici z Litovle do Uničova,
na levém břehu potoka Čerlinky, který se vlévá do Moravy. Nadmořská výška obce je 233 m,
založena byla v roce 1287 a v současné době ji tvoří 285 domů a žije zde 1 261 obyvatel.
Tabulka 29: Základní údaje o dotčených samosprávních celcích
kraj - obec

kód obce

statut
města

počet částí/
rozloha (ha)

počet katastrální území
obyvatel dotčená
10 092

NUTS III – kraj Olomoucký
503444
Litovel – ORP, POU

ano

11/4 170

Červenka

ne

1/1130

552186

1 261

kód k. ú.

Litovel
Víska u Litovle
Nasabůrky
Chořelice
Rozvadovice

685909
637190
437173
652784
774332

Červenka

621030

Pozn.: ORP – obec s rozšířenou působností
POÚ – obec s pověřeným obecním úřadem
Tabulka 30: Údaje o struktuře obyvatelstva v jednotlivých obcích
Katastrální území
Litovel + Chořelice
Nasobůrky
Víska
Rozvadovice
Červenka

počet obyvatelů
10 092
501
104
199
1261

průměrný věk
39,67
41,54
41,73
37,33
39,2

muži / ženy
3743 / 3793
251 / 250
57 / 47
92 / 107

V tabulce jsou uvedeny určité demografické údaje za rok 2007 pro jednotlivá katastrální území
nacházející se v zájmovém území.
C.II.9 Hmotný majetek
Záměr je umístěn na území města Litovle a v jeho okolí a tedy v přímém kontaktu s hmotným
majetkem v zástavbě města. Záměr svým charakterem však nebude představovat riziko pro
hmotný majetek. Nebude provedena žádná demolice objektu určeného k bydlení. U některých
plotů bude provedena pevná betonová podezdívka. Dotčené budou pouze vodní stavby jako
jsou jezy a náhony.
Kapitola C.II.8 a 9 Obyvatelstvo a hmotný majetek
Vliv navržených protipovodňových opatření na obyvatelstvo je vyhodnocen v části D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru, v kapitole D.I.1 Vlity na obyvatelstvo, včetně
sociálně ekonomických vlivů.
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C.II.10 Kulturní a archeologické památky
C.II.10.1 Kulturní, historická a archeologická charakteristika zájmové oblasti
Královské město Litovel založil v polovině 13. století český král Přemysl Otakar II. V jeho
těsném sousedství stála již řadu let slovanská rybářská ves (dnešní tzv. Staré město), jejíž
existenci umožňovala rozvětvená řeka Morava. Šest ramen protéká Litovlí dodnes. Rybářský
původ města připomíná také městský znak – kapr a štika v modrém poli. Z královského města
se po husitských válkách stalo na několik století poddanství. Litovel patřila postupně do
majetku rodů Vlašimů, Boskoviců a Lichtenštejnů. Éra Boskoviců (16. století) byla pro město
velmi významná, Litovel pod jejich vládou vzkvétala a úspěšně se rozvíjela. Naopak
Lichtenštejnové, kteří Litovel vyženili na počátku 17. století, ve svém velkém majetku
nevěnovali Litovli velkou pozornost a ta postupně ztrácela svůj význam.
V centrální části města Litovle je vymezena městská památková zóna, která byla vyhlášená
v roce 1992 vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení
území historických jader vybraných měst za památkové zóny.
C.II.10.2 Kulturní památky a jejich charakteristika
V řešeném území se vyskytuje řada kulturních památek jejich přehled se stručným popisem je
uveden v následujícím textu.
kostel sv. Filipa - byl zapsán do státního seznamu před rokem 1988 a památkou je od roku
1958. Jde o jednolodní barokní kostel který byl vybudován v roce 1692 na místě nejstaršího
litovelského kostela.
kostel sv. Marka - chrám svatého Marka se poprvé připomíná v roce 1342, postaven byl asi
počátkem 14. století, kdy již bylo město obehnáno hradbami. Kostel byl původně gotický,
rozsáhlá renesanční přestavba kostela byla provedena v letech 1529 – 1532.
kaple sv. Jiří - byla postavena kolem roku 1500 a po zbytcích hradeb se jedná o nejstarší
zachovanou stavební památku ve městě. Je zachována v původní, pozdně gotické podobě.
Uvnitř je síťová klenba, ve svornících se střídají znaky města se znaky Vlašímů.
městské opevnění - původní opevnění nově založeného města ve 13. století tvořily prosté valy
zpevněné přirozeným systémem řeky Moravy.
radnice - je dominantou náměstí. Je o ní zmínka už v nejstarším zachovaném litovelském
pergamenu z roku 1287. Když se Litovel stala poddanským městem, sídlili zde páni z rodu
Vlašímů a Boskoviců. Století boskovické vlády bylo pro město dobou rozkvětu, ze 16. století
pochází několik nejcennějších památek města. Svědčí o tom mimo jiné i to, že měšťané koupili
r. 1557 panský dům a přestavěli jej na radnici.
gymnázium Jana Opletala - jedna z nejkrásnějších veřejných budov v Litovli se nachází poblíž
Uničovského rybníka již více než jedno století. Budova gymnázia je v podstatě symbolem boje
mezi českými a německými obyvateli města o politickou moc, který zde vyvrcholil na přelomu
19. a 20. století. Jedná se o reprezentativní stavbu ve stylu české neorenesance, která byla
vysvěcena olomouckým arcibiskupem F.S. Bauerem.
Mezi další významné kulturní památky Litovle patří: muzeum, Langův dům, lékárna na
náměstí Přemysla Otakara, obchodní dům firmy RaK, městský klub, Svatojánský most,
Švédská deska, kostel Husův sbor, knihovna – Lichtenštejnský špitálek, Kolářova vila,
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měšťanské domy, morový sloup, náměstí a Nečíz, letohrádek Altánek, krucifix na
Staroměstském náměstí, na ulici 1.máje, na ulici Komenského za kaplí a na ulici Červenská.
K památkám ještě patří sloup se sousoším Nejsvětější Trojice a schodiště s přístupem k rameni
Moravy.
C.II.10.3 Archeologické památky a území s archeologickými nálezy
V řešeném území se dle informačního serveru Národního památkového ústavu nevyskytují
žádné významné archeologické lokality. Nejbližší významnou archeologickou lokalitou je
Mladeč – Třesín, která leží západně od zájmového území.
Ve městě Litovli a jejím okolí se vyskytují území archeologických nálezů. Zde je uveden
stručný přehled jednotlivých areálů ověřených archeologických nalezišť:
Tabulka 31: Archeologické naleziště
Poř. č. SAS

Název UAN

Typ UAN

Reg. správce

14-44-22/6

Červenka – U studánky

I

AC Olomouc

24-22-02/1

Chořelice – za Teslou

I

AC Olomouc

24-22-02/12
24-22-02/13
24-22-02/15
24-22-02/2
24-22-02/3
24-22-02/4

Litovel – Staré město
Litovel – Uničovské předměstí 3
Litovel – Městská památková zóna
Litovel – Uničovské předměstí
Litovel – Vítězná ulice
Litovel – náměstí Přemysla Otakara

I
I
I
I
I
I

AC Olomouc
AC Olomouc
AC Olomouc
AC Olomouc
AC Olomouc
AC Olomouc

24-22-02/5

Chořelice – cihelna

I

AC Olomouc

24-22-02/8

Litovel – Uničovské předměstí 2

I

AC Olomouc

Katastr
Červenka
Litovel
Chořelice
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Chořelice
Litovel
Litovel

Okres
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc

Kapitola C.II.10 Kulturní a archeologické památky
Vliv navržených protipovodňových opatření na kulturní a archeologické památky zájmového
území je vyhodnocen v části D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru, v kapitole
D.I.9 Vlity na hmotný majetek a kulturní památky.
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C.III CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V

DOTČENÉM

ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ

Na základě rozboru současného stavu jednotlivých složek životního prostředí provedeného
v kapitole C.II lze z hlediska celkového zhodnocení kvality životního prostředí a únosného
zatížení zájmového území uvést následující závěry:
•

Navržený záměr se nachází v hustě zalidněné oblasti, v zástavbě města Litovel, což úzce
souvisí přímo s charakterem záměru a jeho potřebou. Jedná se o území, které je pravidelně
zaplavováno, a realizace záměru má zvýšit bezpečnost a ochranu majetku obyvatel Litovle
včetně přilehlých městských částí a Červenky.

•

Lokalita je významná z hlediska povrchových i podzemních vod. V řešeném území se řeka
Morava významně větví a je tvořena celou řadou ramen a přítoků. Část těchto ramen a přítoků
přirozeně meandruje a vytváří přírodně hodnotné nivní ekosystémy. Z hlediska podzemních
vod je celá oblast v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy a
v blízkosti záměru se nachází vodní zdroj Litovel – Červenka.

•

Cennost celé oblasti z hlediska ochrany přírody dokazuje i relativně vyšší koncentrace zvláště
chráněných území a lokalit zvýšeného zájmu ve sledovaném úseku. Širší zájmové území je
vymezeno jako Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví a zasahuje prakticky celé
zájmové území. Dále se v řešeném území vyskytuje Přírodní rezervace Litovelské luhy,
Přírodní památka Hvězda a Přírodní památka Malá Voda. V blízkosti záměru se nachází
Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy.

•

V rámci soustavy Natura 2000 spadá celé zájmové území do ptačí oblasti a evropsky
významné lokality Litovelské Pomoraví. Jednotlivá ramena a přítoky řeky Moravy jsou
vymezena jako nadregionální biokoridor, který spojuje dvě nadregionální biocentra Vrapač Doubrava a Ramena řeky Moravy, umístěná severozápadně a jihovýchodně od řešeného
území.

•

Jedná se o území, ve kterém byly prováděny regulace řeky Moravy již v minulosti. Mezi
nejstarší vodohospodářské objekty patří jezy a vodní mlýny, které zde byly budovány již ve
14. stol. V důsledku nevhodnosti regulačních úprav vlastního koryta Moravy byly snahy o
protipovodňovou ochranu obcí a polností v Litovelském Pomoraví zaměřeny na výstavbu
ochranných inundačních hrází. Hráze byly budovány již od středověku. Lužní lesy byly
z vnější strany postupně ohrazovány věncem zemních hrází, čímž vznikl v podstatě přirozený
rozsáhlý poldr. První schválený a realizovaný projekt regulace řeky Moravy byl přijat v roce
1928.
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ČÁST D
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
I.

Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti

II.

Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska
jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů

III.

Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech

IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů
V.

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
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D. KOMPLETNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.1 C HARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU A HODNOCENÍ
JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.5 Vliv na půdu
D.I.6 Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.7 Vliv na flóru, faunu, ekosystémy
D.I.8 Vliv na krajinu
D.I.9 Vliv na hmotný majetek a kulturní památky

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Hodnocení vlivu na obyvatelstvo je komplexní problematika, která bude dále popsána z hlediska
4 následujících bodů:
Ø vlivy na zdraví obyvatel – z hlediska hlukové a imisní zátěže na obyvatelstvo,
Ø riziko nehod a povodňových stavů,
Ø faktor pohody, který je hodnocen z hlediska přímého vjemu, dělícího efektu a rekreační
využitelnosti území,
Ø sociálně ekonomické vlivy.
D.I.1.1 Vlivy na zdraví obyvatel
Hodnocení vlivů na zdraví obyvatel vychází z hodnocení hluku a imisí. Závěry z hlediska hluku a
imisí jsou podrobně uvedeny v kapitole D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima a v kapitole D.I.3 Vlivy
na hlukovou situaci. Samostatná hluková a rozptylová studie pro období výstavby budou
vypracovány v dalším stupni projektové přípravy a to ve fázi, kdy bude znám plán organizace
výstavby a hlavní dodavatel stavby.
A) Hluk
Ve fázi výstavby: z hlediska hlučnosti nepředpokládáme výraznější vliv na obyvatelstvo. Určitý
nárůst hlučnosti a s tím související možné negativní ovlivnění obyvatel je možné očekávat
v průběhu realizace stavby, kdy se budou v zájmovém území vyskytovat stavební mechanizmy a
dojde k nárůstu nákladní dopravy. Z uvedených stavebních objektů je z hlediska transportu
materiálů nejnáročnější:
- IO 01 ochranná hráz západní v délce 1971 m
- IO 02 ochranná hráz podél Červenky v délce 1464 m
- IO 11.1 ochranná hráz jižní podél Hvězdy na Mlýnském potoce v délce 760 m
- IO 11.2 ochranná hráz severní podél Hvězdy v délce 621 m, z toho délka zdí 212 m
- IO 9.1 ochranná hrázka Mlýnský potok - pravý břeh Strusky v délce 928 m.
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Z dalších objektů jsou to i rekonstrukce jezů, ale ty se nacházejí většinou mimo obytné zastavěné
území.
Přístupové trasy na jednotlivá staveniště (inženýrské objekty) budou zvoleny tak, aby se co
nejméně dotkly zastavěných území. Jako přístupové komunikace budou použity především:
stávající silnice II/635 Litovel - Loštice, silnice II/447 Litovel - Pňovice, silnice II/449 mezi
Litovlí a Červenkou (Dukelská ul.), silnice III/4498 Litovel - Nové Zámky (Loštická ul.,
Žerotínova) a některé místní komunikace. Jinak budou v maximální míře využívány pro dopravu
materiálu pozemky navržených ochranných hrází.
Ve fázi provozu, tj. po ukončení výstavby uvedeného záměru nedojde k nárůstu hluku oproti
stávajícímu stavu. Předmětem záměru nejsou žádné dílčí stavby, které by způsobovaly zhoršení
hlukové situace v lokalitě.
B) Imise
Ve fázi výstavby: dojde jednak k nárůstu dopravy a tedy i množství spalin a dále pak
v souvislosti s transportem zemin a zemními pracemi bude pravděpodobně zvýšená prašnost
v dané lokalitě. Během výstavby bude postupováno tak, aby byly dodrženy hygienické limity
z hlediska imisí. V rámci Plánu organizace výstavby budou specifikovány postupy a opatření ke
snížení prašnosti a imisí v prostoru staveniště a jeho okolí. Jedná se však pouze o časově
omezený vliv, který bude ukončen současně se skončením výstavby.
Ve fázi provozu, tj. po ukončení stavby, se předpokládá stav totožný se stávající situací.
C) Hodnocení zdravotních rizik
Hodnocení zdravotních rizik z hlediska hluku
Vzhledem k tomu, že část stavebního záměru bude probíhat i v urbanizovaném prostředí, bude
obyvatelstvo v průběhu stavby dotčené zvýšenou hlučností. Toto omezení však bude trvat pouze
v době realizace záměru, po ukončení stavebních prací bude hluková situace na stejné úrovni jako
před realizací záměru. Během stavby se bude postupovat podle plánu organizace výstavby tak,
aby byl minimalizován negativní vliv na obyvatelstvo. Stavební mechanismy a doprava materiálu
budou v maximální možné míře využívat pozemky navržených ochranných hrází.
Realizace záměru 1. etapy protipovodňových opatření po jednotlivých stavebních objektech
nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik expozice hluku pro obyvatelstvo dotčených
katastrálních území zvýšené riziko.
Hodnocení zdravotních rizik z hlediska imisí
Z hlediska imisí je to podobné jako v případě hluku. V průběhu realizace záměru se předpokládá
mírné zvýšení imisí v ovzduší, přičemž jejich velká část bude pocházet ze stavebních
mechanizmů a nákladní dopravy. K těmto problémům můžeme přičíst také zvýšení prašnosti,
které bude způsobené jednak transportem a manipulací se sypkými materiály a zemními pracemi
a jednak sekundárním vířením těchto častic stavebními mechanizmy. Po ukončení stavby se
prašnost a také objem imisí vrátí do původního stavu.
Omezení prašnosti na minimální míru bude vyřešeno v plánu organizace výstavby (POV), kde
budou nařízena opatření na snížení prašnosti, např. přeprava zeminy pod plachtou, kropení
prašných míst.
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D.I.1.2 Riziko nehod a povodňových stavů
Riziko nehod
Ve fázi výstavby: Navrhovaná výstavba ochranných protipovodňových hrází bude do určité míry
negativně ovlivňovat dopravní situaci, a to zejména zvýšením počtů vozidel na silnicích
v širším zájmovém území. Bude to pouze v době realizace stavebního záměru. S nárůstem
dopravy také souvisí nárůst potenciálního rizika dopravních nehod. Z hlediska nehod je
nebezpečné i samotné prostředí stavby. Toto riziko však bude minimalizováno opatřeními
danými Plánem organizace výstavby. Výstavba se navrhuje v maximální míře po tělese a
pozemcích navržených ochranných hrází. Po ukončení stavebních prací se dopravní situace vrátí
do stávajícího stavu.
Ve fázi provozu, tj. po ukončení stavby, se předpokládá stav totožný se stávající situací.
Riziko povodňových stavů
Litovel, jižní část katastru Červenky a zastavěná část obce Tři Dvory leží v inundačním území
řeky Moravy. Zástavba města je situována téměř v celé šířce rovinatého údolí řeky Moravy a je
ohrožována velkými vodami z četných ramen a přítoků řeky Moravy. Jednotlivá ramena nemají
dostatečnou průtočnou kapacitu, kterou však v průchodu zastavěnou částí města lze zvýšit pouze
omezeně. Hlavní průtočné profily nelze na některých místech více rozšiřovat a zvyšovat stávající
břehy a hráze a to s ohledem na místní objekty. Problémy s rozlivem vody z koryta Moravy
začínají již při průtocích na úrovni cca Q5. Opatření, která jsou předmětem této dokumentace,
jsou pouze první etapou celkového souboru protipovodňových opatření. Již tato opatření však
přinesou významné snížení rizika vzniku škod při povodňových stavech. Stavba I. etapy opatření
zajistí ochranu zástavby města Litovle na úroveň cca Q20 (336 m3/s) a obec Červenka získá
ochranu na úrovni Q100.
Realizací protipovodňových opatření dojde ke snížení negativních jevů v souvislosti s vyššími
vodními stavy řeky Moravy, jako jsou škody na hmotném majetku a zvýší se bezpečnost a klid
obyvatel zájmové oblasti.
Ponecháním stávajícího stavu (nulová varianta) by nedošlo k ochraně obyvatel a hmotného
majetku a v případě vyšších vodních stavů by opět hrozilo riziko velkých hmotných škod a
obecné ohrožení bezpečnosti obyvatel. Výše povodňových škod v roce 1997 dosáhla přibližně
3 000 mil. Kč. Rozsah území ohroženého povodní je v nulové variantě odhadováno na 700 ha,
přičemž realizací protipovodňových opatření bude ochráněno cca 550 ha této plochy.
D.I.1.3 Ovlivnění faktorů pohody
Do hodnocení vlivu na faktor pohody zahrnujeme v rámci dokumentace: (i) přímé vnímání, (ii)
dělící efekt, (iii) rekreační využití území.
Přímé vnímání
Přímé vnímání se týká obyvatel žijících v přímé blízkosti hodnoceného záměru. V průběhu
vlastní výstavby budou negativními vlivy ovlivněni nejvíce obyvatelé žijící v blízkosti realizace
záměru. Jedná se o průvodní jevy každé stavby. Pro jejich minimalizaci je třeba v dalších
stupních projektové přípravy, a to v rámci plánu organizace výstavby, věnovat pozornost
negativním vlivům při realizaci záměru. Kromě negativních vjemů ve fázi výstavby bude
z hlediska vizuálního vjemu nejvíce patrná ochranná zemní sypaná hráz, která prochází podél
západního okraje Litovle - IO 01 v délce 1971 m a výšce na terénem cca od 2,0 do 3,0. Bude
představovat nový liniový prvek v krajině. Vzhledem k rovinatému charakteru krajiny v okolí
Litovle lze předpokládat, že tato hráz bude poměrně dobře patrná jak z Vísky, tak z celého
západního okraje Litovle. Vzhledem k tomu, že hráz bude zatravněna, nebude představovat
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významný rušivý prvek. Negativní vnímání vyváží i to, že se jedná o objekty, které výrazně
snižují zatížení obyvatel při povodních, jedná se o objekty na ochranu jich samotných i jejich
majetku.
Základní cestou je minimalizovat informace, které organismus o inženýrských objektech přijímá.
Tyto podněty přinášejí do nervové soustavy člověka tři smysly: zrak, sluch a čich.
a) zrak: obecně získává člověk zrakem ¾ veškerých informací, a proto i zde lze očekávat jeho
významný vliv. Je třeba, aby co nejméně obyvatel bylo v optickém kontaktu s ochrannými
hrázemi. K tomu lze využít opatření jednak na straně hrází, které budou ozeleněny, tak na straně
obyvatel (ploty z plného materiálu, vegetační úpravy, záclony a závěsy).
b) sluch: je druhým nejvýznamnějším smyslem člověka z hlediska přísunu informací. V období
po realizaci protipovodňových opatření již nebudou obyvatelé obtěžováni hlukem.
c) čich: přináší informace o látkách rozptýlených ve vzduchu, tedy o imisích z dopravy. V období
po realizaci protipovodňových opatření již nebudou obyvatelé obtěžovány imisemi z dopravy.
Vlastní protipovodňová opatření nezhoršují stávající smogové situace.
Dělící efekt
Jednotlivé stavební objety nebudou představovat významnou bariéru v krajině. Určitý dělící efekt
lze předpokládat v zemní sypané hrázi, která bude jako liniová stavba působit v krajině jako
určitá přírodní bariéra. Ale vzhledem k tomu, že tento objekt bude zatravněn a jeho výška se bude
pohybovat v rozmezí 2,0 – 3,2 m, nelze očekávat významný bariérový efekt. Cesty, které hráz
kříží, budou převedeny. Hráz nezasahuje do cyklostezky.
Rekreační využití území
Rekreačním využitím území je myšleno zejména využití území pro krátkodobou rekreaci
místních obyvatel. V daném případě zůstává situace na stávající úrovni bez dalšího negativního
vlivu na rekreační hodnoty území.

D.I.1.4 Sociální a ekonomické dopady
Realizace protipovodňových opatření bude mít velký význam ve vztahu k častým výskytům vyšší
hladiny vody v řece Moravě. Dojde ke snížení rozsahu škod na hmotném majetku a zvýšení
bezpečnosti a klidu obyvatel. Stavba má za účel ochranu před povodněmi, je tudíž s dostatečnou
rezervou v převýšení pro svoji samotnou ochranu, hráze a zdi jsou převýšeny o cca 0,5 m nad
hladinu stoleté vody.
D.I.1.5 Dílčí zhodnocení vlivu stavby na obyvatelstvo
Jednotlivé kategorie možných vlivů výstavby na obyvatelstvo jsou shrnuty v následující tabulce:
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Tabulka 32: Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Kategorie

Podkategorie
Hluk

Zdravotní rizika

Riziko nehod a
povodňových stavů

Imise
Riziko nehod
Povodňové stavy

Přímý vjem

Aktivní
varianta

Nulová
varianta

4

5

4

5

4

5

4

1

4

5

4

5

4

2

4

5

5

1

Dělící efekt
Faktor pohody

Pohoda obyvatelstva

Rekreační využití
území
Sociální a ekonomické dopady

Poznámka
zvýšení pouze v době realizace stavby,
potom přínos většího klidu a bezpečnosti
zvýšení pouze v době realizace stavby,
potom přínos většího klidu a bezpečnosti
Zvýšení rizika v době realizace stavby
I. etapa PPO zajistí ochranu zástavy
Litovle na úroveň 20-tileté vody a
ochranu Červenky na úroveň 100-leté
vody.
Vliv během stavby, zejména západní
hráz tvoří nový liniový prvek v krajině.
Dělící efekt bude malý, pouze u ochranné
hráze západní, která má délku 1971 m a
výšku 2,0 - 3,2 m nad terénem.
Obyvatelé se cítí při každém větším a
delším období dešťů ohroženy rizikem
povodní.
Menší faktor průchodnosti terénem.
Ochrana obyvatel a jejich majetku před
přírodními katastrofami povodní. Škody
vzniklé povodněmi jsou obrovské.

Problémová místa z hlediska obyvatelstva jsou zejména tam, kde bude výstavba a rekonstrukce
technických děl prováděna v urbanizovaném prostředí. Jedná se zejména o zástavbu Litovle,
kudy protéká řeka Morava. V těchto místech jsou navrhovány rekonstrukce a úpravy vodního
toku, čímž budou ovlivněni obyvatelé žijící v blízkosti tohoto koryta. Negativní vliv záměru na
obyvatelstvo bude spočívat zejména v průvodních jevech vlastní výstavby, jako je zvýšená
doprava těžkých nákladních automobilů a pohyb stavebních mechanismů, s čímž souvisí zvýšená
hlučnost a imise. Tyto negativní vlivy budou v maximální možné míře minimalizovány v plánu
organizace výstavby.
Naopak ve fázi provozu bude stavba představovat významné zvýšení bezpečnosti, klidu a
ochranu hmotného majetku pro obyvatele této lokality.

Dílčí závěr kapitoly D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů:
Stavba bude mít z hlediska obyvatelstva pozitivní vliv a to vzhledem ke zvýšené ochraně před
povodněni, což se projevuje zvýšenou ochrannou životů, zdraví a majetku obyvatel Litovle a
přilehlých částí.
Obyvatelstvo žijící v zájmovém území bude negativně ovlivněné pouze dočasně, a to při samotné
realizaci jednotlivých objektů protipovodňových opatření. Negativní vlivy budou mít časově a
prostorově omezený charakter a budou minimalizovány přijetím ochranných opatření. Naproti
tomu přínos, který stavbou nastane, je nesrovnatelně významnější. Současný stávající stav je z
hlediska rizika povodní nepřijatelný.
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D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
V další fázi projektové přípravy bude vypracována samostatná rozptylová studie pro období
výstavby. Ta je totiž závislá na plánu organizace výstavby a firmě, která bude výstavbu provádět.
Záleží na celkových objemech přemísťovaných materiálů, dovozu zemin do ochranných hrází.
Toto není v současné době známo. Pro potřeby dokumentace byla zpracována na základě
předpokládaného objemu zemních prací pesimistická verze imisní situace.
Automobilová doprava
Nárůst nákladní automobilové dopravy po příjezdových komunikacích na staveniště není
významný a nezvýší výrazně imisní zátěž v okolí těchto komunikací. Stavební mechanismy a
zejména nákladní automobily přivážející zeminu do ochranných hrází budou v maximální možné
míře využívat pozemky a těleso ochranných hrází.
Intenzita nákladní dopravy při výstavbě byla odhadnuta podle předpokládané doby stavebních
činností a množství dovozu stavebního materiálu. Maximálně se jedná o:
• 50 TNA za den, to je 100 průjezdů TNA v obou směrech mimo intravilán města (silnice
II/635, III/4498),
• 50 TNA za den, to je 100 průjezdů TNA v obou směrech v intravilánu města.
Toto je pesimistická verze odhadu, např. současná intenzita dopravy po silnici II/635 (v roce 2008
podle sčítání dopravy v roce 2005) je 7069 vozidel za 24 hodin, z toho 1573 TNA. V porovnání
s touto intenzitou dopravy představuje 100 průjezdů NV za den nárůst nákladní dopravy o 6,7 % a
nárůst celkové dopravy o 1,5 %.
Výše uvedené maximální intenzity stavební dopravy (100 TNA/den) vyvolají v okolí
příjezdových komunikací (10 m od osy komunikace) nárůst koncentrací uvedený v následující
tabulce. Nárůst průměrných ročních koncentrací v intravilánu města (to znamená s výjimkou
příjezdové trasy ke stavbě západní hráze) neodpovídá celkovému nárůstu dopravy, protože práce
na výstavbě jednotlivých částí PPO budou probíhat v průběhu roku pouze po dobu několika
měsíců (odhad pro potřebu tohoto výpočtu je 3 měsíce).
Tabulka 33: Koncentrace znečišťujících látek v okolí komunikací (10 m od osy silnice)
Látka

parametr

NO2
PM10
benzen

1 hodina
1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

jednotka
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

intenzita stavební dopravy
106 TNA
96 TNA
1,68
1,52
0,078
0,018
1,61
1,46
0,099
0,022
0,0037
0,00083

limit
200
40
50
40
5

Stavební práce
Vzhledem k tomu, že poloha stavebního místa vůči okolní zástavbě se bude v průběhu výstavby
měnit, byl výpočet imisních koncentrací proveden pro fiktivní bod vzdálený 20, 50 a 100 m od
stavebního stroje.
Předpokládá se pracovní doba 14 hodin (07 – 21 hod), 50 % vytížení plného výkonu jednotlivých
zařízení.
Nepředpokládá se souběh činností všech mechanizmů v daném časovém intervalu, výpočet je
proveden pro 1 stavební stroj. Pro hodnocení denních koncentrací PM10 se předpokládá činnost
jednoho stroje po celou dobu stavební činnosti v jednom dni 14 hodin.
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Tabulka 34: Imisní koncentrace od 1 stavebního stroje v různých vzdálenostech
Látka
NO2
PM10
benzen

parametr
1 hodina
1 rok
24 hodin
1 rok
1 rok

jednotka
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3

vzdálenost posuzovaného místa [m]
20
50
100
107,8
34,7
19,9
0,125
0,031
0,018
0,00196
0,00048
0,00026
5,19
1,66
0,92
0,0205
0,0050
0,0028

Imisní limity
Pro látky emitované do ovzduší jsou stanoveny imisní limity a meze tolerance nařízením vlády č.
597/2006 Sb.
Tabulka 35: Imisní limity a meze tolerance pro vybrané látky pro ochranu zdraví lidí
Znečišťující látka

aritmetický průměr
limit/možný počet
za období
překročení
NO2
1 hodina
200 µg/m3 / 18
1 kalendářní rok
40 µg/m3
PM10
24 h
50 µg/m3 / 35
1 kalendářní rok
40 µg/m3
Benzen
1 kalendářní rok
5 µg/m3
1)
bude se snižovat o 10 µg/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2010
2)
bude se snižovat o 2 µg/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2010
3)
bude se snižovat o 1 µg/m3 každý rok od roku 2008 do roku 2010

mez tolerance
20 µg/m3 1)
4 µg/m3 2)

datum splnění
limitu
31.12.2009
31.12.2009

2 µg/m3 3)

31.12.2009

Zdrojem prachu v nejbližších obytných místech mohou být stavební práce při výstavbě
jednotlivých úseků PPO a při odjezdu vozidel ze staveniště a průjezdu po komunikacích
v obytných lokalitách.
Množství prachu, který se při této činnosti může dostat do ovzduší a být roznášen větrem, závisí
na několika faktorech – vlhkosti zeminy, síle a směru větru, velikosti odkryté plochy aj. Emise
prachu ze stavebních prací však lze dostatečně snížit. Do závazných podmínek provádění stavby
je potřeba zařadit povinnost prováděcí firmy:
•
•
•

skrápět odkrytou plochu staveniště při suchém a větrném období,
důkladně čistit vozidla před odjezdem ze staveniště,
vlhčit suchý výkopový materiál na korbách nákladních vozidel před jeho odvozem, případně
používat krycí plachty.

V průběhu výstavby protipovodňových opatření u města Litovel bude kvalita ovzduší v okolí
stavby a příjezdových komunikací ovlivňována emisemi z nákladní dopravy a emisemi ze
spalování nafty v motorech stavebních mechanizmů.
Imisní koncentrace znečišťujících látek z těchto zdrojů v průběhu výstavby budou v okolí
příjezdových komunikací a v okolí staveniště výrazně pod hodnotami imisních limitů a ani
v součtu s imisním pozadím by neměly způsobit překročení příslušných imisních limitů.
Zdrojem prachu v nejbližších obytných místech mohou být i vlastní stavební práce při výstavbě
jednotlivých objektů PPO. Snížení emisí prachu z odkrytých stavebních ploch musí být v průběhu
stavby řešeno opatřeními proti nadměrnému šíření prachu – skrápěním, čištěním vozidel a
dalšími opatřeními.
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Dílčí závěr kapitoly D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima:
Z hlediska vlivu stavby na ovzduší a klima lze negativní ovlivnění očekávat pouze ve fázi výstavby
a to v souvislosti se stavebními pracemi a nárůstem staveništní dopravy. Imisní koncentrace
znečišťujících látek z těchto zdrojů v průběhu výstavby budou v okolí příjezdových komunikací a
v okolí staveniště výrazně pod hodnotami imisních limitů a ani v součtu s imisním pozadím by
neměly způsobit překročení příslušných imisních limitů.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci
V další fázi projektové přípravy bude vypracována samostatná hluková studie pro období
výstavby. Ta je totiž závislá na plánu organizace výstavby a firmě, která bude výstavbu provádět.
Záleží na celkových objemech přemísťovaných materiálů, dovozu zemin do ochranných hrází.
Toto není v současné době známo. Pro potřeby dokumentace byla zpracována na základě
předpokládaného objemu zemních prací pesimistická verze hlukové situace.
Doprava v intravilánu města
Na místních komunikacích bez významnější automobilové dopravy u vlastního prostoru výstavby
bude hladina akustického tlaku v referenční vzdálenosti 7,5 m od osy příjezdové komunikace
z průjezdu maximálně 100 vozidel LAeq,16h = 52,1 dB. Tato situace nastane po minimální dobu,
protože staveništní doprava bude v maximální míře využívat pozemky a těleso navrhovaných
ochranných hrází, které jsou situovány na okraj intravilánu.
V ostatních etapách výstavby a u dalších přepravních tras v intravilánu města bude očekávaný
nárůst dopravy a tím i nárůst hluku podstatně nižší.
Doprava po stávajících silnicích
Současná intenzita dopravy po silnici II/635 (v roce 2008 podle sčítání dopravy v roce 2005) je
7069 vozidel za 24 hodin, z toho 1573 TNA. V okolí této komunikace vzroste hladina
akustického tlaku z automobilové dopravy v referenční vzdálenosti 7,5 m od osy komunikace
z 65,0 dB na 65,2 dB. Nárůst o 0,2 dB je nevýznamný.
Obdobný nárůst hluku lze očekávat u silnice III/4498 Litovel - Nové Zámky (nebyla v roce 2005
sčítána).
U silnic II/449 Litovel - Červenka a II/447 Litovel - Třídvorka bude očekávaný nárůst dopravy a
tím i nárůst hluku podstatně nižší.
Stavební doprava bude probíhat pouze v denní době.
Hluk ze stavební činnosti
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je pro provádění nových staveb a změn dokončených staveb
v době od 7 do 21 hodin přípustná korekce +15 dB k nejvyšší přípustné ekvivalentní hladině
akustického tlaku A stanovené podle § 11 odst. 4 citovaného nařízení, hodinu před a hodinu po
tomto časovém intervalu je povolená korekce + 10 dB. V noční době výstavba probíhat nebude.
To znamená že v době od 7 do 21 hodin je hodnota hygienického limitu pro stavební práce
65 dB, v době od 6 do 7 hod. a od 21 do 22 hod. 60 dB.
V současné době není znám dodavatel stavebních prací, nejsou k dispozici ani konkrétní
informace o všech použitých strojních zařízeních. Pro posouzení hlukové zátěže při výstavbě
byly proto použity hodnoty akustického výkonu běžných zařízení, používaných při stavebních
pracích obdobného rozsahu.
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Výstavba bude probíhat v různých vzdálenostech od chráněných venkovních prostorů,
v některých místech v jejich téměř bezprostřední blízkosti. Při použití výše uvedených
mechanizmů bude na hranici chráněných venkovních prostorů a v chráněném venkovním
prostoru budov docházet k překračování povoleného hygienického limitu 65 dB.
Tento hluk nelze zcela eliminovat, lze jej však výrazně snížit použitím vhodné organizace práce,
úpravou staveniště a použitím dočasných protihlukových opatření.
Znamená to např. využívání mobilních protihlukových stěn, využití části odtěžené zeminy pro
vytvoření dočasného protihlukového valu, používání nejhlučnějších mechanizmů v co největší
vzdálenosti od obytných domů (pokud to postup stavebních prací umožní).
Z preventivních a organizačních opatření to je např. výběr stavebních mechanizmů s nejnižší
hlučností, organizování stavebních prací tak, aby nejhlučnější činnosti byly prováděny
v hodinách, kdy je většina obyvatel mimo domov, neprovádět hlučné práce o víkendech a o
svátcích.
Doporučení pro období výstavby
Pro minimalizaci dopadů na akustickou situaci okolí staveniště a nejbližší obytné zástavby je
nutno zajistit některá opatření:
•
•
•
•
•

striktně dodržet dobu povolenou pro výstavbu s korekcí + 15 dB, to je od 7 do 21 hod,
organizovat nákladní automobilovou dopravu tak, aby byla rozložena rovnoměrně v průběhu
dne,
směrovat nejhlučnější činnost do dopoledních hodin (nikoliv ranních), minimalizovat činnost
v odpoledních nebo podvečerních hodinách,
minimalizovat souběh činnosti nejhlučnějších stavebních mechanizmů (rypadla, nakladače),
v případě potřeby, při práci hlučných mechanizmů v blízkosti obytné zástavby, instalovat
mobilní protihlukovou stěnu.

Po výstavbě protipovodňových opatření v Litovli vzroste doprava v místní komunikační síti o
dopravu TNA při dopravě zeminy a materiálu pro výstavbu těchto opatření. Vyvolaná těžká
nákladní doprava způsobí v okolí příjezdových komunikací do lokality nevýznamné zvýšení
hluku v okolí těchto komunikací. V místech bez významné dopravy, kde bude představovat
v podstatě jedinou automobilovou dopravu, bude hluk z této dopravy s rezervou pod hodnotou
hygienického limitu.

Dílčí závěr kapitoly D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci:
Protipovodňová opatření nebudou představovat zvýšenou akustickou zátěž pro obyvatele Litovle
a jejího okolí. Pouze ve fázi výstavby lze očekávat zvýšenou hlučnost způsobenou stavebními
mechanismy a zvýšenou dopravou, která bude z největší míry probíhat po pozemcích ochranných
hrází. Podrobná hluková studie pro období výstavby bude zpracována v dalším stupni projektové
přípravy a to na základě znalosti plánu organizace výstavby a dodavatele stavby.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vzhledem k tomu, že se jedná o soubor opatření realizovaných zejména na vodních tocích nebo
jejich blízkém okolí je nutné této oblasti věnovat zvýšenou pozornost. Navrhovaný záměr
protipovodňových opatření zasahuje do oblasti CHOPAV Kvartér řeky Moravy. Největším
rizikovým faktorem jsou havárie a následný únik znečišťujících látek do povrchové nebo
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podzemní vody ve fázi výstavby. Vlastní stavbou nedojde k významným změnám vodního
režimu.
V dalších stupních projektové dokumentace je třeba vypracovat havarijní plány pro případ úniku
látek škodlivých vodám. Ve fázi výstavby je nutné důsledně dodržovat vodohospodářské
předpisy a normy k ochraně povrchových i podzemních vod.
D.I.4.1 Vlivy na kvalitu povrchových a podzemních vod
Ve fázi výstavby: potenciální ovlivnění kvality povrchových a podzemních vod může nastat ve
fázi výstavby. Tato skutečnost souvisí především s faktem, že stavba bude realizována
v bezprostřední blízkosti vodních toků, takže nelze vyloučit riziko ovlivnění jakosti vody
z hlediska vlastní etapy výstavby a případných havarijních stavů. Pro eliminaci výše nastíněných
rizik jsou v doporučeních pro etapu výstavby navržena následující opatření:
• při provozu dopravní a manipulační techniky musí být aplikována provozní bezpečnostní
opatření pro zabránění úniku ropných látek a kontaminace horninového prostředí. Tato
opatření budou součástí provozních a bezpečnostních řádů a předpisů pro výstavbu. Případné
úniky ropných látek je nutné operativně odstraňovat a místa kontaminace sanovat,
• v areálech stavenišť na jednotlivých lokalitách nebude prováděno doplňování pohonných
hmot,
• při výstavbě používat biologicky rozložitelná mazadla ke snížení rizika kontaminace vody
ropnými látkami,
• na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé vodám
včetně zásob PHM pro stavební mechanismy,
• veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť v zátopovém
území odváženy,
• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy odstaveny
v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné vany,
mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou
likvidaci úniků ropných látek;
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém technickém
stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů ropných látek.
V období provozu, tj. po ukončení výstavby: nebudou mít protipovodňová opatření žádný vliv na
kvalitu povrchových a podzemních vod.
D.I.4.2 Vliv na charakter odvodnění oblasti
Záměr bude představovat zvýšení protipovodňové ochrany města Litovel o obce Červenka. Vliv
lze v komplexu všech navrhovaných protipovodňových opatření označit za pozitivní ve vztahu
k charakteru odvodnění oblasti a bezpečnému provedení vyšších stavů vody zastavěným územím.
Stavba I. etapy protipovodňových opatření sestává ze 13 inženýrských objektů vzájemně
provázaných. Opatřeními vybudovanými v I. etapě se zajistí ochrana zástavby města Litovle do
úrovně cca Q20 (336m3/s), aniž dojde ke zhoršení situace v okolní zástavbě – obec Červenka. Tato
získá ochranu na úroveň Q100 již v I. etapě.
Z hlediska charakteru odvodnění území dojde v důsledku zemních prací (zejména násypy
zemních hrází) k částečné změně konfigurace terénu, což způsobí změnu odtokových poměrů
v bezprostřední blízkosti záměru.
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D.I.4.3 Změna hydrologických charakteristik
V souvislosti s výstavbou PPO nebudou vznikat nové významné zpevněné plochy, které by měly
podstatný vliv na změnu srážkoodtokových poměrů, jako např. snížení infiltrace srážkových vod
a následný zrychlený odtok těchto vod v dané oblasti.
Podzemní vody nebudou záměrem kvalitativně dotčeny.
D.I.4.4 Posouzení vlivu na vodní toky
Křížení ochranných hrází s vodními toky bude řešeno regulačními objekty, propustky nebo
v případě Moravy rekonstrukcí jezu. V rámci výstavby těchto objektů je nutné minimalizovat
zásah do vlastních vodních toků a v co největší možné míře zachovávat přirozený charakter
vodního toku. Většina vodních toků na území Litovle je již v současné době regulovaná a zásah
na krátkém úseku v rámci výstavby ochranné hráze, regulačních objektů, různých úprav koryta a
výstavby ochranných zídek a hrází kolem nich, nebude mít zásadní vliv na charakter vodního
toku.
D.I.4.3 Vliv na zdroje pitné vody a ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)
Ve vymezeném zájmovém území se nalézají dva vodní zdroje, jedná se o vodní zdroj Litovel,
umístěn severozápadně od zástavby Litovle a prameniště Pňovice – Náklo, které leží východně
od Litovle. Oba vodní zdroje jsou podrobně popsány v kapitole C.II.2 Voda, C.II.2.2 Podzemní
vody - zdroje pitné vody.
Vliv na vodní zdroj Litovel (7055):
- OPVZ I. stupně: nebude žádným stavebním objektem ani souborem stavebních objektů 1. etapy
protipovodňových opatření ovlivněn.
- OPVZ II.a stupně (vnitřní): nebude žádným stavebním objektem ani souborem stavebních
objektů 1. etapy protipovodňových opatření ovlivněn.
- OPVZ II.b stupně (vnější): do tohoto ochranného pásma zasahuje IO 01 ochranná hráz západní
a to od km cca 1,38 do konce, tj. do km 1,971. Ochranná hráz západní vede v délce 590 m
OPVZ II.b.
Opatření: V průběhu výstavby zde musí být minimalizováno riziko kontaminace půdy a
podzemní vody ropnými látkami ze stavby tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění kvality
vody uvedeného vodního zdroje. Jinak nebude mít stavba vliv.
Vodní zdroj Pňovice – Náklo (7033):
- OPVZ I. stupně: nebude žádným stavebním objektem ani souborem stavebních objektů 1. etapy
protipovodňových opatření ovlivněn.
- OPVZ II.a stupně (vnitřní): nebude žádným stavebním objektem ani souborem stavebních
objektů 1. etapy protipovodňových opatření ovlivněn.
OPVZ II.b stupně (vnější): do okrajové hranice do tohoto ochranného pásma zasahuje IO 05
obnovení Tříldvorky, IO 12.7 úprava nátrží pod ČOV. V průběhu výstavby zde musí být
minimalizováno riziko kontaminace půdy a podzemní vody ropnými látkami ze stavby tak,
aby nedošlo k negativnímu ovlivnění kvality vody uvedeného vodního zdroje. Jinak nebude
mít stavba vliv.
V zájmovém území se nevyskytují zdroje přírodních léčivých a minerálních vod a tudíž
nebudou objekty protipovodňových opatření dotčeny ani ovlivněny.
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D.I.4.4 Dílčí zhodnocení variant
Možné vlivy realizace záměru na povrchové a podzemní vody jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 36: Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant

Kategorie
Vliv na povrchové vody
Vliv na podzemní vody
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na záplavová území

Aktivní Nulová
Poznámka
varianta varianta
3
5
Zásahy do koryt a břehových porostů vodních toků,
které budou pokud možno minimalizovány.
4
5
Riziko kontaminace během výstavby, určitý vliv
zemních prací během výstavby.
4
5
Riziko kontaminace během výstavby.
4
2
Významný pozitivní vliv záměru na rozsah
záplavových území, ochrana Litovle na 20-tiletou
vodu a Červenky na 100-letou vodu.

Nulová varianta představuje stávající situaci, která je z hlediska častých povodňových stavů,
prakticky nepřijatelná a představuje riziko významných hmotných škod a snížení bezpečnosti a
zvýšení strachu obyvatelstva. Realizace protipovodňových opatření bude představovat takovou
úpravu vodních toků, aby došlo k bezpečnému převedení vyšších objemů vody přes zastavěné
území. Stavba nepředstavuje nárůst zpevněných ploch, které by měli vliv na změnu
srážkoodtokových poměrů.
Vliv na povrchové a podzemní vody spočívá zejména v riziku kontaminace v průběhu výstavby a
v zásahu do koryt a břehových porostů vodních toků. Riziko kontaminace lze minimalizovat
souborem opatření, které budou konkretizovány v rámci plánu organizace výstavby.

Dílčí závěr kapitoly D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Z hlediska vod představuje realizace záměru významný pozitivní vliv ve vztahu k charakteru
odvodnění oblasti a bezpečnému provedení vyšších stavů vody zastavěným územím. Negativní vliv
představuje riziko kontaminace v průběhu výstavby a zásah do koryt vodních toků včetně
břehových porostů. Stavba neobsahuje takové zásahy, které by významným negativním způsobem
mohly ovlivnit režim podzemních vod v zájmové oblasti.

D.I.5 Vlivy na půdu
V souvislosti s realizací záměru protipovodňových opatření v Litovli dojde k záboru zemědělské
půdy, pozemků určených k plnění funkce lesa a ostatních ploch.
D.I.5.1 Vliv na zemědělskou půdu
Zemědělská půda je zastoupena ornou půdou, loukami a pastvinami v okolí města Litovle.
Celkový rozsah záborů ZPF dle záborového elaborátu je:
- trvalý zábor 75 739 m2
- dočasný zábor 35 754 m2
Rekapitulace zabrané zemědělské půdy po jednotlivých katastrálních území je vyčíslena v
následující tabulce:
EVERNIA s.r.o.

Strana 115

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa

Tabulka 37: Trvalý a dočasný zábor zemědělské půdy pro I. etapu protipovodňových opatření
Katastrální území
Červenka
Víska u Litovle
Nasabůrky
Litovel
Rozvadovice
Chořelice
CELKEM

trvalý zábor
(m2)
19 404
6 127
5 236
39 810
0
5 162
75 739

Orná půda
dočasný zábor
(m2)
15 526
2 344
2 048
14 170
0
1 666
35 754

Zábory zemědělské půdy představují nejvíce následující objekty:
IO 01

hráz ochranná západní (včetně všech přejezdů, propustků a regulačních objektů)
Celkový trvalý zábor se pohybuje v rozsahu 27,5 - 37 tis. m2.
Šířka hráze v koruně je 4,0 m, výška od 2,0 do 3,2 m, sklon návodního svahu 1:3 a sklon
vzdušného svahu 1:2. Celková délka hráze je 1971 m.

IO 11.1 ochranná jižní hráz podél Hvězdy
Celkový trvalý zábor se pohybuje cca 10 600 m2.
Šířka hráze v koruně je 4,0 m, výška od 1,95 do 2,28 m, sklon návodního svahu 1:3 a
sklon vzdušného svahu 1:2. Celková délka hráze je 760 m.
IO 11.2 ochranná severní hráz podél Hvězdy
Celkový trvalý zábor se pohybuje cca 8 900 m2.
Šířka hráze v koruně je 4,0 m, výška od 1,77 do 2,00 m, sklon návodního svahu 1:3 a
sklon vzdušného svahu 1:2. Celková délka hráze je 612 m. Celková délka
železobetonových zdí je 212 m.
IO 09.1 ochranná hrázka Mlýnský potok - pravý břeh Strusky
Celkový trvalý zábor se pohybuje cca 7 400 m2.
Šířka hráze v koruně je 2,0 m, výška od 1,11 do 1,5 m, sklon návodního svahu 1:2 a
sklon vzdušného svahu 1:2. Celková délka hráze je 928 m.
Upřesnění množství záboru a specifikace trvalého odnětí a dočasného záboru půdy je zpracováno
v rámci „Záborového elaborátu pro vynětí ze zemědělského půdního fondu (ZPF)“ a v rámci
„Záborového elaborátu pro vynětí pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL)“, který je
součástí technické dokumentace zpracované firmou Valbek spol. s r.o., Liberec.
Negativní vlivy působící na půdu mohou být kvantitativního nebo kvalitativního charakteru. U
hodnoceného záměru se očekává spíše kvantitativní negativní vliv – zábor půdy. S tím také
souvisí řešení pozemkových úprav. V řešeném území se vyskytují půdy III. třídy ochrany
zemědělských půd, tedy půdy s průměrnou produkční schopností v rámci regionu a středním
stupněm ochrany. Dále půdy řazené do II. třídy ochrany zemědělské půdy, což jsou půdy
s nadprůměrnou produkční schopností v rámci regionu a vysoce chráněné.
Z negativních faktorů kvalitativního charakteru se v blízkosti záměru uplatňuje především riziko
kontaminace půdy v průběhu výstavby. Po nasypání a úpravě hrází do konečné podoby bude
těleso hráze ihned osázeno a tím dojde k zabránění eroze. Rovněž sklony svahů 1:3 na návodní
straně a 1:2 na vzdušné straně nevedou k erozivním jevům ani místním sesuvům.
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D.I.5.1 Vliv na lesní půdu
Pozemky určené k plnění funkce lesa se nachází na východní straně Litovle. Dle typologie lesa se
jedná o jilmové luhy. Jižně od řeky Moravy se nachází menší lesík zvláštního určení řazený do
kategorie lesů příměstských. Do tohoto porostu se v rámci stavby nezasahuje, ale v blízkosti na
druhém břehu Moravy bude probíhat IO 12.7 úprava nátrží pod ČOV. Dále se k okraji lužního
lesa přibližuje IO 05 obnovení Třídvorky, které bude probíhat ze strany od stávající silnice II/447
Litovel - Tři Dvory - Pňovice.
Zásah do lužního lesa představuje IO 09.2 úprava zaústění Strusky do Mlýnského potoka, které
vytváří nové koryto. Vzniká zde trvalý a minimální dočasný zábor PUPFL, který leží na k.ú.
Chořelice. Trvalý zábor PUPFL je 1 620 m2 a dočasný 465 m2. Trasa přeložky koryta je
konzultována s CHKO Litovelské Pomoraví. Je vedena lesním porostem, který má druhovou
skladbu i strukturu klasického lužního lesa, tvrdého luhu (Querco - Ulmetum). Délka přeložky je
242 m. Koryto je navrženo jako zemní, lichoběžníkového tvaru. Šířka dna koryta je 5 m, sklony
svahů jsou 1 : 1,5.
Další nepatrný zásah do PUPFL je na k.ú. Nasobůrky a to v rozsahu: trvalý zábor 505 m2 a
dočasný 122 m2. Zásah je způsoben přechodem IO 01 západní ochranné hráze přes lesní půdu u
PP Malá voda. Lesní typ 1L2.
Dočasný zábor lesní půdy na k.ú. Litovel je 985 m2. Je to v místě IO 12.7 úpravy nátrží pod
ČOV.
Rekapitulace zabraných lesních pozemků po jednotlivých katastrálních území je vyčíslena v
následující tabulce:
Tabulka 38: Trvalý a dočasný zábor PUPFL pro I. etapu protipovodňových opatření
Katastrální území
Červenka
Víska u Litovle
Nasabůrky
Litovel
Rozvadovice
Chořelice
CELKEM

trvalý zábor
(m2)
0
0
505
0
0
1 620
2 125

Lesní pozemek
dočasný zábor
(m2)
0
0
122
985
0
465
1 572

D.I.5.2 Doporučení z hlediska ochrany půdního fondu
V rámci technických opatření z hlediska ochrany půdního fondu je možno doporučit:
1. V některé z dalších fázích projektové přípravy, po konkrétním zaměření, provést podrobný
terénní pedologický průzkum. Jeho účelem je stanovení mocnosti skrývky a její vyznačení
pomocí isobat, které vymezují okrsky s příslušnou hloubkou skrývané vrstvy podle vlastností
půdního pokryvu. Pro výpočet skrývky ornice, přechodových horizontů a hlouběji uložených
zúrodnění schopných zemin, je nezbytné prostorové vymezení zjištěných skutečností včetně
kartografické interpretace – okrsky skrývek.
2. Skrývku kulturních vrstev půdy je nutné provádět a skrývané zeminy využívat ve smyslu § 10
vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb. Případné deponie zeminy musí být ošetřovány podle
požadavků uvedené vyhlášky.
EVERNIA s.r.o.
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3. Skrývanou půdní vrstvu doporučujeme využít zejména pro biologické rekultivace a zúrodnění
méně kvalitních půd v zájmovém území.
4. Jako součást podrobné projektové dokumentace vypracovat studii pozemkových úprav a změn
vyplývajících z umístění stavby. V rámci této studie je nutné řešit zajištění dopravní
přístupnosti pozemků dotčených realizací protipovodňových opatření. Konkrétní řešení
doporučujeme konzultovat s majiteli dotčených pozemků.
D.I.5.3 Pozemkové úpravy
U větších zemědělských pozemků dojde realizací záměru kromě záborů k jejich rozdělení na více
částí. Tím může být ztíženo jejich obhospodařování pokud nebude na tyto pozemky zajištěn
vhodný přístup pro příslušnou zemědělskou techniku. V rámci přípravy stavby je nezbytné tuto
skutečnost respektovat a zajistit přeložky nebo nové přístupové cesty k těm pozemkům, které
budou odděleny výstavbou hráze a nebudou vykoupeny pro její výstavbu.
D.I.5.4 Vliv na stabilitu a erozi půdy
Vlivy na stabilitu a erozi půdy mohou být nejvýznamnější na svazích budovaných ochranných
hrází, případně v upravovaných korytech vodních toků. Pro omezení půdní eroze a zachování
stability půdního pokryvu jsou navržena některá opatření: (i) sklony svahů jsou navrženy tak, že
snižují riziko místního sesuvu a eroze, (ii) zachování funkčnosti stávajících melioračních
systémů, (iii) bezprostředně po výstavbě budou sypané svahy zemních hrází zatravněny, což
svahy stabilizuje.
D.I.5.5 Kontaminace půdy
Riziko kontaminace půdy je možné pouze ve fázi výstavby záměru. V případě úniku ropných
nebo jiných nebezpečných látek bude kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na
lokalitě určené k těmto účelům. Vybraný dodavatel stavby musí disponovat dostatkem prostředků
k odstranění případných důsledků tohoto typu havárií.
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa stavby
bude eliminováno souborem preventivních opatření (havarijní vybavení staveniště, záchytné
nádoby na úkapy pro stroje apod.), které budou součástí dalšího stupně projektové dokumentace.
D.I.5.6 Dílčí zhodnocení variant
Možné vlivy výstavby na půdu a její zábor jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 39: Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Předmět hodnocení – ukazatele
Vliv na zábor zemědělské půdy
Vliv na zábor lesní půdy
Vliv na kontaminaci půdy
Vliv na erozi půdy

EVERNIA s.r.o.

Aktivní Nulová
Poznámka
varianta varianta
3
5
Většina stavebních objektů se nachází na zemědělské půdě.
4
5
Zásah do lesa na k.ú. Chořelice IO 09.2 úprava zaústění
Strusky do Mlýnského potoka
4
5
Pouze riziko havarijních stavů ve fázi výstavby.
4
5
Svahy ochranné hráze a koryta vodních toků. Hráz bude
zatravněna.
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Nulová varianta představuje stávající situaci bez dalších záborů a rizika eroze. Z hlediska vlivu
stavby na zemědělskou a lesní půdu lze shrnout, že většina stavebních objektů leží na zemědělské
půdě, do pozemků určených k plnění funkce lesa se bude zasahovat pouze okrajově. V souvislosti
se stavbou budou vznikat jak trvalé tak dočasné zábory, přičemž dočasné zábory je nutné po
ukončení stavby rekultivovat. Riziko kontaminace půdy je zde pouze při havarijních stavech ve
fázi výstavby. Ve fázi provozu se riziko kontaminace neočekává. K zabránění eroze půdy na
svazích ochranných hrází bude provedeno okamžitě po výstavbě jejich zatravnění.

Dílčí závěr kapitoly D.I.5 Vlivy na půdu:
Z hlediska vlivu na půdy je záměr přijatelný, dojde k dočasným i trvalým záborům půdy, přičemž
většina dotčených pozemků je řazena do zemědělského půdního fondu.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.I.6.1 Vliv trasy na sesuvná území
Širší zájmové území leží na rozhraní dvou základních geologických celků tvořících Českou
republiku. Geologická stavba území je velmi pestrá a složitá. Horninové prostředí je rozhodující
složkou v celkovém rázu krajiny. Geologická stavba celého území je budována komplexy
vyvřelých, přeměněných a usazených hornin starohorního až čtvrtohorního stáří. V průběhu
geologického vývoje bylo území několikrát zčásti nebo zcela zaplaveno mořem. Probíhala zde
celá řada geologických procesů spojených s přeměnou hornin, vznikem vyvřelých hornin a
výraznou strukturně tektonickou modelací v několika horotvorných etapách.
Navržené ochranné protipovodňové hráze i s příslušnými úpravami jednotlivých vodních toků
nezasahují do území, kde by se vyskytovali svahové deformace a to aktivní ani pasivní.
D.I.6.2 Vliv na ložiska nerostných surovin a stanovené dobývací prostory
Z šetření v registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha vyplynulo, že se v širším
zájmovém hodnoceném území nacházejí tyto objekty:
Poddolované území
Název: Litovel
Suroviny: rudy, ner.
Organizace: neuvedena
Stav využití: ojedinělá
Opatření: žádná
Poddolované území Litovel se nachází západně od města Litovel v příměstském lese. Organizace
hospodařící na daném poddolovaném území nebyla uvedena. Vzhledem k tomu, že území se
nenachází v bezprostřední blízkosti navrhovaného záměru a nebude záměrem nijak ovlivněna,
není nutné realizovat opatření.
Chráněná ložisková území
Název: Chořelice – Rozvadovice
Identifikační číslo: 06260000
Organizace: neuvedena
EVERNIA s.r.o.
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Surovina: štěrkopísky
Opatření: žádná
Chráněné ložiskové území s názvem Chořelice – Rozvadovice se nachází jižně od Litovle.
Lokalita chráněného ložiskového území se přibližuje navrhovanému záměru a to ke IO 11.15
úprava nivelety hráze na Mlýnském potoce, IO 11.16 úprava nivelety hráze u jezu Šargoun a IO
16 rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod. Vzhledem k tomu, že nedojde k rozsáhlým zemním
pracím, nepředpokládá se, že by stavba mohla výrazněji negativně ovlivnit toto chráněné
ložiskové území.
Ložiska – výhradní plocha
Název: Chořelice – Rozvadovice
Identifikační číslo: 301680000
Organizace: Českomoravský štěrk, a.s., Mokrá
Surovina: štěrkopísky
Nerost: štěrkopísky, štěrk
Stav využití: dosud netěženo
Opatření: žádná
Výhradní ložisko Chořelice – Rozvadovice se nachází na jih od města Litovel v blízkosti
navrhované stavby a to IO 11.15 úprava nivelety hráze na Mlýnském potoce, IO 11.16 úprava
nivelety hráze u jezu Šargoun a IO 16 rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod. Při výstavbě bude
nutno brát na vědomí blízkost daného ložiska. Nepředpokládá se ovšem, že by stavba mohla
dané ložisko ohrozit ani ovlivnit. Podobně je tomu u chráněného ložiskového území Chořelice Rozvadovice.
Prognózy
Název: Červenka
Identifikační číslo: 083330200
Organizace: neuvedena
Surovina: štěrkopísky
Stav využití: dosud netěženo
Opatření: žádná
Název: Červenka
Identifikační číslo: 083330100
Organizace: neuvedena
Surovina: štěrkopísky
Nerost: psamity, štěrk
Stav využití: dosud netěženo
Opatření: žádná
Obě prognózní ložiska se nacházejí v lokalitě Červenka, která se nachází severně od města
Litovel. Jsou to výhledové lokality, kde je v budoucnosti možná těžba. Vzhledem k umístění a
charakteru záměru se nepředpokládá vliv na tuto lokalitu.
D.I.6.3 Dílčí zhodnocení vlivu stavby
Možné vlivy výstavby na horninové prostředí a přírodní zdroje jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 40: Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
EVERNIA s.r.o.
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Předmět hodnocení – ukazatele
Vliv na poddolované území
Vliv na chráněný ložiskové území
Vliv na ložiska nerostných
surovin
Vliv na dobývací prostory
Vliv na prognózy

Vliv VA
5
4
4
5
5
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Vliv VO
Poznámka
5
Bez vlivu.
5
Stavba se přibližuje na vzdálenost cca 150 m do okraje
CHLÚ Chořelice- Rozvadovice.
5
Stavba se přibližuje na vzdálenost cca 150 m od okraje
ložiska nerostných surovin Chořelice- Rozvadovice.
5
Bez vlivu.
5
Bez vlivu.

Záměr je tvořen celou řadou jednotlivých stavebních objektů, které jsou rozmístěné na
katastrálních územích Litovel, Víska u Litovle, Nasabůrky, Chořelice, Rozvadovice a Červenka.
Většina stavebních objektů je projektována v dostatečné vzdálenosti od vyskytujících se ložisek
nerostných surovin, chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů a poddolovaných
území. Pouze chráněné ložiskové území Chořelice – Rozvadovice leží v blízkosti záměru. V jeho
blízkosti se nacházejí objekty IO 11.15 úprava nivelety hráze Mlýnského potoka, IO 11.16 úprava
nivelety hráze u jezu Šargoun a IO 16 rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod. Tyto záměry jsou
ve vzdálenosti 100 m - 150 m od hranice chráněného ložiskového území. K trvalému záboru,
který by zasahoval až za hranici chráněného ložiskového území, zde nedojde a lze tedy
předpokládat, že ani tyto stavební objekty nebudou mít významný negativní vliv na horninové
prostředí a přírodní zdroje. Během výstavby je možné, že dojde k dočasnému záboru, který bude
zasahovat až k hranici chráněného ložiskového území, ale vzhledem k tomu, že se bude jednat
pouze o povrchový zásah po dobu stavby, nepředpokládá se negativní vliv.
Nulová varianta nebude mít přímý negativní vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.

Dílčí závěr kapitoly D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje:
Z hlediska vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje se nejeví daný stavební záměr jako
problémový. V širším zájmovém území se nenachází žádné sesuvné deformace, v blízkosti se však
nacházejí chráněná ložisková území, poddolovaná území, dobývací prostory i ložisková území.
Při realizaci stavby se však nepředpokládá výraznější vliv na ně.

D.I.7 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Základní vlivy realizace záměru na faunu, flóru a ekosystémy můžeme podle příčin rozdělit do
následujících skupin:
Vlivy přímé

- z trvalého záboru
- z dočasného záboru

Vlivy nepřímé - v důsledku změny prostředí vyvolané stavbou
- v důsledku ruderalizace přírodního prostředí
Přímé vlivy z trvalého záboru půdy
Jedná se o nejzávažnější vlivy, protože při nich dochází k nevratné a trvalé likvidaci určitých
biotopů.
O závažnosti zásahu rozhodují především dvě skutečnosti:
- rozsah zásahu a technické řešení včetně minimalizačních opatření
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přítomnost daného biotopu v zájmovém území, kde je velmi důležitou skutečností, zda
postižená lokalita je jediným refugiem daných společenstev v oblasti, nebo zda je tento biotop
v oblasti hojně zastoupený, tedy nahraditelný.

Přímé vlivy z dočasného záboru půdy
Tyto vlivy jsou obdobné jako u trvalého záboru, s tím rozdílem, že u dočasného záboru se jedná o
vratný děj a je možné počítat s postupnou revitalizací prostoru.
Nepřímé vlivy v důsledku změny prostředí vyvolané stavbou
Do této skupiny patří zejména změna vodního režimu v krajině a úprava odtokových poměrů.
Nepřímé vlivy v důsledku ruderalizace přírodního prostředí
Tento vliv spočívá především v expanzi ruderálních rostlinných společenstev na odkrytých
plochách tělesa stavby a v nebezpečí zavlečení invazních druhů.
D.I.7.1 Vlivy na flóru
Navrhovaná protipovodňová opatření se dotýkají poměrně rozsáhlého území, na kterém se ve
vazbě na stanovištní podmínky lokality vyskytují různá rostlinná společenstva. Pro posouzení
aktuálního stavu živých složek prostředí v zájmové lokalitě a jejich možného ovlivnění realizací
protipovodňových opatření, byl v dotčeném území proveden podrobný biologický průzkum.
Vzhledem k charakteru opatření, ale i převažujících přírodních biotopů a předmětů ochrany
v okolí Litovle, byl logicky důraz kladen především na botanický a fytocenologický průzkum a
dále na hydrobiologii a ichtyologii.
Pozornost byla zaměřena nejen na přítomnost regionálně významných či zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, ale především na přítomnost hodnotných přírodních biotopů jako
takových. Průzkum probíhal od jarních měsíců roku 2008 do konce srpna a kromě získaných dat
o stavu prostředí přináší i hodnocení vlivu záměru na jednotlivé složky a návrh minimalizace
negativních vlivů.
Metodika botanického a fytocenologického průzkumu
Všechny stavební objekty se nacházejí na území CHKO Litovelské Pomoraví nebo částečně do
něj zasahují. Jelikož jde o zásahy nejen do přírody jako takové, ale i do chráněné krajiny, je
biologické hodnocení nadmíru důležité. Navíc úpravy toku a jednoho břehu Třídvorky a
přemostění Mlýnského potoka se dotýkají částečně nebo úplně území se statutem PR a PP, tj.
území požívající legislativní ochrany, a v případě Třídvorky také botanicky významného území
ČR (IPA).
Botanický terénní průzkum probíhal po větší část vegetační sezóny 2008. Během terénního
šetření byly navštíveny všechny lokality dotčené uvažovanou výstavbou I. etapy
protipovodňových opatření. Průzkum zhodnotil především bezprostřední dopad jednotlivých
stavebních zásahů na aktuální flóru a vegetaci. Velká pozornost byla věnována výskytu vzácných,
ohrožených a chráněných druhů rostlin, jakož i ohrožených rostlinných společenstev.
V následující podkapitole je posuzován každý stavební úsek zvlášť, přičemž jednotlivé
posuzované úseky jsou pro lepší orientaci značeny dle poskytnuté projektové dokumentace.
Jména rostlinných taxonů jsou sjednocena podle Klíče ke květeně České republiky (Kubát et al.
2002), jména rostlinných společenstev podle Moravce (Moravec et al. 1995).
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Použité zkratky:
C3 – ohrožený taxon ve smyslu tzv. červeného seznamu (Holub & Procházka 2000),
C4 – taxon vyžadující pozornost ve smyslu tzv. červeného sezn. (Holub & Procházka 2000),
O – chráněný taxon ve smyslu vyhlášky 395/1992 Sb. v kategorii ohrožený taxon,
2/a – asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí vymizení podle Moravce
(Moravec et al. 1995).
Použité zkratky v tabulkách:
E0
E1
E2
E3

…
…
…
…

mechové patro
bylinné patro
keřové patro
stromové patro

Dotčená území v kontaktu s ochranou přírody
Posuzované stavby se ve 2 případech (IO 09.3 Regulační objekt na Strusce v západní ochranné
hrázi, IO 01 ochranná hráz západní při křížení Mlýnského potoka a SO 05 Obnovení Třídvorky)
přímo dotýkají zákonem chráněných území. Jsou jimi PP Malá Voda a PR Litovelské luhy.
Podrobný popis je v části C.II., v kapitole C.II.6.3 Ekosystémy, Maloplošná zvláště chráněná
území.
Botanicky významné území (IPA) Litovelské Pomoraví
Stavba SO 05 Obnovení Třídvorky se dotýká hranice botanicky významného území (IPA) –
Litovelské Pomoraví (Čeřovský, Podhajská & Turoňová 2007), z něhož nevyplývá zvláštní
ochranný režim. V tomto konkrétním případě se hranice IPA shoduje s hranicí PR Litovelské
luhy, jejíž ochranný režim má prioritu (viz výše). Zahrnutím IPA do stávajícího chráněného
území se tím vlastně umocňuje jeho přírodovědný význam.
Vlastní vyhodnocení, popis a opatření pro jednotlivé biotopy
SO 01 – Hráz ochranná západní
Západní ochranná hráz podle návrhu probíhá napříč inundací západně od Litovle. Začíná
navázáním na ochrannou hráz u Vísky a končí při komunikaci Litovel – Nové. Její délka je
uvažována 1 971 m, výška 2,0 – 3,2 m, přičemž koruna hráze bude 4,0 m široká. Hráz bude
křižovat v současnosti odstavené koryto Zámecké Moravy, hlavní tok Moravy, Strusku a
Mlýnský potok. S výjimkou jmenovaných toků a jejich pobřežních porostů stavba povede
polními a lučními kulturami. V případě křižování Mlýnského potoka jde o zásah do chráněného
území – PP Malá Voda, a bude nutné konkrétní kroky stavby projednat se Správou CHKO
Litovelské Pomoraví. I v případě křižování Strusky bude stavba procházet velmi hodnotnými
břehovými i vodními rostlinnými společenstvy. Vzhledem k tomu, že území dotčené stavbou je
velmi dlouhé, je rozděleno na 5 úseků, které jsou popsány odděleně.
1. úsek od počátku stavby hráze při komunikaci Litovel – Nové Zámky po Zámeckou Moravu,
včetně.
Celý tento úsek prochází obilným polem až k Zámecké Moravě, která je ovšem v místě křížení
jen ruderalizovaným vysokobylinným pásem vegetace (viz obr.). V okolí v současnosti
odstaveného koryta rostou běžné pobřežní dřeviny jako jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), olše
lepkavá (Alnus glutinosa) a vrba křehká (Salix fragilis). Od tohoto místa začíná kanál vedoucí
k hlavnímu toku Moravy. Zámecká Morava je v místech křížení a níže pod ním prakticky jen
vlhkou terénní depresí.
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Obrázek 26: Místo křížení budoucí hráze s bývalým (tč. odstaveným) ramenem Zámecké Moravy.

Za z n am enan é dr uh y

E 3 : ol še l epka vá (A l nus gl ut i nosa), ja sa n z t epi l ý (Frax i nus
e x c el si or), m én ě ča st é js ou vr ba (Sal i x × rube ns) a ja san úz kol i st ý
(Frax i nus angust i f ol i a).
E 2 : bez čer n ý (Sambuc us ni gra).
E 1 : dom in ují Urt i c a di oic a, Humul us l upul us, Gal i um apari ne ,
He l i ant hus t ube rosus, E l y t ri gi a re pe ns, A rrhe nathe rum e l at i us,
Dac t y l i s gl ome rat a a E qui set um arv e nse .

Ohr ož en é t a xon y

ja sa n úz kol i st ý (F rax i nus angust i f ol i a) – C3 (patrn ě vysa z en ý)

Poz n á m ka

Hodnocení a doporučení: V tomto úseku se stavba nijak nedotýká vzácnější vegetace, je jen
otázkou, jakou roli hraje onen příčný kanál, a zda by nestálo za úvahu revitalizovat Zámeckou
Moravu (její opětovné zprůtočnění) a neodvádět veškerou její vodu příčným kanálem a kratším
soutokem s Moravou (výše proti toku). To by ovšem znamenalo zbudování další propusti v hrázi,
obnovení koryta a patrně i další návazná opatření v oblasti současného zaústění Zámecké Moravy
výše proti proudu.
2. úsek od Zámecké Moravy po jez Litovel na hlavním toku Moravy
Stavba vede kolem příčného kanálu obilným polem se solitérními stromy (viz obr.). Kolem
kanálu je asi 2 m široký ruderalizovaný pás vysokobylinné vegetace bez zajímavých druhů. Dále
stavba křižuje polní cestu a směrem k jezu pokračuje opět obilným polem. Břehové porosty
v okolí jezu tvoří běžné dřeviny lužních lesů (ve stromovém patru se Salix alba, S. fragilis, Alnus
glutinosa, A. incana, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, v keřovém patru Sambucus nigra,
Padus racemosa). Vnější lem na obě strany řeky tvoří vysokobylinný ruderalizovaný pás
s ovsíkem, kopřivou, pelyňkem aj. běžnými druhy.
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Obrázek 27: Pohled na obilné pole se solitérním dubem letním, kudy povede západní hráz, napravo hráz
příčného kanálu.

Obrázek 28: Upravený pravý břeh hlavního toku Moravy nad jezem.
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E 3 : vr ba bí l á (Sal i x al ba), vr ba kř eh ká (S. f ragi l i s), ol še l epka vá
(A l nus gl ut i nosa), ol še šedá (A . i nc ana), ja vor kl en (A ce r
pse udopl at anus), ja san zt epi l ý (Frax i nus e x c e l sior).
E 2 : bez čer n ý (Sambuc us ni gra), st ř em ch a hr oz n ovi t á (Prunu s
padus).
E 1 : A rrhe nat he rum e l at i us, Ste l l ari a grami ne a, Ci rsi um arv e nse ,
Dac t y l i s gl ome rat a, E ly t ri gi a re pe ns, A l opec urus p rat e nsi s, Po a
t ri v i al i s, a dá l e He rac l e um sphondy l i um, A nt hri sc us sy l v e st ri s,
A rc t i um sp. , Urt i c a di oic a, Gal i um apari ne, Ge rani um prat e nse ,
R ubus c ae si us, Fe st uc a arundi nac e a, B romus i ne rmi s, Sy mphy t um
of f i c i nal e , Lami um mac ul at um, Impat ie ns gl andul i f e ra, A e gopodi um
podagrari a, A rt e mi si a v ul gari s, Si sy mbri um of f ic i nal e, Si l e ne
l at i f oli a subsp. al ba, Lol i um pe re nne, Carduus c ri spus, A c hi l le a
mi l l e f oli um, Lami um al bum.
---

Hodnocení: Uvažovaná stavba hráze v polích ani v okolí jezu a v přilehlých břehových porostech
nezpůsobí v tomto úseku zásadní újmu na hodnotné vegetaci.
3. úsek od jezu po křížení se Struskou
Stavba hráze vede od jezu napříč intenzivní loukou (běžné luční trávy s dominantní kostřavou
rákosovitou – Festuca arundinacea) se solitérním suchým stromem (viz obr.), protíná polní cestu
a přes další louku (již méně intenzivní a tím pádem i druhově bohatší) se blíží k toku Strusky.
Ten je lemován pásem křovin s ojedinělými vzrostlými stromy. Oboustranně je vně od břehových
porostů pás ruderální vysokobylinné vegetace. V pomalu tekoucí vodě Strusky bylo zjištěno
společenstvo silně ohroženého a vyhláškou chráněného vodního druhu – žebratky bahenní
(Hottonia palustris). Právě na tomto místě projekt počítá s regulačním stavidlovým objektem SO
09.3.
Obrázek 29: Pohled od jezu na Moravě na louku se solitérním suchým stromem, kudy povede hráz.
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Obrázek 30: Louka a pás keřů s roztroušenými stromy lemující tok Strusky.

Obrázek 31: Společenstvo se zvláště chráněným druhem Hottonia palustris ve Strusce.
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E 3 : ol še l epka vá (A l nus gl ut i nosa), ja sa n z t epi l ý ( Frax i nus
e x c el si or), ja vor ja sa n ol i st ý (A c e r ne gundo).
E 2 : bez č er n ý (Sa mbuc us ni gra), l í pa sr dči t á (Ti li a c ordat a), ka l ina
obecn á (Vi burnum opul u s), vr ba bí l á (Sal i x al ba), br sl en e vr opsk ý
(E uony mus e uropae a), sví da kr va vá (Cornus sanqui ne a), ji lm
h a br ol i st ý (Ul mu s mi nor).
E 1 : Urt ic a di oic a, Hot t oni a pal ust ri s, Phal ari s arundi nac e a,
Dac t y l i s
gl ome rat a, Cal y ste gi a
se pi um,
Gal i um
apari ne ,
A e gopodi um podagrari a, Sy mphy t um of fi c i nale , E l y t ri gi a re pe ns,
Humul us l upul us, Fi l i pe ndul a ul mari a, Sc rophulari a nodosa, R ubus
c ae si us, Ci rsi um ol e rac e um, C. arve nse , Care x bri zoi de s,
E qui se t um arv e nse, Ge rani um phae um, Lyc opus e uropae us.
Hot t oni a pal ust ri s – C3, O; Ul mus mi nor – C4
oh r ož en é spol e č en st vo Hot t oni e t um pal ust ri s (2a)

Hodnocení: Uvažovaná stavba hráze se větší mírou nedotkne hodnotnějších částí přírody, jelikož
prochází intenzivní loukou. V místě křížení se Struskou se však v jejím toku vyskytuje bohatá
populace chráněného druhu žebratka bahenní (Hottonia palustris) a její společenstvo
Hottonietum palustris (2a). Žebratka patrně roste i na dalších místech Strusky a její populace
zřejmě nebude stavbou propustě bezprostředně ohrožena, ale je třeba věc ošetřit zákonnou cestou
a situaci s populací žebratky ještě prošetřit v kontextu okolních částí toku Strusky nad a pod
plánovanou hrází.
4. úsek od Strusky po křížení s Mlýnským potokem, včetně
Od Strusky vede hráz obilným polem až k dřevinami lemovanému toku Mlýnského potoka.
Mlýnský potok a jeho pobřežní porosty jsou v těch místech Přírodní památkou – Malá Voda (viz
obr.). A právě zde má být vybudován regulační objekt v hrázi (SO 11.4). Pobřežní porosty mají
obvyklé složení jako na jiných tocích v luzích v okolí.
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Obrázek 32: Pohled z mostu proti proudu Mlýnského potoka do míst, kde bude ochranná západní hráz křížit
tok Mlýnského potoka.

Za z n am enan é dr uh y

Ohr ož en é t a xon y
Poz n á m ka

E 3 : ol še l epka vá (A l nus gl ut i nosa), ja sa n z t epi l ý ( Frax i nus
e x c el si or), vr ba kř eh ká (Sal ix f ragi li s), ol še šedá (A l nus i nc ana).
E 2 : bez čer n ý (Sambuc us ni gra), l í ska obecn á (Cory l us av el l ana),
r ůž e ší pková (R osa c ani na) vr ba popel a vá (Sal i x c i ne re a).
E 1 : Urt ic a di oi c a, Humul us l upul us, Impat i e ns gl andul i f e ra, Gal i um
apari ne , R ubus c ae si us, Poa t ri v i ali s, Fi l i pe ndul a ul mari a, Carduus
c ri spus, Ci rsi um ol e rac e um, Fe st uc a a ru ndi nac e a, Lat hy rus
prat e nsi s, A rc t i um t ome nt osum, Gl e c homa hede rac e a, E qui set um
arv e nse .
---

Hodnocení: Výstavbou hráze přes Mlýnský potok v místě označeném v projektu by neměla
nastat újma na hodnotné flóře a vegetaci. V tomto úseku nebyly žádné vzácné druhy ani
společenstva nalezeny.
5. úsek od Mlýnského potoka k Vísce
Od Mlýnského potoka stavba hráze vede po zemědělské půdě (t.č. obilné a kukuřičné pole) až
k Vísce, kde se hráz napojí na systém ochraňující obec.
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Obrázek 33: Pohled od mostu přes Mlýnský potok směrem k Vísce kudy kukuřičným polem povede západní
hráz

Hodnocení: Z hlediska botanického nejsou připomínky.
SO 02 – Ochranná hráz podél Červenky
Ochranná hráz výšky 1,5 – 2,3 m nad terénem a délky 1 464 m se šířkou koruny 4,0 m má chránit
obec Červenku z jižní strany. Část hráze od tělesa silnice je vedena polními kulturami (obilí,
vojtěška, tráva). Ochranná hráz bude probíhat na pravém břehu Čerlinky ve směru proti toku
odsazená od koryta Čerlinky podél stávajících oplocených zahrádek a sportovních areálů po
polních pozemcích. Při křížení hráze s Čerlinkou bude na dolním konci stavidlový objekt stejně
jako na jejím počátku na horním konci na západ od obce. V těchto bodech se stavba dotýká
vlastního toku Čerlinky, který je botanicky zajímavý. Břehy i samotné řečiště Čerlinky je totiž
silně porostlé mokřadní vegetací, kterou pomalu protéká poměrně čistá voda. Čerlinka je tak
vlastně jediným místem, kde se hráz setkává s ± přirozenou vegetací.
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Obrázek 34: Pohled ze silničního mostu na tok Čerlinky mezi silnicí a žel. tratí.

Obrázek 35: Pohled na tok Čerlinky nad žel. tratí.
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E 2 : ol še l epka vá (A l nus gl ut i nosa) – oj edi n ěl e.
E 1 : Spargani um e re c t um, Be rul a e re c t a, Ve roni c a anagal l i saquat i c a, El ode a c anade nsi s, E pi l obi um hi rsut um, Le mna mi nor,
Ly t hrum sal i c ari a, Fi l i pe ndul a ul mari a, R ori ppa amphi bi a, R ume x
aquat i c us, Phal ari s arundi nac e a, Care x grac i l i s, My osot i s pal ust ri s
a gg. , J unc us e f f usus, Gl y c e ri a max i ma, Me nt ha l ongi f ol i a,
De sc hampsi a c e spi t osa, Cal l it ri c he sp.
B e rul a e rec t a – ka t egor i e C4

Hodnocení: Uvažovaná stavba hráze prakticky celá prochází zemědělskou a nikoli přírodní
krajinou. Do kontaktu s přírodou se dostávají ty její části, které protnou tok Čerlinky, tj. IO 02.2 a
IO 02.3 stavidlové objekty na Čerlince nad a pod hrází. Čerlinka je velmi zarostlá mokřadními
rostlinami, mezi nimiž byl však nalezen jen 1 taxon vyžadující pozornost, který je navíc
v Čerlince velmi hojný a vyskytuje se podél celého studovaného toku, takže ani případná
likvidace porostu v místě křížení rozhodně neoslabí jeho celkovou populaci. Z hlediska
botanického nejsou proti stavbě hráze námitky.
Přítok Čerlinky
Malý téměř vyschlý přítok Čerlinky se s ní stéká u žel. mostu. Přítok vede příkopem mezi žel.
tratí a zahradami. Celý příkop je zarostlý náletovými dřevinami (stromy i keře) a vysokými
bylinami. Druhovým složením odpovídají podrostu lužních lesů v okolí, obohacené o ruderální a
invazní druhy. Pouze v místě, kde se přítok odklání od žel. trati už dřeviny nejsou.
Za z n am enan é dr uh y

Ohr ož en é t a xon y
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E 3 : ja san z t epi l ý (F rax i nus e x c e l si or), vr ba kř ehká (Sal i x f ragi l i s) a
vr ba bí l á (Sal i x al ba).
E 2 : br sl en evr opsk ý (E uony mus e uropae a), ol še l epka vá (A l nus
gl ut i nosa), stř em ch a obe cn á (Prunus padus), be z čer n ý (Sambuc u s
ni gra).
E 1 : Cal y ste gi a se pi um, Ae gopodi um podagrari a, R ubus c ae si us,
Gl e c homa he de rac e a, Urt i c a di oic a, Dac ty l i s gl ome rat a, Phal ari s
arundi nac e a, Che li doni um maj us, Humul us l upul us, Ly si mac hi a
nummul ari a, Lac t uc a se ri ol a.
---

SO 04.1 – Obnovení funkce mostů a propustků na trati ČD a na silnici Litovel-Červenka
Úprava předpokládá pouze obnovení funkce těchto objektů, budou vytěženy nánosy z objektů a
rovněž odstraněny nánosy a náletová zeleň v prostorech vtoků a výtoků. Nyní se v okolí
nacházejí polní kultury, takže z hlediska botanického nejsou k této úpravě žádné námitky.
SO 05 – Obnovení Třídvorky
Projekt předpokládá obnovení koryta Třídvorky v délce asi 496 m bez stavebních úprav. Má jít o
odbahnění a prohrnutí koryta stávajícího odstaveného toku. V současnosti je řečiště bahnité,
místy s mělkou stagnující vodou s množstvím tlejícího dřeva. Po obou stranách jsou břehy
lemovány vzrostlými dřevinami, které na pravém břehu jsou již součástí asi 130-ti letého lužního
lesa typu tvrdého luhu (as. Querco-Ulmetum), vyvinuto je i typické keřové a bylinné patro. Na
území rezervace se nacházejí chráněné i ohrožené druhy cévnatých rostlin.

EVERNIA s.r.o.

Strana 132

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Za z n am enan é dr uh y

Ohr ož en é t a xon y
Poz n á m ka

Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa

E 3 : ja san zt epi l ý (Frax i nus e x c e l si or), ja vor m l éč (A c e r
pl at anoi de s), ja vor kl en (Ac e r pse udopl at anus), l í pa sr dči tá (Ti li a
c ordat a), ol še l epka vá (A l nus gl ut i nosa), vr ba kř eh ká (Sal ix
f ragi l i s), ji l m dr sn ý (Ul mus gl abra), ji l m va z (Ul mus l ae v i s).
E 2 : br sl en evr opsk ý (E uony mus e uropae a), be z čer n ý (Sambuc us
ni gra).
E 1 : Dac t y li s pol y gama, Ae gopodi um podagrari a, Pul monari a
obsc ura, Care x bri zoi de s, Vi ol a re i c he nbac hi ana, Impati e ns
parv i f l ora, Urt i c a di oic a, R ubus c ae si us, B i de ns f rondosa,
Dry opt e ri s f i l i x -mas, Gal e opsi s pube sc e ns, Pri mul a e l at i or,
R anunc ul us l anugi nosus, A nt hri sc us nit i da, St achy s sy l v at ic a.
Ul mus l ae v i s – ka t egor i e C4

Hodnocení a doporučení: Jelikož jde o okrajové přiblížení se k území PR Litovelské luhy, musí
být tento konzultován se Správou CHKO Litovelské Pomoraví. Problematické může být
rozhodnutí o osetí nových svahů. V této věci by se investor měl poradit s pracovníky Správy
CHKO na složení osevní směsi. Otázkou je, zda vůbec svahy musí být osety a jak budou
humusovány. Zda by nebylo možné k ohumusování využít právě vyhrnuté sedimenty, které
budou nepochybně obsahovat diaspory autochtonních rostlin, jenž rychle vyklíčí a obsadí nově
zbudované břehy. Napadané kusy tlejícího dřeva, které se nyní nacházejí v korytě a taky na
levém břehu Třídvorky, by bylo dobré přesunout do lesa na pravém břehu a ponechat
samovolnému rozkladu.
SO 07 – Úpravy podél Zámecké Moravy
V tomto úseku projekt předpokládá výstavbu ochranné hráze při zaústění Zámecké Moravy do
Moravy. Oblast soutoku je blízká porostům okolních lužních lesů. Ve stromovém patru převládají
vzrostlé vrby, jasany, duby letní, je bohatě vyvinuto i keřové a bylinné patro.
Obrázek 36: Pohled z mostku na tok Zámecké Moravy proti proudu.
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E 3 : ja sa n z t epi l ý ( Frax i nus e x c e l si or), dub l et n í (Que rc us robur),
l í pa sr dči t á (Ti l i a c ordat a), ol še l epka vá (A l nus gl ut i nosa), vr ba
bí l á (Sal i x al ba).
E 2 : br sl en evr opsk ý (E uony mus e uropae a), be z čer n ý (Sambuc us
ni gra).
E 1 : Impat i e ns gl anduli f e ra, I. parvi f l ora, Urt i c a di oic a, R ubus
c ae si us, Gal i um apari ne , Cal y st e gi a se pi um, Fi l i pe ndul a ul mari a,
Dac t y l i s poly gama, Ae gopodi um podagrari a, Humul us l upul us,
Ci rsi um
ol e rac e um,
Phal ari s
arundi nac e a,
Si le ne
di oi c a,
Ly si mac hi a v ul gari s, B i de ns f rondosa, Ge um urbanum.
---

Obrázek 37: Pohled z mostku na soutok Zámecké Moravy s Moravou.

Hodnocení: Porosty na levém břehu Zámecké Moravy nejsou v okolí žádným unikátem, spíše
naopak. Z hlediska botanického ke stavbě nejsou námitky.

SO 09 Úprava Strusky
SO 09.1 ochranná hrázka Mlýnský potok - PB Strusky
K zabránění rozlivu Mlýnského potoka navrhuje projekt stavbu hrázky výšky cca 1,5 m o celkové
délce cca 1 km, a to podél pravého břehu Strusky a kolem zástavby až po náhon ze Staroštíkova
mlýna. Ochranná hrázka je vedena od spodního stavidlového objektu na odpadu náhonu přes
polní pozemek směrem k pravému břehu Strusky podél kterého pokračuje až na konec. Současný
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pravý břeh Strusky tvoří několik metrů široké lužní pobřežní porosty s vysokými dřevinami
(o průměrech i více než 50 cm), bohatým keřovým patrem i bylinným podrostem. V bylinném
patře se setkávají druhy lužních lesů s ruderálními a invazními druhy. Tyto pobřežní porosty
v celé délce sousedí s obilným polem. V západní části tohoto úseku už nyní existuje tzv. selská
hráz vysoká asi 50 cm (viz obr.). Na tomto pravém břehu mezi hrázkou a vodním tokem jsou
patrně „černé“ zahrádky i živočišná hospodářství (chov drůbeže a králíků) majitelů pozemků z
levého břehu Strusky.
Obrázek 38: Pohled na selskou hráz od náhonu ze Staroštíkova mlýna v místě, kde se náhon u pole stáčí k jihu
a posléze vlévá do Mlýnského potoka.

Za z n am enan é dr uh y

Ohr ož en é t a xon y
Poz n á m ka
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E 3 : ja sa n z t epi l ý ( Frax i nus e x c e l si or), l í pa sr dči t á (Ti l i a c ordat a),
ol š e l epka vá (A l nus gl ut i nosa), vr ba kř eh ká (Sal i x f ragil i s), dub
l et n í (Que rc us robur), ja vor ba byka (A c e r c am pe st re ), ja vor m l éč
(A c e r pl at anoi de s), vz á cn ě i ol še šedá (A l nus i ncana).
E 2 : lí ska obe cn á (Cory l us av e ll ana), bez čer n ý (Sambuc us ni gra),
br sl en evr op sk ý (E uony mus e uropae a), h l oh (Crat ae gus sp. ),
kr ušin a ol šová (Frangul a al nus), r ůž e ší pková (R osa c ani na),
ka l in a obe cn á (Vi burnum opul us).
E 1 : Urt ic a di oic a, R ubus c ae si us, A rte mi si a v ul gari s, Ge um
urbanum, A rc t i um l appa, He rac le um sphondy l i um, My osot on
aquat i c um, Gal i um apari ne, Pe rsi c ari a hy dropi pe r, Impat i e ns
gl andul i f e ra, E c hi noc hl oa c rus-gal i, Carduus c ri spus, E l y t ri gi a
re pe ns, A t hy ri um f il i x -fe mi na, Poa ne moral i s, Humul us l upul us,
B rac hy podi um sy l v at i c um, Cal y st e gi a se pi um, Dac t y l i s pol y gama,
A e gopodi um podagrari a, Lyc opus e uropae us, Ci rsi um arv e nse , C.
ol e rac e um, Soli dago c anade nsi s, E qui se t um arv e nse , Sy mphy t um
of f i c i nal e , Sc rophul ari a nodosa, Lac t uc a se ri ol a, Che nopodi um
al bum, Tanac e t um v ul gare, A rrhe nat he rum e l at ius, Si l e ne di oi c a.
---
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Hodnocení: Stavební místo a její okolí má botanicky nízkou hodnotu. Výstavbou hráze tak
nebudou likvidována ani ohrožena žádná unikátní rostlinná společenstva ani žádné chráněné či
ohrožené druhy cévnatých rostlin. Přesto by bylo dobré, kdyby budovaná hráz (obdobně jako ona
už zbudovaná „selská hráz“) byla vzdálena aspoň několik metrů od koryta, aby byla ve zbytku
pobřežních porostů zachována migrační cesta pro vzácnější druhy rostlin a pro živočichy, aby
tedy stála na stávající orné půdě.
SO 09.2 úprava zaústění Strusky do Mlýnského potoka
Stávající zaústění Strusky není dle projektantů z protipovodňového hlediska vhodné a navrhují
nové, dle výkresu ± přímé koryto v prostoru fragmentu lužního lesa na levém břehu Mlýnského
potoka. Stávající lesní porost má druhovou skladbu i strukturu klasického lužního lesa typu tzv.
tvrdého luhu (as. Querco-Ulmetum), jež jsou hojně zastoupeny v nivě Moravy v blízkém i
vzdálenějším okolí. Lesní porost je většinou mladý (ca 30 let) s ponechanými výstavky
původních dřevin hlavně na březích starého v současnosti suchého odstaveného ramene. Mladé
výsadby tvoří jasan ztepilý a dub letní. Keřové patro je stejně jako bylinné dobře vyvinuto.
Bylinný podrost typického luhu je obohacen o některé invazní druhy.
Za z n am enan é dr uh y

Ohr ož en é t a xon y

E 3 : ja san z t epi l ý (F rax i nus e x c e l si or), dub l et n í (Que rc us robur),
l í pa sr dči t á (Ti l i a c ordat a), ji l m va z (Ul mus l ae v i s), ji l m h a br ol i st ý
(Ul mus mi nor), u vod y pa k j ešt ě ol š e l epka vá (A l nus gl ut i nosa), vr ba
kř eh ká (Sali x f ragi l i s) a t opol (Popul us sp. ).
E 2 : sví da kr va vá (Cornus sangui ne a), br sl en e vr opsk ý (E uony mus
e uropae a), bez č er n ý (Sambuc us ni gra), ka l i na obecn á (Vi burnu m
opul us), vr ba popel a vá (Sal i x c i ne re a).
E 1 : Urt i c a di oi c a, R ubus c ae si us, Impat i e ns gl andul i f e ra, I.
parv i f l ora, Carduus c ri spus, Poa ne moral i s, Humul us l upul us,
B rac hy podi um sy l v at i c um, Fe st uc a gi gant e a, Pul monari a obsc ura,
Ge um urbanum, Pol y gonat um mul ti f l orum, Gl e c homa he de rac e a,
Gal i um apari ne , Caly st e gi a se pi um, Fi l i pe ndula ul mari a, Dac ty l i s
pol y gama, A e gopodi um podagrari a, Ly c opus e uropae us, Care x
bri zoi de s, Ci rsi um arv e nse , C. ol e rac e um, Phal ari s arundi nac e a,
Si l e ne di oic a. , ve st a r ém r am en i pa k Carex bue k ii , Iri s pse udac orus.
ji l m va z (Ul mus l aev i s) a ji l m h a br ol i st ý (U l mus mi nor), ost ř i ce
Bu ek ova (Care x buek i i ) – vše ka t eg or i e C4

Poz n á m ka

Hodnocení: Uvažované stavební místo a jeho okolí je botanicky průměrné hodnoty a odpovídá
běžnému standardu obdobných luhů v širším okolí. Byly nalezeny 3 taxony vyžadující pozornost.
Při stavebních pracích nebudou likvidována ani ohrožena žádná unikátní rostlinná společenstva a
patrně ani žádné chráněné či ohrožené druhy cévnatých rostlin. Uvedené 2 druhy jilmů se vcelku
roztroušeně vyskytují v bohatých komplexech lužních lesů v Pomoraví a rovněž i ostřice
Buekova často tvoří souvislé porosty okolo břehů vodních toků na území CHKO Litovelské
Pomoraví.
Doporučení: V období výstavby minimalizovat zásah do okolních stromů. Nově navržené koryto
bude propojeno štěrkovými žebry s historickým korytem Strusky tak, aby zde vznikly žádoucí
mokřady. Původní zaústění koryta Strusky bude zachováno a zůstane propojeno s Mlýnským
potokem a bude fungovat jako slepé rameno.
SO 10 – Radniční Morava – obnovení koryta
Úsek nebyl přístupný průzkumu. Tok je lemován vysazenými exotickými dřevinami, později
původními dřevinami v podrostu s bylinami lužních lesů.
Hodnocení: Z botanického hlediska ke stavbě nejsou připomínky.
EVERNIA s.r.o.
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SO 11 - Mlýnský potok
SO 11.1 a 11.2 ochranná jižní a severní hráz podél Hvězdy
Jde o 2 ± souběžné ale od sebe vzdálené hráze o celkové délce asi 1380 m a výšce cca 2,0 m.
Jižní hráz naváže na hráz SO 01 nedaleko jejího křížení s Mlýnským potokem vede polní
kulturou (obilné pole) až k železniční trati. Před železnicí je velmi ruderalizovaný příkop a násep.
Z hlediska botanického zde uvažovaná stavba není v kontaktu s přírodou a není k ní proto
námitek.
Severní hráz se odpojuje od hráze SO 01 na levém břehu Strusky a prochází zpočátku lučními
porosty (s dominantní Festuca arundinacea a dalšími lučními druhy jako jsou Dactylis
glomerata, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Cerastium holosteoides, Plantago lanceolata,
Galium album, Veronica chamaedrys, Trifolium dubium aj.). Posléze hráz směrem k městu
povede přes zahrádky, obilné pole a soukromé pozemky poblíž železniční trati. Vesměs jde o
ruderalizované ovsíkové travní porosty a kopřivou a občasnými keři. Z botanického hlediska
stavbě nic nebrání.
Úpravy a zdi podél Mlýnského potoka
Jde o úsek, kde protéká Mlýnský potok městskou (resp. předměstskou) zástavbou. Koryto je
zahloubené a v místech, kde bezprostředně nenavazuje na břehu zástavba, má vodní tok esteticky
vysokou hodnotu (viz obr.). Břehy jsou porostlé dřevinami (hlavně keře méně často i stromy),
které v nesouvislém pásu (cca 60 % liniového zápoje) lemují vodní tok, na volných místech jsou
vesměs travnaté porosty (ovsíkový trávník) či ± ruderalizované plochy. Bylinné patro tvoří mix
lužních druhů s druhy lučními a ruderálními (vč. invazních). Mezi dřevinami převládají druhy
původní provenience, ale zastoupeny jsou i výsadby exotů a invazní druhy. Dřeviny na obou
březích se větvemi sklánějí nad samotnou hladinu a umocňují tak dojem přírodního toku.
Samotné břehy jsou zpevněny kameny (není jisté zda v celé délce), ale často již zanesenými
náplavy, na nichž místy rostou bujné porosty mokřadních rostlin. V celém úseku sice nebyly
zaznamenány žádné chráněné ani ohrožené druhy cévnatých rostlin, ale místo má vysokou
krajinářskou hodnotu, která umocňuje relativně upravenou zástavbu na pravém a částečně i na
levém břehu níže mostu. Pravý břeh výše mostu je v místech zástavby zpevněn různými
stavebními způsoby nevalné estetické hodnoty.
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Obrázek 39: Pohledy na krajinářsky hodnotnou část průtoku Mlýnského potoka předměstím v úseku stavby,
níže mostu.

Obrázek 40: Pohled z téhož místa po proudu dolů, žlutý dům napravo je někdejší bydliště zápasníka G.
Fryštenského.
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E 3 : vr ba kř eh ká (Sal i x f ragi li s), ja sa n z t epi l ý ( Frax i nus e x c e l si or),
ol š e l epka vá (A l nus gl ut i nosa), dub l et n í (Que rc us robur), ja vor
h or ský (A c e r pse udopl at anus).
E 2 : lí ska obe cn á (Cory l us av e ll ana), bez čer n ý (Sambuc us ni gra),
br sl en e vr opsk ý (E uony mus e uropae a), ja vor ja sa n ol i st ý (A c e r
ne gundo), dub l et ní (Que rc us robur).
E 1 : A rrhe nat he rum e l at i us, Urt i c a di oi c a, R ubus c ae si us, St ac hy s
pal ust ri s, Ci rsi um ol e rac e um, Dac t y l i s pol y gama, D. gl ome rat a,
A t hy ri um fi l ix -f e mi na, Impat ie ns gl anduli f e ra, Lac t uc a se ri ol a,
Gal i um al bum, A e gopodi um podagrari a, Ge rani um prat e nse ,
Le ont odon aut umnal i s, Cre pi s bi e nni s, Humul us l upul us, Carduus
c ri spus, Ly c opus e uropae us, Poa ne moral i s, S ol anum dul c amara,
Me nt ha l ongi f oli a, My osot on aquat ic um, B rac hypodi um sy l v at i c um,
Cal y st e gi a se pi um, Ge um urbanum, Che l i doni um maj us, Gl e c homa
he de rac e a, Fe st uc a gi gant e a, Lapsana c ommuni s, B al l ot a ni gra,
Lami um mac ul at um, L. al bum, Gal i um ri v al e , Lol i um pe re nne ,
Sy mphy t um of f ic i nale , E c hi noc hl oa c rus-gal i , Tri f ol i um prat e nse ,
Se t ari a gl auc a, Sc rophul ari a umbrosa, Al l i ari a pe t i ol at a, A c hil l e a
mi l l e f oli um, Ly t hrum sal i c ari a, E ri ge ron annuus, E pi l obi um
hi rsut um, E pi l obi um sp. , Si le ne l ati f ol i a, Fal l opi a c onv ol v ul us,
B i de ns f rondosa, Pe rsi c ari a hy dropi pe r, Carduus c ri spus, Gal e opsi s
pube sc e ns, Sonc hus ole rac e us, Re y nout ri a j aponi c a, He rac le um
sphondy l i um, A rte mi si a v ul gari s.
kr t i čn í k st inn ý (Sc rophul ari a umbrosa) – C4

Hodnocení a doporučení: Stavební úsek není botanicky nijak unikátní, ale v urbánním prostředí
je krajinářsky docela hodnotný (ukázka relativně přírodního toku v městské zástavbě). Žádné
ohrožené ani chráněné rostliny nebyly nalezeny (jen na několika místech taxon vyžadující
pozornost (C4) – krtičník stinný. Proti prohloubení koryta nelze mít z hlediska botanického
námitky. Stejně tak i úprava břehů betonovými opěrnými zídkami v úseku nad mostem, kde je na
pravém břehu tok v bezprostředním kontaktu se stavbami.
SO 11.9 úpravy podél Loučky
Kanál Loučky je v prostoru zástavby u soutoku s Mlýnským potokem veden v 2,0 – 2,5 m
hlubokých březích s asi 50 % zápojem náletových dřevin (olše, babyka, jasan), liánami a
bylinami. Levý břeh levé větve kanálu navazuje bezprostředně na ploty zahrad, jakož i pravý břeh
Loučky. Obě řečiště jsou bohatě porostlá mokřadní i ruderální vegetací vč. invazních druhů bylin.
Protilehlé břehy (na těch se nemá budovat hrázka) jsou porostlé buď kosenými (v zástavbě) nebo
nekosenými (mimo zástavbu) vysokobylinnými silně ruderalizovanými trávníky. Voda v obou
kanálech se zdá být čistá. Dno Loučky je místy štěrkovité až písčité a ojediněle zbahnělé, v úseku
toku podél areálu sila je dno prefabrikované.
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Obrázek 41: Tok Loučky mezi městem a žel. tratí je na březích silně ruderalizován.

Za z n am enan é dr uh y

Poz n á m ka
Ohr ož en é t a xon y

E 3 : ja san z t epi l ý ( Frax i nus e x c e l si or), ol še l epka vá (A l nus
gl ut i nosa), ja vor ba byka (A c e r c ampe st re ), vr by (Sal i x spp. ).
E 2 : l í ska obe cn á (Cory l us av e l l ana), ja sa n z t epi l ý (F rax i nus
e x c el si or), bez č er n ý (Sambuc us ni g ra), ol še l epka vá (A l nus
gl ut i nosa), r ůž e ší pková (R osa c ani na), r ak yt n í k ř ešet l á kov ý
(Hi ppophaë rhamnoi de s), ja vor ja sa n ol i st ý (A c e r ne gundo), dub
l et n í (Que rc us robur).
E 1 : Part he noci ssus i nse rt a, Vi t i s v i ni fe ra, Epi l obi um hi rsut um,
E pi l obi um sp. , Ty pha l at i f ol i a, Bi de ns f rondosa, Impat i e ns
gl andul i f e ra, I. parv i f l ora, Ve roni c a be c c abunga, A rrhe nat he rum
e l at i us, Urt i c a di oi c a, R ubus c ae si us, Gal i um apari ne , Fe st uc a
gi gant e a, B rac hy podi um sy l v at i c um, Dact y li s gl ome rat a, Phal ari a
arundi nac e a.
---

Hodnocení: Vybudování betonových hrází pravého břehu Loučky a levého břehu jejího
levobřežního přítoku v rozsahu uvedeném v projektu nebude z botanického hlediska na závadu.
Porosty jsou nevalné kvality botanické i estetické.
SO 11.12 úprava zaústění odpadu ze Staroštíkova mlýna do Mlýnského potoka
Vegetace na soutoku odpadu ze Staroštíkova mlýna a Mlýnského potoka je v podstatě shodná se
situací popsanou v komentáři ke stavbě SO 09.1 – ochranná hrázka Mlýnský potok - pravý břeh
Strusky.
Hodnocení: Z hlediska botanického není k této úpravě námitek.
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SO 12 – Úpravy na hlavním toku Moravy městem
Uvažované úpravy na hlavním toku řeky Moravy Litovlí se z hlediska botanického týkají úprav
dna toku (odstranění nánosů), opravy nátrží a navýšení hrází o cca 20 – 40 cm. Ostatní technická
opatření by se podle dostupných projektových materiálů neměla dotknout flóry a vegetace
posuzovaného území.
Břehy Moravy jsou v celém průtoku Litovlí od jezu nad městem až k čističce odpadních vod na
jeho východním okraji regulovány. Koryto je několik metrů zanořené pod úroveň okolního
terénu, pak následuje krátký břeh a šikmé svahy až ke korunám hrází (viz obr.). Oba břehy mají
přibližně stejný charakter vegetace, jenž se liší snad jen orientací ke světovým stranám, přičemž
svah pravého břehu je orientován k severu a tím pádem je poněkud vlhčí a rostou tam trochu jiné
rostliny (více typicky lučních druhů) než na levém břehu, jehož svah je orientován k jihu (více
rumištních a zavlečených druhů). Koryto řeky je regulováno a zpevněno velkými kameny.
Zonace vegetace na březích je v celém úseku ± shodná. Na pás kamenů obvykle navazuje zóna
s dominantní chrasticí rákosovitou (Phalaroides arundinacea), na tuto zónu navazuje už mírně
mezofilnější porost s dominantním sveřepem bezbranným (Bromus inermis) a teprve posléze až
po horní hranu hrází následuje ovsíkový porost s četnými dalšími bylinami. Na horní hraně břehů
jsou obvykle řídce vysazeny stromy (některé z nich již docela hodnotné). Zdá se, že i přes
regulaci břehů jsou některé zajímavější rostliny schopny se usadit na takových místech – např.
krtičník stinný (Scrophularia umbrosa), jenž patří k taxonům vyžadujícím pozornost (C4) a roste
na březích Moravy na několika místech. Občas se uchytí i agresivní bolševník velkolepý
(Heracleum mantegazzianum) a pochopitelně i řada dalších invazních rostlin.
Obrázek 42: Hlavní tok Moravy v úseku od jezu na západním okraji města směrem k městu. Typická zonace
břehů je prakticky shodná v celé délce toku městem.
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Obrázek 43: Pohled z pravého břehu Moravy na soutok Moravy a Elektrárenského náhonu (zprava). Vlevo
od mostu skupina lip s božími muky.

Obrázek 44: Pohled z levého břehu Moravy směrem k čističce odpadních vod na východním okraji města.
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E 3 : ja san z t epi l ý ( Frax i nus e x c e l si or), l í pa srdči t á (Ti l i a c ordat a), vr ba
kř eh ká (Sal i x f ragi li s), dub l et n í (Que rc us robu r), ji l m va z (Ul mu s l ae v i s),
ji l m dr sn ý (Ul mus gl abra), ji l m h a br ol i st ý (Ul mus c arpi ni f ol i a), trn ovn í k
a ká t (R obi ni a pse udac ac i a), ja vor kl en (Ac e r pl at anoi de s), ja vor m l éč (A c e r
pl at anoi de s), ja vor ja sa n ol i st ý (A c e r ne gundo), ja sa n z i mnář (Frax i nus
ornus) – p ěst ova n ý, oř ešá k kr á l ovsk ý (J ugl ans re gi a), bř í z a bra da vi čn a tá
(B e t ul a pe ndul a), m odřín opa da vý (Lari x de c i dua) a j.
E 2 : l í ska obecn á (Cory l us av e l l ana), kal in a obecn á (Vi burnum opul us),
st ř em ch a obecn á (Prunu s padu s), vr ba n a ch ová (Sal i x purpure a), jeř á b
obecn ý (Sorbu s auc upari a), kr ušin a ol šová (Frangul a al nus), br sl en
e vr opsk ý (E uony mus e uropae a), h l oh (Crat ae gus sp. ).
E 1 : Phal ari s arundi nac e a, B romus i ne rmi s, B . mol l i s, B . ste ri l i s,
R anunc ul us re pe ns, R . ac ri s, R ori ppa amphi bi a, R . sy l ve st ri s, Gl y c e ri a
max i ma, Sc i rpus sy l v at i c us, Ly si mac hi a v ul gari s, L. nummul ari a, Po a
t ri v i al i s, P. prat e nsi s, Fe st uc a arundi nac e a, Tanac e t um v ul gare , R ubus
c ae si us, Sc rophul ari a nodosa, S. umbrosa, A rrhe nat he rum e l at i us, Si l e ne
l at i f oli a subsp. al ba, Carduus c ri spus, A nt hri sc us sy l v e st ri s, Care x hi rt a,
Phl e um prat e nse , A t ri pl ex ni te ns, Papav e r rhoe as, Tri pl e urospe rmum
i nodorum, Lol i um pe re nne, E uphorbi a e sul a, Impat i e ns gl andul i fe ra,
A rt e mi si a v ul gari s, My osot on aquat ic um, Capse l l a bursa-past ori s,
Ge rani um prat e nse , G. pusi l l um, B al l ot a ni gra, Lac t uc a se ri ol a, Cal y st e gi a
se pi um, Fi l i pe ndul a ul mari a, Gal i um al bum, G. ri v al e , G. bore al e, Urt i c a
di oi c a, Hy pe ri c um hi rsut um, H. pe rf orat um, Thl aspi arv e nse , A c hil l e a
mi l l e f oli um, Val e ri ane l l a l oc ust a, Knaut i a arv e nsi s, Ce nt aure a j ace a,
A re nari a se rpy l l i f ol i a, R ume x ace t ose ll a, R . cri spus, R . t hy rsi f l orus, R .
aquat i c us, Pi l ose l l a off i ci narum, Fe st uc a rubra , Che nopodi um al bum a gg.,
A rabi dopsi s t hal i ana, Sonc hus ol e race us, Pot e nt i l l a re pt ans, P. arge nt e a,
Vi c i a t e t raspe rma, V. se pi um, Ce rast i um hol ost e oi de s, C. arv e nse,
He l i ant hus t ube rosus, E qui se t um arv e nse, Convol v ul us arv e nsi s, Tri f ol i um
dubi um, T. re pe ns, Me di c ago sat iv a, M. lupul i na, Past i nac a sat i v a,
Campanul a pat ul a, Lat hy rus prat e nsi s, A st e r sp. , Ci rsi um arv e nse , C.
ol e rac e um, Che l i doni um maj us, Ste l l ari a gramine a, Pol y gonum av ic ul are ,
E ri ge ron annuus, Pl ant ago maj or, Cre pi s bi e nni s, My osot i s arv e nsi s,
He rac l e um mant e gazzi anum, H. sphondy l i um, Sil e ne di oi c a, Lami um al bum,
Sy mphy t um of fi c i nal e , Gal i um apari ne, Ve roni c a c hamae dry s, Cruc i at a
l ae v i pe s,
Ge um
urbanum,
Ly c hni s
f l os- c uc ul i,
B e ll i s
pe re nni s,
Chae rophy l l um aromat i c um, B arbare a v ul gari s, A l l i ari a pe t i ol at a, Luzul a
c ampe st ri s, A j uga re pt ans, Se nec i o v ul gari s, Vi ol a arv e nsi s, De sc urai ni a
sophi a,
Chae rophy l l um
bul bosum,
Sangui sorba
of f i c i nal i s,
Lot us
c orni c ul at us, E ry si mum c he i rant hoi de s, Li nari a v ul gari s, Ly t hrum sal i c ari a,
Ve rbasc um ni grum, Pse udol y si mac hi on mari t imum, A rmorat i a rust i c ana,
Dauc us c arot a, Se dum se x angul are , Campanul a rapunc ul oi de s, Horde um
muri num, E pi l obi um hi rsut um, Ae gopodi um podagrari a, Ly c opus e uropae us,
B i de ns f rondosa, Saponari a of fi c i nali s.
r oz ra z i l dl ouh ol i st ý ( Pse udol y si mac hi on mari t i mum) – C3, kr t i čn í k st inn ý
(Sc rophul ari a umbrosa) – C4, ji l m va z (Ul mus l ae v i s) – C4, ji l m h a br ol i st ý
(Ul mus c arpi ni f ol i a) – C4, sví z el se ver ní (Gal i um bore al e ) – C4.
Na l evém bř eh u Mor a vy př ed m ost em pobl í ž sout oku s E l ekt r ár en ským
ka ná l em st ojí skupi n a 3 l i p vel k ol i st ých (Ti l i a pl at y phy l l os) okol o bož í ch
m uk (vi z obr ). Př edpokl á dá se sa m oz ř ejm ě j eji ch n edot kn ut eln ost .

Hodnocení: V zásadě lze říci, že odstranění nánosů, úprava břehů a navýšení hrází
v plánovaných dimenzích nijak nesníží botanickou hodnotu vegetace a flóry ani estetický ráz
v okolí toku Moravy, snad jen dočasně možná některé zajímavější rostliny nebudou pozorovány,
lze ale předpokládat, že se do tohoto úseku opět po letech samovolně vrátí. Pozornost je ale třeba
věnovat vzrostlým solitérním stromům a skupině lip s božími muky.
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SO 13 – Elektrárenský náhon
SO 13.1 úpravy břehů Elektrárenského náhonu v km 1,015 - 1,465
Velmi nízké hráze. Úprava břehu spočívá v jeho navýšení o cca 0,4 m a řádném zhutnění. Na
pravém břehu olše, modřín, křoviny a byliny lužního lesa. Hned za hrází sousedí zahrady. Levý
břeh je pravidelně udržován kosením, méně dřevin, souběžně s ním vede silniční asfaltová
komunikace.
Obrázek 45: Velmi nízké hráze Elektrárenského náhonu na okraji města.

Hodnocení: Z botanického hlediska nejsou k úpravám připomínky.
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Obrázek 46: Soutok bystřejšího Elektrárenského náhonu s klidnější Moravou

SO 14 – Víska
Na severním okraji Vísky projekt předpokládá rekonstrukci příp. zbudování nových břehů a hrází
k ochraně obce. Přilehlé břehy se vesměs nacházejí na soukromých pozemcích a nebylo možné
terénní průzkum beze zbytku provést. Obecně lze ale říci, že břehy jsou lemovány dřevinami
(hlavně Salix fragilis, Alnus glutinosa, Tilia cordata), keři i bylinami typickými pro okolní lužní
lesy.
Nová hráz na SV okraji obce bude stavěna na zemědělské půdě (v součastnosti obilné pole).
SO 16 – Rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod
Mlýnský potok je v okolí jezu Šargoun klidným nížinným tokem, tekoucím mezi poli, šířky
přibližně 15 m při vzdutí nad jezem a v prostoru jezu má šířku asi 32 m. Pod jezem se voda
rozlévá do šířky i více než 50 m. V tomto prostoru je nepatrně vyvinuta štěrková lavice a voda
níže pod jezem odtéká řečištěm asi 12 m širokým. Po obou březích je Mlýnský potok lemován
různě širokými pobřežními porosty s druhovým složením blízkým původním lužním lesům
v okolí, kontaminovaných ruderálními a invazními druhy. V úzkých pruzích na obou březích jsou
vyvinuta všechna hlavní vegetační patra: tj. stromové (E3), keřové (E2), bylinné (E1) a slabě taky
mechové (E0) patro.
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Obrázek 47: Jez Šargoun na Mlýnském potoce JV od Litovle.
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E 3 : ja san z t epi l ý (F rax i nus e x c e l si or), lí pa sr dči t á (Ti l i a c ordat a),
ol š e l epka vá (A l nus gl ut i nosa), vr ba kř eh ká (Sal i x f ragi li s), dub
l et n í (Que rc us robur).
E 2 : l í ska obe cn á (Cory l us ave l l ana), kal in a obe cn á (Vi burnum
opul us).
E 1 : Urt i c a di oi c a, R ubus c ae si us, Impat i e ns glandul i f e ra, Carduus
c ri spus, Poa ne mo ral i s, Humul us l upul us, B rac h y podi um sy l v at i c um,
Gal i um apari ne , Cal y ste gi a se pi um, Fi l i pe ndula ul mari a, Dact y l i s
pol y gama, A e gopodi um podagrari a, Ly c opus e uropae us, B i de ns
f rondosa, A rt e mi si a v ul gari s, Ci rsi um arv e nse , C. ol e rac e um,
E pi l obi um hi rsut um, Phal ari s arundi nac e a, Sile ne l ati f oli a subsp.
al ba.
--př i poch ůz ce byl p oz or ová n l edň á ček ří čn í

Hodnocení: Stavební místo a její okolí je botanicky průměrné hodnoty a odpovídá běžnému
standardu obdobných toků v širším okolí. Při stavebních pracích nebudou tak likvidována ani
ohrožena žádná unikátní rostlinná společenstva a patrně ani žádné chráněné či ohrožené druhy
cévnatých rostlin.
D.I.7.2. Vlivy na faunu
Vlivy předkládaných protipovodňových opatření na živočichy budou ve velké míře
zprostředkovány dopadem realizace záměru na rostlinná společenstva, která představují biotop
přítomných druhů. Přímá likvidace živočichů při vlastní výstavbě zde není na rozdíl od rostlin
tím rozhodujícím faktorem. Bude to především změna ekologických faktorů (např. ovlivnění
vodního režimu a následná změna rostlinných společenstev), která může představovat ovlivnění
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společenstva živočichů území. Negativním vlivem může být i přerušení přirozených migračních
tras živočichů, a tím zhoršení migrační prostupnosti krajiny.
Vybudováním rybochodů při rekonstrukci jezů bude zlepšena stávající migrační prostupnost
vodních toků. Vzhledem k tomu, že ve fázi realizace stavby bude nutné provést určité srážky
vody, doporučuje se provádět rekonstrukce jezů v měsíci září a říjnu, aby byl minimalizován vliv
na vodní živočichy.
Cílem provedeného terénního průzkumu a analýzy získaných výsledků bylo popsat vodní
společenstva potenciálně dotčených vodních biotopů v území a zhodnotit možné vlivy záměru na
jejich přírodní kvalitu.
Podrobná charakteristika dotčených vodních biotopů je v kapitole C.II.6.2 Fauna.
Vlastní vyhodnocení, popis a opatření pro jednotlivé vodní biotopy
SO 01 - hráz ochranná západní
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Přímý vliv vyplývá z nutnosti křížení hráze s vodními toky – Moravou a Mlýnským potokem
(náhonem). Pokud si stavba hráze vyžádá vstup techniky do koryt toků, bude vliv spočívat ve
fyzickém kontaktu strojů s říčním dnem a zvýšení zákalu vody. Tyto vlivy však budou mít jen
dočasný charakter a jejich dopad je plně reverzibilní.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Práce v korytě je třeba omezit na nejnižší možnou míru a během prací je nutno dodržovat
podmínky uvedené na konci této kapitoly. Uzavírací objekty (stavidlo) nesmí při běžných
průtocích zasahovat pod hladinu vody takovým způsobem, jež by způsoboval turbulenci vody a
nárůst rychlosti proudění (= snížená migrační průchodnost pro vodní organismy přes dotčené
profily). Dle vyjádření projektanta uzavíracích objektů (ing. Kadaňka) budou stavidla spouštěna
pouze při riziku povodní, jinak zůstanou vyhrazena a daný průtočný profil nebudou nijak
omezovat.
SO 02 - Hráz ochranná podél Červenky
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Potenciálně dotčeným vodním tokem je potok Čerlinka. Výstavbou ochranné hráze nedojde
k významnému ovlivnění vodního toku. Vzhledem k celkové degradaci Čerlinky nepředstavuje
stavební objekt významné riziko.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Není nutno přijímat žádná speciální opatření minimalizující dopad stavby na vodní tok.
SO 04.1 - Obnovení funkce stávajících mostů na trati ČD
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Stavebním objektem nebude přímo dotčen žádný vodní tok. Nepředpokládá se tedy ovlivnění toků
tímto zásahem.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Není nutno přijímat žádná speciální opatření k minimalizaci negativních vlivů.
SO 05 - Obnovení Třídvorky
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
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Obnovením koryta Třídvorky vznikne nový vodní biotop. Zásah tak bude mít pozitivní dopad na
vodní biotu vytvořením nového stanoviště.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Není nutno přijímat žádná speciální opatření k minimalizaci negativních vlivů.
SO 07 - Úpravy podél Zámecké Moravy
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Výstavbou hrázky nedojde k přímému zásahu do koryta Zámecké Moravy. Vodní biota proto
nebude realizací stavebního objektu dotčena.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Není nutno přijímat žádná speciální opatření k minimalizaci negativních vlivů.
SO 09 - Úprava Strusky
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Výstavbou hrázky nedojde k přímému zásahu a ovlivnění koryta Strusky. K zásahu do koryta
dojde v případě realizace úpravy zaústění Strusky do Mlýnského potoka. V tomto případě bude
vodní fauna dotčena pracující technikou a disturbancí v podobě zvýšeného zákalu vody. Vlivy
však budou mít dočasný a reverzibilní charakter.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Opatření spočívají ve vhodném načasování prací v korytě Strusky (viz dále) a vhodném
technickém řešení stavidlových objektů, jež nebudou při běžných průtocích představovat migrační
překážky pro pohyb vodních organismů.
SO 10 Radniční Morava – obnovení koryta
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Objekt představuje přímý zásah do koryta v podobě odstraňování navezeného materiálu. Tento
materiál má však odpadní charakter, takže jeho odstraněním bude eliminováno riziko kontaminace
vody Radniční Moravy cizorodými látkami. Dojde též k obnově přirozenějších tvarů břehů. Zásah
bude mít spíše pozitivní dopad na ekosystém toku.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Není nutno přijímat žádná speciální opatření k minimalizaci negativních vlivů, pouze dodržet
načasování prací v korytě ve vhodnou dobu (viz dále).
SO 11 - Mlýnský potok
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Pročišťování koryta od nánosů bude pro vodní faunu představovat stresující faktor. Negativní
dopad bude mít dočasný charakter, dotčený úsek toku bude po ukončení prací rekolonizován
vodními živočichy. Výstavbou opěrných zdí a zídek nedojde k přímým zásahům do koryta
potoka. Použitím kamenné dlažby dojde lokálně ke změně charakteru břehů, bez významnějšího
ovlivnění vodních živočichů.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Opatření opět spočívají zejména ve vhodném načasování terénních prací. Regulační objekty nesmí
představovat migrační překážky pro pohyb vodních živočichů.

EVERNIA s.r.o.

Strana 148

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa

SO 12 - Morava
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Opravy nátrží, odstranění nánosů: oba typy zásahů představují přímý zásah do koryta Moravy.
Vytváření nánosů a nátrží v korytě je z ryze biologického hlediska přirozený a žádoucí jev,
zvyšující jeho přírodní hodnotu. V intravilánu města však tyto procesy mohou představovat riziko,
jelikož prioritou zde zůstává ochrana zastavěného území před rozlivy vody a erozí břehů.
Realizací záměru dojde ke snížení heterogenity koryta řeky, avšak z výše uvedených důvodů bude
potřeba zásahy tolerovat. Při realizaci zásahů je třeba dodržet podmínky uvedené níže.
Zvýšení hrází: Zvyšováním hrází nedojde k přímému ovlivnění vodních ekosystémů ani bioty na
ně vázané.
Rekonstrukce jezu, výstavba rybochodu: Jez v Litovli představuje v současnosti významnou
migrační překážku na řece Moravě. Jak prokazuje Studie migrační průchodnosti, zpracovaná
společností Sagittaria (2007), tento jez je považován z hlediska potřeby zprůchodnění jezů na
území CHKO Litovelské Pomoraví za prioritní. Ve jmenované studii je také navrhován možný
způsob zprůchodnění jezu (vytvoření obtokového koryta, příp. rybí rampy). Návrh rekonstrukce
jezu a výstavby přechodu by měl respektovat závěry studie a jeho realizací by mělo být docíleno
plného zprůchodnění překážky. V tomto případě bude možno záměr rekonstrukce jezu považovat
za velmi pozitivní a přínosný pro ekosystém řeky, zvláště pro její rybí společenstvo.
Z pracovní verze výkresu rybochodu, získaného od projektanta stavby (ing. Kadaňka, firma
Pöyry) je zřejmé, že plánovaným typem rybochodu je obtok (bypass). Za problematický detail
rybí cesty je třeba považovat jeho vstup (dolní konec), který je sice vhodně naprojektován
bezprostředně do podjezí, avšak s ústím směřujícím proti proudu vody. Tento způsob zaústění je
nevhodný z důvodu snížené účinnosti vábení ryb do přechodu (proud vody vycházející z přechodu
je rušen protiproudem vody samotné řeky). Proto je třeba zaústění vést v souladu s doporučeními
při výstavbě přechodů – tedy šikmo po proudu vody. Dalším problematickým místem může být
výstup z přechodu (horní konec), na kterém bude osazen regulační objekt (stavidlo). Dle vyjádření
projektanta bude stavidlo spouštěno pouze za povodní, při běžných průtocích zůstane zvednuto
nad hladinu vody, takže průtok vody do přechodu nebude nijak omezovat. Pokud bude regulace
průtoků probíhat podle výše popsaného scénáře, nepředstavuje stavidlo na přechodu
problematický objekt a lze jej akceptovat.
SO 13 - Elektrárenský náhon
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Navyšováním hrází nedojde k přímému zásahu do koryta toku. Není nutno přijímat speciální
opatření na minimalizaci negativních dopadů.
SO 14 - Víska
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Navýšením hrází ani výstavbou zídek nebude přímo dotčeno koryto Mlýnského potoka.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Bez návrhu speciálních opatření.
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SO 15 - Přeložky inženýrských sítí
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Bez přímého vlivu na vodní biotu.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Bez návrhu speciálních ochranných opatření.
SO 16 – Rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod
Potenciální vliv zásahu na vodní biotu
Výstavbou rybího přechodu na jezu bude snížena fragmentace a migrační diskontinuita
Mlýnského potoka. I když není význam toku z pohledu rybích migrací příliš znám, přínos
výstavby přechodu je neoddiskutovatelný.
Opatření na minimalizaci negativních vlivů
Při návrhu parametrů přechodu by měly být dodrženy zásady při konstrukci přechodů (dostatečný
průtok vody, přijatelné rychlosti proudění apod.). Výstavba přechodu bude představovat pozitivní
vliv na vodní faunu.
Obecné zásady minimalizující negativní dopady záměru na vodní faunu
Celý soubor protipovodňových opatření v Litovli se z významné části přímo fyzicky dotýká
vodních toků protékajících územím. Mezi typy zásahů s nejvyšší mírou dopadu na vodní
ekosystémy patří obnova průtočné kapacity toků (odstranění nánosů), úpravy břehů (sanace
nátrží), případně směrové úpravy (změna zaústění koryta). Při těchto zásazích je fyzicky
vstupováno do prostředí toků a jejich fauna tak bezprostředně dotčena. Z tohoto důvodu je třeba
dodržet zejména následující podmínky realizace:
1. Pohyb mechanizace ve vodních tocích je nutno omezit na nejnižší nutnou míru. Jakýkoliv
mechanický vstup do říčního dna vždy představuje významný zásah do říčního ekosystému.
2. Přímé zásahy do koryta, jež vyvolají zvýšený odnos splavenin a zvýšený zákal vody je nutno
realizovat mimo hlavní období rozmnožování ryb (1.3. – 15.6.). Stejně tak by neměly být
zásahy realizovány v období vysokých teplot a nízkých vodních stavů (červenec - srpen).
Bude tak vyloučen možný pokles koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě, jež by mohl
způsobit dušení ryb. Nejlepší dobou pro práce v korytě tak představuje podzim (září –
listopad).
3. Je třeba zcela vyloučit možné havarijní znečištění vyplývající z úniku provozních kapalin
(pohonných hmot, olejů) používané mechanizace, cementového mléka, nátěrových hmot či
jiných chemikálií do vodního prostředí. Jelikož však není možné toto riziko zcela vyloučit,
měly by být během prací v korytě nainstalovány norné stěny zachycující případně unikající
chemické látky.
4. Pokud bude během stavebních prací zjištěn úhyn ryb či jiných vodních živočichů, je třeba
okamžitě práce zastavit a povolat příslušné orgány a organizace ochrany přírody (Správa
CHKO Litovelské Pomoraví, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce
životního prostředí).
Mezi obecné zásady při budování rybích přechodů typu obtokových koryt (bypassů) patří
zejména následující:
o Průtok vody bypassem by měl dosahovat minimálně 5 % z dlouhodobého ročního průměru
průtoku vody v řece na daném profilu (Qa).
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o Bypass je koncipován jako tok s přirozenou morfologií (střídání peřejnatých úseků s úseky
pomalu tekoucí vody - tůněmi). Peřeje mají mít podobu přirozených prahů tvořených jednou
či několika řadami kamenů. Kameny jsou skládány tak, aby vytvářely maximální různorodost
rychlostí a hloubek. Kameny je třeba dobře zastabilizovat usazením alespoň z cca ½ výšky
pod úroveň nivelety.
o Maximální rychlost proudění v peřejích u dna by neměla přesáhnout hodnotu 0,2 m.s-1, střední
rychlost proudění pak hodnotu 0,5 m.s-1. Výška prahu (rozdíl hladin) by neměla být vyšší než
20 cm.
o Pod každým prahem musí být vytvořena tůň s minimální hloubkou 80 cm, minimální délkou
2 m a pomalým prouděním vody. Vrstva dnového substrátu v tůni by měla činit alespoň
25 cm.
o Šířka koryta obtoku musí být stanovena zejména s ohledem na nepřekročení maximálních
rychlostí proudění vody a hloubek v tůních.
o Vábící proud vody vycházející z bypassu musí být dostatečný, aby ryby nalezly vstup do
přechodu. Toho lze docílit následujícími způsoby:
- Vstup do přechodu bude situován pod výtokem.
- Vstup do přechodu bude orientován šikmo po proudu řeky, aby vábící efekt proudění
z obtoku zasahoval co nejdále směrem doprostřed řeky.
- Vábící efekt do přechodu lze zvýšit mírným zvýšením sklonu dna nad vstupem do obtoku
(vytvoření peřejnatého úseku). Zvýšením sklonu dna dojde ke zvýšení rychlosti proudění.
Rychlost vody však nesmí být vysoká natolik, aby bránila rybám v postupu proti proudu
vody.
o Dosažení nízkého podélného sklonu rybího přechodu (a tím žádoucích rychlostí) lze docílit
maximálním prodloužením délky obtoku. Je třeba maximálně využít prostorových možností
lokality pro trasování koryta.
o Na vstupu a výstupu rybího přechodu nesmí být žádné překážky či jiné prvky, jež by
způsobovaly dezorientaci ryb při průchodu přechodem.
Rybochody
V systému protipovodňových opatření jsou navrženy dva rybochody:
1. na řece Moravě u jezu Litovel, IO 12.4
2. na Mlýnském potoce u jezu Šargoun, IO 16
Při variantě s rekonstrukcí jezu Litovel pro zkapacitnění jezového profilu je navrženo vybudování
rybího přechodu na tomto relativně vysokém kombinovaném jezu tak, aby byla zajištěna migrace
ryb a jiných vodních živočichů a obojživelníků z podjezí do nadjezí i při minimálních vodních
stavech v korytě řeky Moravy. Rybochod se navrhuje na levém břehu řeky Moravy v jezovém
profilu za levobřežním jezovým pilířem, tj. na stávajících polních pozemcích. Podrobný popis
rybochodu je uveden v kapitole B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru.
Druhý rybochod je umístěn na pravém břehu Mlýnského potoka, v prostoru mezi jezem a
stávající ochrannou hrází. Vstup do rybího přechodu bude z podjezí ve vzdálenosti cca 18 m pod
jezem, výstup z rybího přechodu bude umístěn do prostoru mezi jezem a stávajícím odběrným
objektem. Podrobný popis rybochodu je uveden v kapitole B.I.6 Popis technického a
technologického řešení záměru.
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D.I.7.3 Vlivy na ekosystémy
Zhodnocení vlivu realizace protipovodňových opatření na ekosystémy lze chápat jako syntézu
popsaných vlivů na dílčí složky. Tyto vlivy nepůsobí odděleně, ale ve funkčním komplexu –
důsledkem jejich spolupůsobení se stávající ekosystém více či méně přetváří v ekosystém nový.
Obecně je závažnost vlivů realizace protipovodňových opatření na ekosystémy úměrná jejich
aktuální hodnotě a vnímavosti vůči zásahům.
V zájmovém území se vyskytuje mozaika ekosystémů. Cennějšími ekosystémy jsou nivní louky a
břehové porosty podél vodních toků a lužní lesy. Podrobně jsou ekosystémy popsány
v následujících kapitolách.
V rámci této kapitoly budou diskutovány vlivy na:
(A) zvláště chráněná území
(B) územní systém ekologické stability
(C) významné krajinné prvky
(D) lokality Natura 2000.
A) Vliv na zvláště chráněná území
Z hlediska ekosystémů se jedná o poměrně složité území s výskytem řady chráněných prvků.
Prakticky celé řešené území leží na území Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a dále
do území zasahuje několik maloplošných zvláště chráněných území.
Velkoplošná zvláště chráněná území
CHKO Litovelské Pomoraví
Zaujímá převážnou část hodnoceného území kromě části obce Červenka. Má celkovou rozlohu
96 km2. Jedná se o rozsáhlé území okolo meandrující řeky Moravy, rozkládající se zhruba mezi
Mohelnicí a Olomoucí. Jedná se o protáhlé území, které spojuje dvě hlavní části. Je to
severozápadní území od Litovle a jihovýchodní území od Litovle. Hlavní ochrana je kvůli lužním
lesům a jejich přirozeným biotopům. Soubor protipovodňových opatření je umístěn ve střední
části, která spojuje hlavní ochranné části lužních lesů. Protipovodňová opatření se nacházejí
povětšinou na zastavěném území v blízkosti nebo v samotném intravilánu města.
Zásah do nejnižší 4. zóny CHKO Litovelské Pomoraví: Zastavěná část města Litovle leží ve 4.
zóně CHKO. V této zóně jsou umístěny následující stavební objekty významné z hlediska
rozsahu:
IO 02

hráz ochranná podél Červenky: km cca 1,25 - 1,32

IO 9.1

ochranná hrázka Mlýnský potok - pravý břeh Strusky: hráz o délce 928 m leží v celá ve
4. zóně

IO 9.2

úprava zaústění Strusky do Mlýnského potoka: přeložka o délce 242 m leží celá ve 4.
zóně

IO 10

Radniční Morava, obnovení koryta: délka obnoveného koryta 358 m leží celá v
intravilánu v zastavěné části Litovle ve 4. zóně

IO 11.3 ochranná hráz podél tratě ČD: leží v celé délce 237 m ve 4. zóně a hraničí s 1. zónou
CHKO, která je stanovena na přírodní památce Hvězda.
IO 11.5 ochranná zeď nad Staroštíkovým jezem na levém břehu Mlýnského potoka: má délku
167 m a celá leží ve 4. zóně
IO 11.7 ochranné zdi pod Staroštíkovým jezem na pravém i levém břehu Mlýnského potoka: o
délce 179 m leží ve 4. zóně
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IO 11.8, IO 11.10, IO 11.11 až 16: leží ve 4. zóně
IO 12.7 úpravy nátrží pod ČOV: celková délka úpravy břehu je 222 m a leží ve 4. zóně
IO 16

rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod: leží ve 4. zóně

Celková opatření:
Vzhledem k tomu, že většina těchto objektů leží v zastavěném území a představuje rekonstrukci
nebo úpravu stávajícího stavu, nepředpokládá se zde významný vliv na CHKO a jeho 4. zónu.
Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat:
- u IO 11.3 ochranná hráz podél tratě ČD, která hraničí s východní okrajovou částí PP Hvězda.
Ta je chráněna zároveň jako 1. zóna CHKO.
- IO 9.2 úprava zaústění Strusky do Mlýnského potoka, která zasahuje do lesní půdy a do
přírodního prostředí a je spojeny s kácením porostu. V těchto případech je nutné minimalizovat
zábor během stavby a kácení porostů na nezbytné minimum.
Západně od železniční trati ČD je vymezena 3. zóna CHKO. Na území této zóny leží následující
objekty:
IO 01

hráz ochranná západní: km cca 0,0 - 0,1
km 0,1 - 0,67 leží mimo CHKO
km 0,67 - 1,971 (konec hráze)

IO 02

hráz ochranná podél Červenky: km cca 1,32 - 1,464 (konec hráze)
km 0,00 - 1,25 nezasahuje do CHKO

IO 05

obnovení Třídvorky: prvních 300 m leží v 3. zóně, zbývající část 196 m leží v 2. zóně
CHKO. Hranicí CHKO je stávající silnice II/447. Vzhledem k
podmínkám stanoveným orgány ochrany přírody v rámci
zjišťovacího řízení nebude koryto stavebně upravováno, aby
nedošlo k zásahu do lužního lesa. Bude provedeno pouze
obnovení funkce koryta, budou vytěženy nánosy a rovněž
odstraněna náletová zeleň v prostoru tělesa toku.

IO 07

úprava podél Zámecké Moravy: celý leží v 3. zóně CHKO

IO 11.2 ochranná hráz severní podél Hvězdy: objekt se skládá z hrází a zdí o celkové délce (621
+ 212) 833 m a celý leží ve 3. zóně. IO 11.1
ochranná hráz jižní podél Hvězdy v CHKO neleží.
IO 12.1, IO 12.2 až 12.6 a IO 12.8: objekty náleží řece Moravě a jsou umístěny ve 3. zóně
IO 13

Elektrárenský náhon: leží ve 3. zóně. Zahrnuje úpravy břehů o délce 316 m, ochranné
zdi o délce 151 m a ochranná hrázka o délce 161 m.

IO 14

Víska: ochranná zeď o délce 153 m i IO 14.2 a 14.3 leží ve 3. zóně

Celková opatření:
V této části jsou zastoupeny převážně zemědělské půdy, zejména pole a pastviny, které jsou
rozčleněny řekou Moravou a jejími přítoky. Podél těchto vodních toků se vyskytují břehové
porosty. Koryto řeky Moravy je regulované, ostatní vodní toky mají přirozenější charakter.
Nejvýznamnější stavbou je ochranná hráz západní, která vede napříč územím v severo-jižním
směru a kříží řeku Moravu, Strusku, Mlýnský potok. Tato hráz prochází na délce 1400 m (71 %
své délky) 3. zónou CHKO Litovelské Pomoraví. Tato křížení představují nejvýznamnější zásah
do 3. zóny CHKO. Vesměs budou představovat úpravu části koryta, zpevnění koryta a výstavbu
regulačního objektu. Dojde k zásahu do břehových porostů. Ovlivnění jednotlivých toků se bude
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týkat pouze krátkých úseků řádově v desítkách metrů a nebude představovat významné ovlivnění
celého toku.
Lužní lesy východně od Litovle jsou vesměs řazeny do II. zóny CHKO. Do této oblasti zasahuje
pouze jeden stavební objekt a to IO 05 obnovení Třídvorky na délce cca 196 m. Jedná se o zásah
do okrajové části CHKO, která je zde vytyčena silnicí II/447. Koryto nebude stavebně
upravováno, aby nedošlo k zásahu do PR Litovelské luhy. Bude odstraněna náletová zeleň z
prostoru tělesa toku.
Do první zóny CHKO nebude žádný stavební objekt záměru zasahovat.
Maloplošná zvláště chráněná území
V blízkosti záměru se vyskytují následující maloplošná zvláště chráněná území:
•
•
•
•

Přírodní památka Hvězda
Přírodní památka Malá Voda
Přírodní rezervace Litovelské luhy
Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy

Přírodní památka Hvězda leží v těsné blízkosti zástavby města Litovle u železniční trati mezi
Mlýnským potokem a Struskou. Přímo do přírodní památky stavba nezasahuje. Z jihu se
přibližuje IO ochranná hráz jižní podél Hvězdy. Je vzdálena cca 50 m od jižní strany PP, která je
tvořena Mlýnským potokem. Výška ochranné hráze je zde cca 2,2 m nad stávajícím terénem.
Ze severu se k PP přibližuje IO 11.2 ochranná hráz severní podél Hvězdy. Tato hráz začíná v
těsné blízkosti Strusky, která vytváří severní hranu PP.
PP je ohrožena z východní strany od IO 11.3 ochranná hráz podél tratě ČD, která skoro v celé své
délce (237 m) hraničí s PP.
Opatření:
Nebezpečí ovlivnění přírodní památky je v období výstavby jmenovaných stavebních objektů. Je
třeba minimalizovat dočasný zábor ve směru k PP. Soubor preventivních ochranných opatření po
období výstavby bude navržen podrobně v plánu organizace výstavby (POV).
Přírodní památka Malá Voda je vedena podél vodního toku Malá Voda (Mlýnský potok). Tato
přírodní památka bude přímo dotčena stavbou IO 01 západní ochranné hráze a IO 11.4
omezovacím objektem na Mlýnském potoce v západní hrázi.
Hlavním předmětem ochrany PP Malá Voda je přirozený hydrogeomorfologický útvar Malá
Voda, jakožto přírodní rameno řeky Moravy v nížinném úseku toku s projevy charakteristickými
pro neregulovaný vodní tok. Jedná se o meandrující vodní tok s přírodě blízkým korytem a
významnými břehovými porosty. Západní ochranná hráz přechází přes PP Malá Voda a zasahuje
do ni na délce cca 20 m. Vliv lze hodnotit v daném místě jako významný, ale vzhledem k tomu,
že bude probíhat na nepatrném úseku z celé délky přírodní památky, nebude pro tuto lokalitu
limitující. Stavba nebude také představovat nepřekonatelnou překážku pro migraci bobra
evropského (Castor fiber) a vydry říční (Lutra lutra).
Opatření:
Nebezpečí ovlivnění přírodní památky je v období výstavby jmenovaných stavebních objektů. Je
třeba minimalizovat dočasný zábor ve směru k PP. Soubor preventivních ochranných opatření po
období výstavby bude navržen podrobně v plánu organizace výstavby (POV).
V dalším stupni projektové dokumentace je nutné vyřídit výjimky z ochranných podmínek
přírodní památky a to v případě změny přírodní památky nebo jejího využívání.
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Přírodní rezervace Litovelské luhy je vymezena východně od Litovle v prostoru Dolního lesa
jižně od obce Tři Dvory. Přírodní rezervace chrání přirozené lesní společenstva rozsáhlého
komplexu lužních lesů s celou škálou lesních typů v závislosti na míře ovlivnění půdního profilu
spodní i povrchovou vodou s mimořádně bohatým výskytem ohrožených druhů. S touto lokalitou
o celkové výměře 344,45 ha na jejím okraji hraničí IO 05 obnovení Třídvorky. Hranice přírodní
rezervace vede v souběhu s vodním tokem Třídvorka, jejíž koryto nebude stavebně upravováno.
Bude pouze obnovena jeho funkce, budou vytěženy nánosy a odstraněna náletová zeleň z
prostoru tělesa toku. Celková délka obnoveného koryta činí 496 m, do obnovovacích prací bude
rovněž zahrnut krátký úsek toku Čerlinky a to od soutoku po silniční most. Nicméně lze očekávat
že v okolí koryta, vzhledem k tomu že sousedí s porostem lužních lesů, dojde výhledově
k obnovení břehových porostů.
Opatření:
Nebezpečí ovlivnění přírodní rezervace je v období výstavby jmenovaného stavebního objektu.
Podmínkou je, že veškeré práce budou probíhat ve směru od stávající silnice II/447 Litovel - Tři
Dvory. Soubor preventivních ochranných opatření po období výstavby bude navržen podrobně v
plánu organizace výstavby (POV).
V dalším stupni projektové dokumentace je nutné vyřídit výjimku ze základních ochranných
podmínek přírodních rezervací, kdy na celém území je zakázáno povolovat a umíťovat stavby.
Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy je v hodnoceném území vymezena podél
vodního toku Mlýnský potok k ochraně toku řeky Moravy a jejích ramen v nížinném úseku toku.
Součástí vodních toků jsou i břehové porosty se zastoupením bylinného, keřového a stromového
patra, které jsou biotopem rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní tok. Národní
přírodní rezervace zasahuje do území pouze okrajově a to po hospodářský most k mlýnu Šargoun.
V této lokalitě bude provedena pouze rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod - IO 16 a úprava
nivelety hráze u jezu Šargoun podél Mlýnského potoka na jeho pravém břehu. Bude se jednat o
zvýšení nivelety o cca max. 0,3 - 0,4 m. Tato úprava bude končit na hranici NPR. Přesto
neočekáváme negativní vliv na celou NPR.
Opatření:
Nebezpečí ovlivnění národní přírodní rezervace je v období výstavby jmenovaného stavebního
objektu. Podmínkou je, že veškeré práce budou probíhat mimo NPR. Soubor preventivních
ochranných opatření po období výstavby bude navržen podrobně v plánu organizace výstavby
(POV).
V dalším stupni projektové dokumentace je nutné vyřídit výjimku ze základních ochranných
podmínek národních přírodních rezervací, kdy na celém území je zakázáno povolovat a umíťovat
stavby.
B) Vliv na územní systém ekologické stability
ÚSES lze zjednodušeně chápat jako jednotu statických a dynamických součástí. Za statickou
složku můžeme považovat skladebné části tzv. biocentra, které umožňují přežívání biocenózy, za
dynamickou pak biokoridory, které jsou prostředkem migrace zajišťující propojení mezi
biocentry. Navrhovaná protipovodňová opatření ovlivňují funkčnost statické i dynamické složky
ÚSES. Vzhledem liniovému charakteru většiny stavebních objektů se ale projevuje spíše dělícím
účinkem, než zmenšením plochy skladebných částí ÚSES.
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V dotčeném území se střety s prvky ÚSES omezují většinou na křížení biokoridorů, ojediněle
některý ze stavebních objektů zasahuje okrajově do biocentra. V následujícím přehledu jsou
uvedeny prvky, které se nacházejí v blízkosti záměru.
Tabulka 41: Vliv záměru na prvky ÚSES a opatření
Číslo a
název
skladebné
části
NRBC 13.
Vrapač Doubrava

Inženýrský objekt
zasahující do prvku ÚSES

Vliv

-

4

NRBC 14.
Ramena
Řeky
Moravy

IO 05 obnovení Třídvorky

4

NRBK 90.
Vrapač Doubrava
↔
Ramena
řeky
Moravy

Všechny navržené objekty
pro I. etapu PPO leží v
nadregionálním biokoridoru.
Osa NRBK je vytyčena v
hlavním korytu řeky
Moravy a jeho ramenech.

3

LBC U
vysílačů

Z východní strany se k
biocentru přibližuje IO 01
ochranná hráz západní na
délce cca 250 m.

4

LBC Za
Na jižní straně v řece
cukrovarem Moravě prochází IO 12.6

4

LBC U
Zámecké
zahrady

Z východní strany se k
biocentru přibližuje IO 07

3

LBC Pasť

Biocentrum na vodním toku
Struska, není dotčeno

5

LBC U
Malé vody

Biocentrum mezi Mlýnským
potokem a Malou vodou. Z
východní strany se
přibližuje IO 01 ochranná
západní hráz

EVERNIA s.r.o.

4

Opatření
poznámka

Žádný IO nezasahuje přímo do biocentra, vliv záměru je
nepatrný.
Ovlivnění biocentra je na jeho okraji. Hranicí biocentra je vodní
tok Třídvorka. Ta bude IO 05 upravována takto: koryto nebude
stavebně upraveno, bude obnovena jeho funkce, vytěženy
nánosy a odstraněna náletová zeleň z prostoru tělesa toku.
Vzhledem k tomu, že biocentrum má rozlohu 1 100 ha bude
zásah minimální. Zásah do odtokových poměrů v celé lokalitě
bude rovněž minimální. Ovlivnění v období výstavby od IO
12.7 úpravy nátrží pod ČOV.
Opatření: Nebezpečí ovlivnění NRBC je v období výstavby.
Podmínkou je, že veškeré práce budou probíhat ve směru od
stávající silnice II/447 Litovel - Tři Dvory. Soubor
preventivních ochranných opatření po období výstavby bude
navržen podrobně v plánu organizace výstavby (POV).
Záměr bude mít vliv na biokoridor a to: ochrannými hrázemi,
zvýšením hrázek a zdí podél vodních toků. Dojde ke změně
migrace živočichů podél vodního toku, dojde k zásahu do
břehových porostů. Naopak vybudováním 2 rybochodů se zlepší
průchodnost jezů oproti současnému stavu.
Opatření: Hlavní ovlivnění NRBK je v období výstavby.
Soubor preventivních ochranných opatření po období výstavby
bude navržen podrobně v plánu organizace výstavby (POV).
K ovlivnění by mohlo dojít na východním okraji biocentra v
období výstavby.
Opatření: Z této strany je potřeba minimalizovat dočasný zábor
podél západní hráze. Soubor preventivních ochranných opatření
po období výstavby bude navržen podrobně v POV.
Ovlivnění v období výstavby IO 12.6 úpravy levého břehu a zdi
podél Moravy mezi jezem a tratí ČD.
Opatření: Minimalizovat zásah stavebních strojů do okolí.
Soubor preventivních ochranných opatření po období výstavby
bude navržen podrobně v POV.
K ovlivnění by mohlo dojít na východním okraji biocentra v
období výstavby.
Opatření: Z této strany je potřeba minimalizovat dočasný zábor
podél hráze. Soubor preventivních ochranných opatření po
období výstavby bude navržen podrobně v POV.
Nebude výstavbou PPO - I. etapy dotčeno.
K ovlivnění by mohlo dojít na východním okraji biocentra v
období výstavby a to od západní ochranné hráze, která se
přibližuje na délce 200 m.
Opatření: Je potřeba minimalizovat dočasný zábor podél hráze
v této lokalitě. Nevytvářet žádné manipulační plochy. Soubor
preventivních ochranných opatření po období výstavby bude
navržen podrobně v plánu organizace výstavby (POV).
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LBC Za
kuchyní

Biocentrum na Malé vodě
na sz. Vísky u Litovle, není
dotčeno.

LBC
Hvězda

Ze severní strany se
přibližuje IO 11.2,
z východní strany IO 11.13,
z jižní strany IO 11.1

4

LBC
Pohoda

V biocentru leží IO 09.2

3

LBC U
Šargouna

Ze západní strany se
přibližuje IO 11.16.

4

Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa

Nebude výstavbou dotčeno.
5
Nebezpečí ovlivnění je v období výstavby jmenovaných
stavebních objektů.
Opatření: Je třeba minimalizovat dočasný zábor ve směru k
biocentru, které je zároveň PP. Soubor preventivních
ochranných opatření po období výstavby bude navržen
podrobně v plánu organizace výstavby (POV).
IO 09.2 úprava zaústění Strusky do Mlýnského potoka vede
lesem a biocentrem.
Opatření: Je potřeba minimalizovat dočasný zábor a vliv
stavebních mechanizace na biocentrum. Soubor preventivních
ochranných opatření po období výstavby bude navržen
podrobně v plánu organizace výstavby (POV).
IO 11.16 úprava nivelety hráze u jezu Šargoun se na konci
přibližuje k hraně biocentra.
Opatření: Soubor preventivních ochranných opatření po období
výstavby bude navržen podrobně v POV.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodně cenné prostředí, vyskytují se zde poměrně rozsáhlá
území, která jsou začleněna do územního systému ekologické stability. Největší vliv stavby se
předpokládá na nadregionální biokoridor K90 Vrapač, Doubrava – Ramena řeky Moravy, jehož
osa je v území vedena podél řeky Moravy a jejích přítoků. Tento biokoridor bude dotčen zejména
výstavbou IO 01 - ochranná hráz západní, která vede napříč části biokoridoru. Dále je to výstavba
dalších ochranných hrází, opěrných zdí podél vodních toků, úpravou koryt a rekonstrukcí jezů.
To bude představovat zásah z hlediska migrace živočichů podél vodních toků a zásah do
břehových porostů. Migrace živočichů bude ovlivněna a to zejména v období výstavby, ale
nebude přerušena.
Celý soubor protipovodňových opatření bude mít za následek změnu odtokových poměrů
v hodnoceném území a to v období povodně. Za normálního stavu nedojde k zásadním změnám v
odtokových poměrech. Objekty protipovodňových opatření zásadně neovlivňují vodní toky v
období, kdy není povodňový stav.
C) Vliv na významné krajinné prvky
Záměr zasahuje do následujících významných krajinných prvků:
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Tabulka 42: Přehled VKP, do kterých záměr zasahuje a návrh opatření
Č. VKP
Popis
1 vodní tok řeka Morava
2

vodní tok

3

vodní tok

4

vodní tok

5

vodní tok

6

vodní tok

7

vodní tok

8

les

9

les

10 les

EVERNIA s.r.o.

stavba
IO 12.3

Vliv Poznámka/opatření
4 Rekonstrukce stávajícího jezu, vliv nebude zásadní,
vybudování rybochodu bude mít pozitivní vliv.
Čerlinka
IO 02.2
4 Stavidlový objekt na Čerlince nad obcí. Vliv je po dobu
výstavby - malý.
IO 02.2
4 Stavidlový objekt na Čerlince pod obcí. Vliv je po dobu
výstavby - malý.
Struska
IO 09.1
3 Vybudování pravobřežní ochranné hrázky, kácení břehových
porostů.
IO 09.2
3 Úprava zaústění koryta Strusky do Mlýnského potoka. Nově
zaústěné koryto bude propojeno štěrkovými žebry s
historickým korytem a původní koryto bude zachováno a bude
fungovat jako slepé.
IO 09.3
4 Výstavba regulačního objektu na Strusce v místě západní hráze.
Vliv pouze v období výstavby - malý.
IO 09.4
4 Výstavba stavidlového objektu na Strusce nad tratí ČD. Vliv v
období výstavby - malý.
Mlýnský potok
IO 11.4
4 Výstavba omezovacího objektu na Mlýnském potoce v západní
hrázi. Vliv v období výstavby - malý.
IO 11.6
4 Stavidlový objekt na vtoku do náhonu u Staroštíkova jezu. Vliv
v období výstavby - malý.
IO 11.8
3 Úprava Mlýnského potoka v km 8,58 - 8,76 spočívá v úpravě
koryta, svahů koryta. Tyto úpravy budou prováděny přibližně v
trase stávajícího koryta bez podstatných směrových a
výškových změn. Součástí je odstranění nánosů ze dna koryta
Mlýnského potoka v tomto úseku. Vliv je střední.
IO 11.11
4 Stavidlový objekt na odpadu náhonu od Staroštíkova mlýna.
Vliv v období výstavby - malý.
IO 11.12
3 Úprava zaústění náhonu do Mlýnského potoka. Řeší nevhodné
zaústění koryta odpadu náhonu od Staroštíkova mlýna, které je
proti směru toku vody v Mlýnském potoce a způsobuje
zhoršování hydrauliky průtoků. Vliv je střední.
IO 16
4 Rekonstrukce stávajícího jezu Šargoun. Vliv nebude zásadní,
omezuje se zejména na období výstavby. Vybudování
rybochodu bude mít pozitivní vliv
Loučka
IO 11.9
4 Objekt přímo nezasahuje do vodního toku, možný vliv během
výstavby. Úpravy podél Loučky zahrnují ochranné zdi na
levém i pravém břehu Loučky. Vliv je malý.
Třídvorka
IO 05
3 Koryto Třídvorky nebude stavebně upravováno, aby nedošlo k
zásahu do lužního lesa. Bude provedeno obnovení funkce
koryta, vytěženy nánosy a odstraněna náletová zeleň z prostoru
tělesa toku. Vliv je střední, pouze v délce cca 500 m na toku.
Radniční Morava
IO 10
4 Koryto bude obnoveno pouze tak, aby při povodňových stavech
nezpůsobovalo lokální vzdutí vody kvůli zanedbanému stavu.
Budou vytěženy nánosy a odstraněna náletová zeleň z prostoru
tělesa toku. Vliv je malý, na délce 358 m.
menší lesík u IO 09.2
3 Přes lesík bude vedeno nové koryto Strusky. Stávající koryto
soutoku Strusky s
bude zachováno jako slepé. Zábor lesa je 1 620 m2 trvalý a 465
Mlýnským
m2 dočasný. Délka přeložky koryta je 242 m. Kácení mladého
potokem
dubového lesa průměru do 15 cm. Vliv je střední.
doprovodná zeleň IO 01
4 Nepatrný zásah do lesíka s trvalým záborem 505 m2 a
- lesík podél PP
dočasným 122 m2. Zásah je způsoben přechodem IO 01
Malá voda
západní ochranné hráze přes lesní půdu.
okrajová
část IO 12.7
4 Okrajový zásah do porostu pouze z dočasným záborem.
lesíka na břehu
Moravy u ČOV
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Významnými krajinnými prvky jsou v hodnoceném území vodní toky a lesy. Lesy jsou dotčeny
pouze okrajově, záměr je soustředěn spíše do okolí vodních toků a na zemědělskou půdu. Většina
dotčených vodních toků je již v současné době regulována a tudíž nebudou navrhovaná opatření
zásadně ovlivňovat přirozenost daného vodního toku. Úpravy vodních toků, ochranné hráze,
ochranné zídky, čištění koryta a změny tvaru a zaústění koryta budou představovat zejména
kácení břehových porostů podél stávajících koryt, případně zábor půdy. Významnější vliv se
očekává v případě koryta přirozeného charakteru, jako je například Mlýnský potok v úseku mezi
Vískou a Litovlí. Pozitivní vliv bude mít vybudování rybochodů na dvou rekonstruovaných
jezech Litovel a Šargoun, což významně zlepší migraci ryb v Moravě a jejích přítocích.
Opatření: Při všech kontaktech záměru s významnými krajinnými prvky, a to platí zejména pro
období výstavy, je nutné minimalizovat zábor půdy a zásahy do břehových porostů, případně do
lesa tak, aby byl vliv na přijatelné minimální úrovni. Většina ovlivnění je způsobena v období
výstavby. Podrobný plán organizace výstavby bude řešen v dalším stupni projektové
dokumentace.
D) Vliv na lokality Natura 2000
Posuzovaný záměr zasahuje přímo do 2 lokalit soustavy Natura 2000, a to Ptačí oblasti
Litovelské Pomoraví a Evropsky významné lokality Litovelské Pomoraví (CZ0714073).
Charakteristika je uvedena v kapitole C.II.6.3 Ekosystémy. Detailní charakteristika je v
samostatné příloze „Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle §45i zákona č.
114/1992 Sb, o ochraně přírody a krajiny v platném znění“. V této samostatné příloze je
provedeno autorizovanou osobou vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany.
Druhových předmětů ochrany EVL Litovelské Pomoraví je celkem 8: motýli modrásek bahenní
(Maculinea nausithous), ohniváček černočárý (Lycaena dispar), vodní plž svinutec tenký (Anisus
vorticulus), obojživelníci čolek velký (Triturus cristatus) a kuňka ohnivá (Bombina bombina) a
savci vydra říční (Lutra lutra), bobr evropský (Castor fiber) a netopýr černý (Barbastella
barbastellus).
Jsou vyhodnoceny vlivy v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a platnou
legislativou, bylo zvoleno tabelární bodové vyhodnocení v koncepci navržených opatření s
doprovodným komentářem. Bodové hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti
vlivů (ANONYMUS 2007). Ze všech předmětů ochrany EVL Litovelské Pomoraví jsou
hodnoceny vlivy záměru především na ty druhy živočichů, jež jsou bezprostředně vázány na
vodní prostředí. Jak bylo konstatováno v samostatné příloze, svinutec tenký ani čolek velký se
v území dotčeném záměrem nevyskytují. Jejich lokality výskytu se nacházejí v dostatečné
vzdálenosti, takže nelze předpokládat ani nepřímý dopad záměru na tyto živočichy.
Souhrn významnosti vlivů na jednotlivé předměty ochrany pomocí kvantifikované používané
pětibodové stupnice (-2 až +2)
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Tabulka 43: Významnost vlivů na jednotlivé předměty ochrany EVL Litovelské Pomoraví
Předmět ochrany
modrásek bahenní
(Maculinea nausithous),
ohniváček černočárý
(Lycaena dispar)
svinutec tenký
(Anisus vorticulus)
čolek velký
(Triturus cristatus)
kuňka ohnivá
(Bombina bombina)

Hodnota
0

0

Zdůvodnění
V dotčeném území nebyl zaznamenán výskyt jedinců, ani vhodných
biotopů.
V dotčeném území nebyl zaznamenán výskyt jedinců, ani vhodných
biotopů.
V dotčeném území se nevyskytuje.

0

V dotčeném území se nevyskytuje.

0

1. Biotop kuněk nebude záměrem přímo dotčen.
2. Dopad změn hydrologických podmínek v území (eliminace
přeplavování) na biotop kuněk nelze přesně predikovat.
3. Možnost negativního vlivu na kuňky se týká nepatrné části (zanikající
mikropopulace) z celé populace osídlující území EVL.
Při dodržení realizačních podmínek nebude dotčen trvalý biotop vyder ani
zhoršena migrační prostupnost podél vodních toků přes Litovel. Nelze
zcela vyloučit možnost rušení migrujících vyder během průběhu prací.
Vliv však bude mít dočasný charakter.
V průběhu stavby nelze zcela vyloučit možnost rušení bobrů v jejich
stálých teritoriích v blízkosti Litovle. Pro vyloučení možnosti přímého
zásahu do bobřích nor bude potřeba realizovat průzkum aktuálního
výskytu bobrů v území a případný záchranný transfer zvířat mimo
dotčenou oblast.
V dotčeném území se nevyskytuje.

vydra říční
(Lutra lutra)

0 až -1

bobr evropský
(Castor fiber)

-1

netopýr černý
(Barbastella barbastellus)
ledňáček říční
(Alcedo atthis)

0

0

0 až -1

Vzhledem k tomu, že podstatou záměru je stavba hrází a stavidlových
objektů, přičemž nebudou upravovány břehy vodních toků,
nepředpokládáme negativní ovlivnění tohoto druhu. Navíc se jedná o
objekty ve městě a příměstské krajině, přirozené vodní toky v rámci Ptačí
oblasti nebudou dotčeny.
Nebudou dotčeny biotopy výskytu tohoto druhu.

strakapoud prostřední
0
(Dendrocopos medius)
lejsek bělokrký (Ficedula
0
Nebudou dotčeny biotopy výskytu tohoto druhu.
albicollis)
0 ...nulový vliv, - 1 ...mírně negativní vliv
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Tabulka 44: Vliv záměru na stanoviště, která jsou předmětem ochrany v rámci EVL Litovelské Pomoraví
č.
6410

6510

8310
9170
91E0

91F0

Stanoviště/Biotop
Bezkolencové louky na vápnitých,
rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
Jeskyně nepřístupné veřejnosti.
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Smíšené lužní lesy s dubem letním
(Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem
ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j.
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých
řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)

Hodnota
0

Zdůvodnění
V dotčeném území se nevyskytují.

0

Zastoupeny jen v podobě nereprezentativních
typů .

0
0
0 až -1

V dotčeném území se nevyskytují.
V dotčeném území se nevyskytují.
V území se v podobě větších komplexů lesa
nevyskytují. Pouze jako menší porosty
v některých částech sledovaných toků. Mírný
negativní vliv v případě negativní změny
vodních poměrů v oblasti.
V území se v podobě větších komplexů lesa
nevyskytují. Pouze jako menší porosty
v některých částech sledovaných toků. Mírný
negativní vliv v případě negativní změny
vodních poměrů v oblasti.

0 až -1

Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit
Z důvodu, že se jednotlivé stavební objekty, které jsou součástí navržené protipovodňové ochrany
města Litovle a dalších lokalit, nacházejí především v intravilánu města Litovle a jeho okolí,
které je dnes představováno především poli, nepředpokládáme negativní vliv záměru na celistvost
lokalit výskytu jednotlivých druhů či chráněných biotopů.
Opatření: mezi nejdůležitější opatření eliminující potenciální negativní dopady záměru patří
zejména správné načasování stavebních prací v terénu. Obecně je doporučováno vyloučit terénní
práce v období zvýšené aktivity živočichů (shánění potravy, rozmnožování) a růstu vegetace, tedy
na jaře. Terénní práce za použití těžké mechanizace je navrženo vyloučit v období mezi 1.3. a
15.6. daného roku.
V případě bobra evropského bude potřeba zajistit aktuální průzkum jeho výskytu v území v době
před zahájením terénních prací. Začátek realizačních prací v současnosti není znám a díky
celkovému zvyšování početnosti bobrů v území a rychlých teritoriálních změn je pravděpodobné,
že do začátku realizace záměru může dojít k významným změnám v distribuci bobrů v území.
Bude potřeba přesně lokalizovat bobří nory a v případě prostorové kolize s plánovanými
stavebními objekty či jejich bezprostřední blízkosti (intenzivní rušení bobrů během výstavby)
bude nutno zajistit záchranný odchyt bobrů a jejich transfer na náhradní stanoviště. Po ukončení
prací se předpokládá spontánní rekolonizace území bobry.
V případě kuňky obecné, ale i dalších druhů obojživelníků se nabízí možnost vzniku nových
biotopů (mokřadů, tůní) v území v souvislosti s realizací protipovodňových opatření. Pro
výstavbu hrází bude potřeba velké množství materiálu, které lze získat vytěžením v samotném
území. Pokud bude těžbou zeminy vytvořeno mokřadní území s vodními plochami, bude zcela
jistě kolonizováno řadou vodních živočichů včetně obojživelníků. Podobně koncipovaný záměr
na výstavbu mokřadu v blízkosti Hvězdy již v podobě ideového projektu v současnosti existuje.
Pokud by se vytvoření mokřadu stalo součástí protipovodňových opatření (a záměru jako celku),
lze uvažovat o vyloženě pozitivních dopadech záměru na některé předměty ochrany (kuňka
ohnivá, čolek velký, bobr evropský).
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D.I.7.4 Dílčí zhodnocení variant
Možné vlivy výstavby na flóru, faunu a ekosystémy jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 45: Rekapitulace přijatelnosti vlivu variant
Kategorie Podkategorie
Varianta Varianta
Poznámka
aktivní
nulová
Zvláště
Národní park (NP)
5
5
chráněná Chráněná krajinná oblast
3
5
CHKO Litovelské Pomoraví - zásah do
území
(CHKO)
jeho 3. a 4. zóny
Národní přírodní rezervace
4
5
V blízkosti NPR Ramena řeky Moravy
(NPR)
zasahuje do území pouze okrajově a to po
hospodářský most k mlýnu Šargoun.
V této lokalitě bude provedena pouze
rekonstrukce jezu Šargoun a rybochod IO 16 a úprava nivelety hráze u jezu
Šargoun podél Mlýnského potoka na jeho
pravém břehu.
Nebezpečí ovlivnění NPR je v období
výstavby jmenovaného IO.
Přírodní rezervace (PR)
4
5
Okrajový zásah do PR Litovelské luhy.
Hranice PR vede v souběhu s vodním
tokem Třídvorka, jejíž koryto nebude
stavebně upravováno. Bude pouze
obnovena jeho funkce, budou vytěženy
nánosy a odstraněna náletová zeleň z
prostoru tělesa toku. Nebezpečí ovlivnění
PR je v období výstavby jmenovaného
IO. Podmínkou je, že veškeré práce
budou probíhat ve směru od stávající
silnice II/447 Litovel - Tři Dvory.
Národní přírodní památka (NPP)
5
5
Přírodní památka (PP)
3
5
PP Hvězda, PP Malá Voda Nebezpečí
ovlivnění PP je v období výstavby IO. Je
třeba minimalizovat dočasný zábor ve
směru k PP. Soubor preventivních
ochranných opatření po období výstavby
bude navržen podrobně v POV.
Významn Ze zákona
lesy
4
5
Okraj lesníka u PP Malá voda v místě
é krajinné (114/1992
křížení IO 01 ochranné západní hráze,
prvky
Sb.)
zásah do lesa na soutoku Strusky a
Mlýnského potoka od IO 09.2, dočasný
malý zábor lesní půdy u ČOV od IO 12.7.
rašeliniště
5
5
vodní toky
3
5
Morava a její přítoky
rybníky
5
5
jezera
5
5
údolní nivy
3
5
údolní niva Moravy
Registrované orgánem ochrany
5
5
přírody
Územní
Nadregionáln biocentrum
3
5
NRBC Ramena řeky Moravy – okrajový
systém
í
zásah při obnově Třídvorky úpravy nátrží
ekologické
u ČOV. Vliv v období výstavby.
stability
biokoridor
3
5
NRBK Vrapač, Doubrava – Ramena řeky
Moravy – podél Moravy a jejích přítoků.
Regionální
biocentrum
5
5
biokoridor
5
5
-
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biocentrum

4

5

biokoridor
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené

4
5
5
3
3
4

5
5
5
5
5
5

ohrožené

4

5

4
4

5
5

Ptačí oblasti
Evropsky významné lokality

Zásah do biocentra Pohoda, okrajový
zásah do lokálního biocentra: Za
cukrovarem, přiblížení se k biocentrům v
období výstavby: U Zámecké zahrady, U
vysílačů, U Malé vody, Hvězda, U
Šargouna.
-

žebratka bahenní (Hottonia palustriss)
bobr evropský
ouklejka pruhovaná (Alburnoides
bipunctatus), skokan štíhlý, ledňáček
říční, žluva hajní
mník jednovousý (Lota lota), ropucha
obecná, rorýs obecný, vlaštovka obecná,
lejsek šedý, moudivláček lužní
PO Litovelské Pomoraví
EVL Litovelské Pomoraví

Při hodnocení vlivu stavby na životní prostředí hrají v tomto případě hlavní roli ekosystémy a
jejich případné negativní ovlivnění. Jedná se zejména o zvláště chráněná území, územní systém
ekologické stability, významné krajinné prvky a lokality Natura 2000.
V řešeném území se vyskytuje celá řada prvků uvedených kategorií. Realizace záměru bude mít
jednoznačně určitý negativní vliv na uvedené prvky, ať už se jedná o zábor půdy, kácení
břehových porostů, změny vedení a zaústění koryta, zásah do přirozeného koryta vodního toku
zpevněním břehů v určitých úsecích apod. Záměrem protipovodňových opatření nedojde k
výrazné změně vodního režimu v krajině. Změny vodního režimu nebudou limitující pro lužní
lesy v okolí Litovle.
Z hlediska fauny, flóry a ekosystémů se doporučují následující opatření:
• V případě dotčení VKP je nutné, aby investor před zahájením stavby zažádal o povolení
k zásahu do významných krajinných prvků u příslušného orgánu ochrany přírody (pro
registrované VKP – příslušné pověřené obecní úřady, pro VKP ze zákona - vodní toky, nivy,
les – příslušné obecní úřady s rozšířenou působností).
• Zařízení stavenišť a průběh stavebních objektů musí být naplánovány tak, aby byl
minimalizován rozsah kácení dřevin a degradace přírodních biotopů.
• V případě kácení dřevin rostoucích mimo les zajistí investor před vlastním odstraněním dřevin
povolení ke kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody. Kácení dřevin by mělo být
prováděno mimo vegetační období, tj. v měsících listopad až únor.
• Případné náhradní výsadby by měly být naplánovány po dohodě s příslušným orgánem
ochrany přírody přednostně do vymezených či navrhovaných skladebných prvků ÚSES.
• V průběhu přípravných prací i v průběhu vlastní realizace bude důsledně dbáno na
likvidaci neoindigenofytů.
• V území nebudou vytvářeny dlouhodobé deponie zeminy.
• Případné krátkodobé deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu a jejích
konfigurace bude taková, aby bylo omezeno riziko eroze. Ty, které nebudou bezprostředně
využity, budou osety travinami.
• Svahy ochranných hrází budou ihned zatravněny travino-bylinným porostem vhodné
EVERNIA s.r.o.

Strana 163

Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.

Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa

druhové skladby.
• Pokud si práce spojené se zařízením staveniště vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než 1 rok,
včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, požádá si
provozovatel těchto prací o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF u orgánu ochrany ZPF
MěÚ Kroměříž (dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb.).

Dílčí závěr kapitoly D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy:
Záměr přinese přímé zásahy do zvláště chráněných území, prvků ÚSES, významných krajinných
prvků a lokalit Natura 2000, ale jedná se pouze o dílčí úpravy stávajícího stavu, případně zásahy
na krátkých úsecích, a proto se nepředpokládá významný limitující vliv. Podmínkou jsou
navržená minimalizační a kompenzační opatření eliminující potenciální dopady a to zejména v
období výstavby.

D.I.8. Vlivy na krajinu
V této kapitole jsou shrnuty obecné zásady pro hodnocení vlivu protipovodňových opatření na
krajinu, identifikace konfliktů s hodnotami krajinného rázu a zhodnocení přijatelnosti záměru.
Posuzovaný záměr spadá do území, které je podle metodiky Míchala (1997), zařazeno do
kategorie B+ harmonická krajina zvýšené hodnoty. Důkazem krajiny s dochovaným charakterem
krajinného rázu se škálou výrazných prvků je i to, že tato krajina leží z velké části v CHKO
Litovelské Pomoraví. Nejvýznamnějším prvkem jsou zde lužní lesy podél řeky Moravy a
jednotlivé přítoky a ramena řeky Moravy, včetně slepých ramen a porostů kolem nich. Pro své
mimořádné přírodní hodnoty zde bylo vyhlášeno několik maloplošných zvláště chráněných území
(NPR Ramena řeky Moravy a Vrapač, PR Litovelské luhy, PP Hvězda a PP Malá Voda).
D.I.8.1. Hodnocení podle obecných zásad pro daný typ stavby
Stavby tohoto typu patří obecně ke stavbám, které nemají významný vliv na krajinný ráz.
Skutečný dopad závisí na dodržování veškerých zásad při technickém řešení jednotlivých částí
stavby. Uvedený záměr se skládá z jednotlivých stavebních objektů, z nichž většina nebude
vizuelně příliš patrná. Do této skupiny objektů patří zejména úpravy koryt a jejich zaústění,
rekonstrukce jezů, omezovací a stavidlové objekty na vodních tocích. Určitý vliv na krajinný ráz
může mít ochranná hráz, která vytvoří nový liniový prvek v krajině. Ochranná hráz bude mít
charakter zemní sypané hráze o výšce 2,0 – 3 m a bude zatravněna, což bude minimalizovat
negativní vliv na krajinný ráz.
Zásada přiměřenosti technických děl charakteru krajiny
Rozsah technických umělých prvků (opěrných zdí, jezů aj.) by měl být úměrný charakteru
krajiny. Tyto prvky jsou přijatelnější v krajině průmyslové a výrazně antropogenní, nežli
v krajině zemědělského a přírodního charakteru. Zájmové území, kterým trasa prochází, lze
hodnotit jednoznačně jako urbanizovanou, mozaikovitou krajinu s velkým výskytem přírodních
prvků (zalesněné území, údolí s vodními toky, louky), které jsou součástí CHKO Litovelské
Pomoraví. Většina stavebních objektů se nachází v zastavěném území Litovle nebo na
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zemědělských pozemcích v jeho okolí. Do bezprostřední blízkosti vyloženě přírodních
ekosystémů se stavba dostává pouze v okolí Přírodní památky Hvězda, kterou ze severu i z jihu
obklopuje ochranná hráz v podobě zvýšeného terénu cca 2 m. Přírodní památku Malá Voda kříží
navrhovaná ochranná zemní sypaná hráz západní. V místě křížení bude vybudován omezovací
objekt na Mlýnském potoce. Na východní straně Litovle lze určitý zásah do přírodního charakteru
krajiny očekávat u rekonstrukce jez Šargoun, který je ve vzdálenosti cca 200 m od Národní
přírodní rezervace Ramena řeky Moravy. Vzhledem k tomu, že se však jedná o rekonstrukci
stávajícího jezu a nevznikne proto nový technický prvek, bude tento vliv přijatelný.
D.I.8.2. Identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní a historické
charakteristiky
Identifikace konfliktů s pozitivními hodnotami přírodní, kulturní a historické charakteristiky jsou
vymezeny do jednotlivých dotčených krajinných prostorů, které byly charakterizovány v kap.
C.II.7.2.
DoKP 1 Litovel
Dotčený krajinný prostor Litovel je z velké části vymezen vlastní zástavbou města Litovel.
V centrální části Litovle je navrhována rekonstrukce jezu u Staroštíkovy pily, opěrné zdi na
Mlýnském potoce, zvýšení hráze u elektrárenského náhonu, úpravy u řeky Moravy.
Vzhledem k tomu, že navrhované úpravy přechází z velké části přes urbanizované území, není
předpoklad významnějšího narušení přírodních prvků. V daném prostoru jsou navrhovana
opatření jako zvýšení hráze, přeložky inženýrských sítí, rekonstrukce jezů a opravy nádrží, takže
není ani předpoklad, že stavba v tomto dotčeném prostoru bude mít zásadní vliv na krajinní ráz.
DoKP 2 Olomoucké předměstí – Šargounský mlýn
Daný dotčený prostor začíná v lokalitě Olomoucké předměstí, které můžeme charakterizovat jako
urbanizované prostředí. Dále pokračuje přes lokalitu Velké Pastvisko až ke Šargounskému
mlýnu, přičemž okrajovou část tohoto prostoru kopíruje Mlýnský potok. Na sever od Mlýnského
potoka zasahují do krajinného prostoru rozsáhlé lužní lesy. Území můžeme charakterizovat
kromě Olomouckého předměstí jako poměrně harmonické z části přírodní prostředí, tvořené
převážně loukami, lužními lesy a břehovými porosty lemujícími Mlýnský potok. V daném
dotčeném prostoru jsou navrhovány opatření jako změna zaústění Strusky – nové koryto,
rekonstrukce jezu Šargoun, pravobřežní hrázka podél vodního toku Struska a obnovení
Třídvorky. Také v tomto dotčeném krajinném prostoru, neočekáváme výraznější vlivy na přírodní
prvky ani na krajinný ráz v dané oblasti. Možné ovlivnění lze očekávat na bezprostředních
břehových porostech lemujících Mlýnský potok, které budou ovlivněny hlavně v době stavby a
stavebních úprav. Minimalizovat vliv na břehové porosty a vlastní vodní tok je významné
zejména v okolí jezu Šargoun, kde se záměr přibližuje Národní přírodní památce Ramena řeky
Moravy, a podél Třídvorky, která tvoří hranici Přírodní rezervace Litovelské luhy.
DoKP 3 Víska, Červenka a okolí
Dotčený krajinný prostor je vymezen v severní a západní části zájmového území. Stěžení vliv zde
bude mít výstavba západní ochranné hráze jako vizuelně nejexponovanějšího stavebního objektu.
Protipovodňová hráz se táhne ve směru sever – jih, začíná u silnice III/4498, pokračuje přes
lokality Prostřední luka, U Moravy, Za tokem. Ve své trase navrhovaná hráz protne vodní toky:
Morava, Struska, Mlýnský potok, Malá voda. Jedná se o krajinu, která je tvořena převážně ornou
půdou a nivními loukami. Vzhled krajiny dotvářejí liniová rostlinná společenstva podél cest a
vodních toků. Vliv na přírodní prvky bude mít zejména křížení jednotlivých vodních toků a
úprava jejich vodního režimu. K narušení přírodních prvků můžeme zařadit také břehové porosty
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v blízkosti vodních toků, které budou dotčené navrhovanou stavbou. Na trase ochranné hráze se
navrhují následující stavební úpravy: rekonstrukce jezu, různé regulační objekty. Dotčený
krajinný prostor bude podléhat změně krajinného rázu a to zejména výskytem nového liniového
prvku v rovinaté zemědělské krajině. Vzhledem k tomu, že hráz bude mít celkově přírodní
charakter, nebude tento vliv limitující. Trasa v navrhovaném území nebude mít vliv na kulturní
charakteristiky.
U dalších stavebních objektů v této lokalitě se vliv na krajinný ráz nepředpokládá.
D.I.8.3. Kontrasty v měřítku, asociacích, harmonii
Každá krajina má určitou kapacitu přijímat nové vývojové prvky. Měřítkem této kapacity je tzv.
zranitelnost krajiny. Hlavní složkou vizuálního vlivu je kontrast. Vycházíme-li z toho, která ze
základních kategorií je ovlivňována, můžeme vlivy rozdělit na kontrasty měřítka, kontrasty
asociací a kontrasty harmonie. Je obecnou snahou, aby dopady stavby byly (zvláště v silně
zranitelných krajinách) co nejméně kontrastní.
Kontrasty v měřítku:
Navrhovaná protipovodňová opatření jsou umístěna převážně v harmonické částečně přírodní
krajině, která je součástí CHKO Litovelské Pomoraví. V zájmovém území se vyskytuje orná
půda, v západní a severní části v okolí Vísky a Červenky nivní louky, jihovýchodně od Litovle
lužní lesy. Navržená protipovodňová ochranná hráz je liniovou stavbou a vzhledem k rozsahu
stavby a použitému materiálu se nepředpokládá výraznější narušení kontrastu v krajině.
V případě rekonstrukcí jezů a úprav vodních toků se nebude jednat o nový objekt v krajině, ale
pouze úpravu stávajícího, a tedy nebudou tyto úpravy představovat kontrast v měřítku.
Kontrast v asociacích a harmonii:
Záměr jako celek nebude vytvářet nové kontrasty v asociacích a harmonii. Vzhledem k tomu, že
se jedná o území, kde se řeka Morava větví a vytváří síť ramen a přítoků, nejsou stavby
související s úpravou vodního režimu v zastavěné části Litovle nijak neobvyklé a z hlediska
asociací kontrastní. Vesměs se jedná o stavby vizuelně málo výrazné a nápadné. Nejvýraznější
stavbou záměru je ochranná hráz podél západního okraje Litovle. Vedení hráze respektuje
členitost terénu. Hráz je vedena volným územím zemědělského charakteru a vytváří nový liniový
prvek. Stavba však nebude tvořit dominantu v zájmovém území vzhledem k tomu, že bude
vybudována z přírodního materiálu a její výška nad terénem se bude pohybovat mezi 2,0 – 3,2 m.
Hráz bude celá zatravněna.
D.I.8.4. Konfliktnost významných částí stavby ve vztahu k ochraně krajinného rázu
Za konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu je považováno místo, kde navrhovaná stavba bude
do určité míry snižovat hodnotu krajinného rázu. Konfliktnost stavby je vyjádřena přítomností
nejsilnějšího zásahu do hodnot krajinného rázu. Konfliktnost stavby je zesílena přítomností
jedinečných hodnot, tj. hodnot, které jsou významem ojedinělé a neopakovatelné v rámci regionu
(NPR, NPP, ÚSES, vizuální scéna, scenerie).
Na základě výše uvedených skutečností byly vytipovány úseky, které jsou konfliktní z hlediska
vlivu na krajinný ráz.
Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy
Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy se nachází jihovýchodně od města Litovel.
Předpokládaná stavba nezasahuje přímo do Národní přírodní rezervace, ale mohlo by dojít
k ovlivnění této rezervace v období výstavby. K ovlivnění vodního režimu by za běžného stavu
(nepovodňového) k ovlivnění dojít nemělo.
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o slabý konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu
Přírodní památka Litovelské Luhy
Jedná se o souvislý lesní komplex s bohatým bylinným podrostem a výskytem vzácných druhů
korýšů. Nachází se na východní části od města Litovel. Také tady stavba nezasahuje do prostoru
rezervace, ani za běžného stavu (nepovodňového) by nemělo dojít k zásadní změně a úpravě
vodního režimu.
o slabý konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu
Přírodní památka Hvězda
Území tvoří pestrá mozaika mokřadních, lesních a lučních biotopů. Společenstva mají přirozenou
druhovou skladbu s malou frekvencí ruderálních a invazních druhů. Jedná se o botanicky cenné
území. Tato památka se nachází v jižní části Litovle v bezprostřední blízkosti navrhované stavby.
Ze severní i jižní strany přírodní památky je navrhována ochranná hráz o výšce cca 2,0 m. V
těsné blízkosti východního okraje PP bude budován IO 11.3 ochranná hráz podél tratě ČD. To by
však na lokalitu nemělo mít z hlediska krajinného rázu významný vliv. V průběhu výstavby je
nutné minimalizovat zásah do břehových porostů podél Strusky a Mlýnského potoka.
o středně silný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu
Přírodní památka Malá voda
Přírodní památka Malá Voda je lemována většinou souvislým, místy mezernatým lemem dřevin
břehového porostu. Na břehové porosty navazují porosty doprovodné tvořené převážně bylinným
patrem nebo jen nízkým pásem dřevin. Trasa západní ochranné hráze přímo kříží přírodní
památku Malá Voda, což bude představovat úpravu části koryta vodního toku včetně zásahu do
břehových porostů. Dojde tedy k přímému ovlivnění této lokality, ale pouze na malé části
vzhledem k délce celé PP.
o středně silný konflikt s ochranou hodnot krajinného rázu
Širší zájmové území je určeno vzdáleným pohledovým horizontem. Z hlediska záměru a jeho
vlivu na krajinný ráz je nejvýznamnějším stavebním objektem západní ochranná zemní sypaná
hráz, ale ani zde vzhledem k charakteru stavby není předpoklad významného vlivu. Zemní hráz
bude vybudována z přírodního materiálu, bude zatravněna a její výška se bude pohybovat v
rozmezí 2,0 – 3,2 m nad stávajícím terénem. Viditelná bude pouze ze západní strany Litovle,
bude vytvářet nový liniový prvek v krajině, ale neměla by narušovat zemědělský a přírodní
charakter krajiny. Vzhledem k těmto skutečnostem nebude navrhovaný záměr tvořit v zájmovém
území výrazný, dominantní liniový prvek.
D.I.8.6 Vliv na fragmentaci krajiny
Souborem protipovodňových opatření nevzniká vliv na fragmentaci krajiny.
D.I.8.7 Přírodní parky
V řešeném území se nevyskytuje žádný přírodní park.
Dílčí závěr kapitoly D.I.8 Vlivy na krajinu:
Z hlediska krajinného rázu záměr přijatelný. Stavba nebude mít významný negativní vliv na
krajinný ráz. Stavebními objekty jsou ve volné krajině nízké hráze realizované formou
zatravněných zemních valů, které budou mít přírodní charakter a nebudou vytvářet negativní
kontrasty v harmonii, měřítku a asociacích. Vlivy v období výstavby budou minimalizovány
preventivními opatřeními pro přípravu i vlastní výstavbu.
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
D.I.9.1 Vliv na hmotný majetek
Jedná se na jedné straně o úpravy koryt vodních toků a zvýšení hrází, které nejsou spojeny
s významným záborem půdy a tedy i vlivem na hmotný majetek, a na druhé straně jsou to nové
ochranné hráze a rekonstrukce jezů, které již vliv na hmotný majetek mají. Veškeré stavební
objekty jsou navrhovány tak, aby byl tento vliv minimalizován. V rámci stavby by nemělo dojít
k přímé demolici obytných objektů. Trasováním hrází a upravených koryt vodních toků dojde
k záboru pozemků, které jsou vlastnictvím obce, státu a soukromých osob. Rozsah těchto záborů
je upřesněn v záborovém elaborátu, který je součástí technické dokumentace.
Několik stavebních objektů počítá s úpravou stávajících plotů zahrádek a zahrad: IO 11.7
ochranné zdi pod Staroštíkovým jezem, kde je zeď na pravém břehu umístěna v místě plotů, IO
11.9 úpravy podél Loučky, kde zdi na pravém i levém břehu jsou umístěny v trase stávajících
plotů zahrad. Zde budou ploty upraveny tak, že u nich budou vybudovány pevné podezdívky.
Nulová varianta nepředstavuje žádný zábor půdy ani demolici objektů, ale vzhledem k vysoké
pravděpodobnosti vzniku povodňových stavů, je v tomto případě velké riziko vzniku
významných škod na hmotném majetku. Výše povodňových škod v roce 1997 dosáhla cca 3 000
mil. Kč. Rozsah území ohroženého povodní je v nulové variantě odhadováno na 700 ha, přičemž
realizací protipovodňových opatření bude ochráněno cca 550 ha této plochy.
Rekonstrukce jezů využívaných v současné době pro výrobu elektrické energie bude také
představovat určitý vliv stavby na hmotný majetek. Tento vliv by však měl trvat pouze v období
výstavby a poté by jezy měly být předány původním majitelům tak, aby nedošlo k jejich
finančním ztrátám.
Vzhledem k tomu, že stavba bude probíhat v zástavbě města Litovel a budou využívány místní
komunikace, ale především pozemky vykoupené pro výstavbu ochranných hrází, nebude ani vliv
během výstavby limitujícím faktorem.
D.I.9.2 Vliv na kulturní památky, archeologické lokality a záchranný archeologický
průzkum
V zájmovém území se vyskytují četné kulturní památky, které jsou popisovány v kapitole
C.II.10.2 Kulturní památky a jejich charakteristika. V řešeném území se také nacházejí
archeologická naleziště, která jsou popisována v kapitole C.II.10.3 Archeologické památky a
území s archeologickými nálezy.
Vliv na kulturní památky a archeologické lokality je vzhledem k umístění jednotlivých
stavebních objektů zanedbatelný. Všechny úpravy vodních toků budou probíhat v prostorech, kde
se nepředpokládá, že by mohli ovlivnit kulturní památky. Centrální část Litovle, kde je
soustředěna většina památek, nebude navrhovanými opatřeními vůbec dotčena. Většina
navrhovaných protipovodňových opatření bude realizována na zemědělských pozemcích a
v okolí vodních toků mimo zástavbu Litovle.
Vzhledem k tomu, že v souvislosti se záměrem se nepředpokládají žádné významné zemní práce,
není ani nutné zajistit archeologický dohled nad stavbou.
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D.I.9.3 Dílčí zhodnocení vlivů
Možné vlivy výstavby na hmotný majetek a kulturní památky jsou shrnuty v následující tabulce:
Tabulka 46: Rekapitulace přijatelnosti vlivu stavebního záměru
Aktivní
varianta

Nulová
varianta

Vliv na hmotný majetek

4

2

Vliv na kulturní památky
Vliv na památkové zóny
Vliv na památkové rezervace
Vliv na archeologické naleziště

5
5
5
5

5
5
5
5

Předmět hodnocení - ukazatele

Poznámka
Nepatrný vliv na zábor pozemků. V případě nulové
varianty nebezpečí povodňových stavů se škodami
na hmotném majetku
bez vlivu
bez vlivu
bez vlivu
bez vlivu

U záměru se nepředpokládá významný vliv na kulturní památky, archeologická naleziště a
hmotný majetek. Kulturní památky, stejně jako městská památková zóna se vyskytují v centrální
části Litovle, kde nebude docházet v rámci hodnoceného záměru k zásadním stavebním úpravám.
Významné archeologické lokality se v řešeném území nevyskytují a stavba sama o sobě
nepředstavuje rozsáhlé zemní práce, které by mohly mít vliv na území s prokázanými
archeologickými nálezy, které sem zasahuje.
Hmotný majetek v podobě obytných budov, průmyslových a zemědělských objektů nebude
realizací protipovodňových opatření přímo dotčený. Dojde k záborům zejména zemědělské půdy.
Rozsah záborů je upřesněn v Záborovém elaborátu, který je součástí technické dokumentace.

Dílčí závěr kapitoly D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Z hlediska hmotného majetku, kulturních památek a archeologických nalezišť se jeví realizace
stavby ochranné protipovodňové hráze a ostatních protipovodňových opatření přijatelná a
neočekávají se žádné významné vlivy na tyto památky.
Vliv na hmotný majetek a kulturní památky od nulové varianty vzniká v době povodně, kdy
vznikají nevyčíslitelné škody.
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CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ

PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI
A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

D.II.1 Rekapitulace problémových okruhů
Z výsledků rozborů provedených v kap. D.I Charakteristika a hodnocení vlivů záměru je zřejmé,
že realizace záměru přináší rizika zejména v období výstavby. Jako potenciálně problémové se
jevily tyto složky životního prostředí:
- vlivy na přírodu (faunu, flóru, ekosystémy a částečně i krajinný ráz)
- vlivy na obyvatelstvo, zejména v období výstavby
- vlivy na povrchové a podzemní vody
V následujících tabulkách je provedena rekapitulace vlivů na základní složky životního prostředí.
Velikost a významnost vlivu je hodnocena celkovou mírou přijatelnosti podle 5-ti členné stupnice
(5 – zcela přijatelné, bezproblémové, 4 – přijatelné s dílčími výhradami, 3 – přijatelné s většími
výhradami, 2 – přijatelné s velkými výhradami, 1 – zcela, jednoznačně nepřijatelné; podrobnosti
na začátku dokumentace v kapitole Metodika). Nulová varianta je prakticky nepřijatelná
z hlediska vlivu na obyvatelstvo a hmotný majetek. V následujících tabulkách je porovnána
aktivní varianta s variantou nulovou.
A) Rozsah vlivů na obyvatelstvo
S realizací záměru je rovněž spojen očekávaný výskyt negativních vlivů z hlediska obyvatelstva.
Jedná se zejména o fázi výstavby protipovodňových opatření, která bude spojena s vyšší
dopravou a negativními vlivy, které ji provázejí. V průběhu výstavby dojde k nárůstu těžké
nákladní dopravy, hlučnosti, emisí z dopravy a prašnosti v okolí vlastní stavby. Pro dopravu
budou využívány silnice a místní komunikace na území města Litovle, ale dále zejména pozemky
vykoupené pro výstavbu vlastních ochranných hrází. Ve fázi provozu stavby, tj. po ukončení
období výstavby, se nepředpokládá negativní vliv na obyvatelstvo. Naopak dojde ke zvýšení
bezpečnosti a škod na hmotném majetku v době povodní.
Ponecháním stávajícího stavu (nulová varianta) by nedošlo k ochraně obyvatel a hmotného
majetku a v případě vyšších vodních stavů by opět hrozilo riziko velkých hmotných škod a
obecné ohrožení bezpečnosti obyvatel.
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Tabulka 47: Rozsah vlivů vzhledem k populaci
Kategorie

Podkategorie

Zdravotní rizika

Hluk
Imise
Riziko nehod a
Riziko nehod
povodňových stavů Povodňové stavy
Faktor pohody

Přímý vjem

Dělící efekt
Rekreační využití území
Sociálně ekonomické dopady

Vliv na hmotný majetek

Vliv na kulturní památky
Vliv na památkové zóny
Vliv na památkové rezervace
Vliv na archeologické naleziště

Aktivní Nulová
Poznámka
varianta varianta
4
5
Zvýšení pouze v období výstavby.
4
5
Zvýšení pouze v období výstavby.
4
5
Zvýšení rizika pouze v období výstavby.
4
1
Zajištění bezpečného převedení vysokého
stavu vody.
4
5
Vliv během výstavby, západní ochranná
hráz tvoří nový liniový prvek v krajině. Na
druhé straně podstatné zvýšení bezpečnosti
a ochrany majetku a obyvatel.
4
5
Dělící efekt bude malý, pouze od
ochranné západní hráze.
4
5
Menší faktor průchodnosti terénem.
5
1
Ochrana obyvatel a jejich majetku před
přírodními katastrofami, využívaní
hydrologického potenciálu.
4
2
Vliv na zábor pozemků, pevná podezdívka
některých plotů zahrad a zahrádek.
V případě nulové varianty nebezpečí
povodňových stavů se škodami na majetku
5
5
Bez vlivu.
5
5
Bez vlivu.
5
5
Bez vlivu.
5
5
Bez vlivu.

B) Rozsah vlivů na povrchové a podzemní vody
V následující tabulce je uveden rozsah předpokládaných vlivů realizace protipovodňových
opatření na povrchové a podzemní vody.
Tabulka 48: Rozsah vlivů vzhledem k horninovému prostředí
Kategorie
Vliv na povrchové vody

Vliv na podzemní vody
Vliv na zdroje pitných vod
Vliv na záplavová území

Aktivní Nulová
Poznámka
varianta varianta
3
5
Zásahy do koryt a břehových porostů vodních toků.
Výstavba omezovacích a stavidlových objektů na
vodních tocích. Vliv je v období výstavby.
4
5
Riziko kontaminace během výstavby, určitý vliv
zemních prací během výstavby.
4
5
Riziko kontaminace během výstavby.
4
2
Významný pozitivní vliv záměru na rozsah
záplavových území.

Nulová varianta představuje stávající situaci, která je z hlediska častých povodňových stavů,
prakticky nepřijatelná a představuje významné hmotné škody a snížení bezpečnosti obyvatelstva.
K rozlivu vody z koryt dochází již při 5-ti letých průtocích. Realizace protipovodňových opatření
bude představovat takovou úpravu vodních toků, která zajistí bezpečné převedení vyšších objemů
vody přes zastavěné území. Stavba nepředstavuje nárůst zpevněných ploch, které by měli vliv na
změnu srážkoodtokových poměrů.
Vliv na povrchové a podzemní vody spočívá zejména v riziku kontaminace v průběhu stavby a
v zásahu do koryt a břehových porostů vodních toků. Riziko kontaminace lze minimalizovat
souborem opatření, které budou konkretizovány v rámci plánu organizace výstavby.
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C) Rozsah vlivů na přírodu
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů na jednotlivé složky ochrany přírody.
Závěrečné hodnocení vychází z kapitoly D.I Charakteristika předpokládaných vlivů záměru.
Tabulka 49: Přehled kategorie ochrany přírody a vliv trasy na jednotlivé složky
Kategorie

Podkategorie

Zvláště
chráněná
území

Národní park (NP)
Chráněná krajinná oblast (CHKO)
Národní přírodní rezervace (NPR)

Přírodní rezervace (PR)

Významné
krajinné
prvky

Územní
systém
ekologické
stability

Národní přírodní památka (NPP)
Přírodní památka (PP)
Ze zákona
lesy
(114/1992 Sb.)

rašeliniště
vodní toky
rybníky
jezera
údolní nivy
Registrované orgánem ochrany přírody
Nadregionální biocentrum

biokoridor

Regionální
Lokální

Zvláště
chráněné
druhy

Rostliny

Živočichové

biocentrum
biokoridor
biocentrum
biokoridor
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené

ohrožené

Natura
2000

ptačí oblasti
evropsky významné lokality

Varianta Varianta
Poznámka
aktivní
nulová
5
5
3
5
CHKO Litovelské Pomoraví
4
5
V blízkosti NPR Ramena řeky
Moravy, nebude ovlivněna.
Opatření v období výstavby.
4
5
Okrajové přiblížení k PR Litovelské
luhy. Výstavba ze stávající silnice
II/447.
5
5
3
5
PP Hvězda, PP Malá Voda
4
5
Malý zábor doprovodného lesa v
místě křížení PP Malé Vody,
dočasný zábor u ČOV. Zásah do
lesa v místě soutoku Strusky a
Mlýnského potoka.
5
5
3
5
Morava a její přítoky
5
5
5
5
3
5
údolní niva Moravy
5
5
4
5
NRBC Ramena řeky Moravy –
okrajové přiblížení při obnově
Třídvorky.
3
5
NRBK Vrapač, Doubrava –
Ramena řeky Moravy – podél
Moravy a jejích přítoků
5
5
5
5
3
5
okrajový zásah nebo přiblížení se v
období výstavby
4
5
5
5
5
5
3
5
žebratka bahenní (Hottonia
palustriss)
3
5
bobr evropský
4
5
ouklejka pruhovaná (Alburnoides
bipunctatus), skokan štíhlý,
ledňáček říční, žluva hajní
4
5
mník jednovousý (Lota lota),
ropucha obecná, rorýs obecný,
vlaštovka obecná, lejsek šedý,
moudivláček lužní
4
5
PO Litovelské Pomoraví
4
5
EVL Litovelské Pomoraví

V řešeném území se vyskytuje celá řada chráněných prvků ať už se jedná o zvláště chráněná
území, prvky ÚSES, významné krajinné prvky nebo lokality soustavy Natura 2000. Realizace
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záměru bude mít určitý negativní vliv na uvedené prvky, ať už se jedná o zábor půdy, kácení
břehových porostů, změny vedení a zaústění koryta, zásah do přirozeného koryta vodního toku
zpevněním břehů v určitých úsecích apod.
Dále je nutné zdůraznit nepřímé negativní vlivy. Ty by neměly být významné, protože
protipovodňová opatření ovlivňují stav pouze v období velké vody. Za normálního stavu by
neměly mít vliv na vodní režim v lokalitě.
V dalším stupni projektové dokumentace je nutné vyřídit výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů od příslušných orgánů ochrany přírody (Krajský úřad Olomouckého
kraje, Správa CHKO Litovelské Pomoraví).
Předpokládané vlivy na jednotlivé složky životního prostředí jsou dále shrnuty v rozhodovacím
stromu, který je součástí kapitoly E.

D.II.2 Možnosti přeshraničních vlivů
Výstavba I. etapy protipovodňových opatření Morava, Litovel nevyvolává přeshraniční vlivy.
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D.III. C HARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH
A NESTANDARTNÍCH STAVECH

V období výstavby
Riziko úniku pohonných hmot ze stavebních strojů do rozestavěného nezpevněného tělesa
stavby a v souvislosti s tím možná kontaminace povrchových a podzemních vod a půdy. Toto
riziko bude eliminováno souborem preventivních opatření, které budou součástí dalšího stupně
projektové dokumentace v plánu organizace výstavby. V době výstavby bude v prostoru stavby
zakázána jakákoliv manipulace s rizikovými látkami (ropné látky apod.).
V období provozu
Ve fázi provozu protipovodňových opatření se nepředpokládá vznik havarijních stavů. Naopak
realizace záměru bude mít za následek bezpečnější převedení vysokých stavů vody přes
zastavěnou část Litovle a tedy snížení rizika vzniku povodně. Tím dojde také k lepší ochraně
hmotného majetku a zvýšení bezpečnosti obyvatel Litovle.
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D.IV. C HARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ,
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.IV.1. Období přípravy
D.IV.2. Období výstavby
D.IV.3. Období provozu

D.IV.1 Období přípravy
• V další fázi projektové přípravy bude zpracován plán organizace výstavby (POV). V něm
budou konkretizována opatření na minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo a životní
prostředí během výstavby, která jsou pro tento záměr limitující. Jedná se především o:
(i)

ochranná opatření u významných zdrojů hluku (rypadlo, buldozer, kompresor), jako
jsou: kryty, mobilní zástěny a protihlukové stěny. Kontrola technického stavu
stavebních mechanismů.

(ii)

vyloučení provádění hlučných prací v noční době od 21:00 do 7:00 hodin,

(iii) zamezení šíření prašnosti do okolí za suchého počasí kropením a vhodnou manipulací se
sypkými materiály, převoz zemin pod plachtou. Udržování vozovek v bezprašném
stavu.
(iv) kontrolu zabezpečení nákladu na autech, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
cesty,
(v)

zajištění očisty vozidel před výjezdem z areálu staveniště,

(vi) upřesnění přepravních tras zejména při dovozu materiálu do sypaných zemních
ochranných hrází, aby byl minimalizován vliv na obyvatelstvo. V maximální míře
budou využity pozemky vykoupené pro výstavbu ochranných hrází.
(vii) zajistit odkrytý terén staveniště tak, aby se nerozplavovaly za dešťů zeminy do okolí.
• Plán organizace výstavby (POV) musí obsahovat zajištění řeky Moravy a všech jejich přítoků
při výstavbě. A to před jejími znečištěními látkami ropného původu.
• Bude zpracován havarijní řád pro případ úniku ropných látek v průběhu výstavby. A to jak do
řeky Moravy a jejích přítoků, tak i do nezpevněných ploch staveniště a okolí.
• Je třeba zcela vyloučit možné havarijní znečištění vyplývající z úniku provozních kapalin
(pohonných hmot, olejů) používané mechanizace, cementového mléka, nátěrových hmot či
jiných chemikálií do vodního prostředí. Jelikož však není možné toto riziko zcela vyloučit,
měly by být během prací v korytě nainstalovány norné stěny zachycující případně unikající
chemické látky.
• V období výstavby bude na základě plánu organizace výstavby a na základě znalosti firmy,
která bude stavbu provádět, na základě znalosti přepravních tras zemin zpracována
samostatná hluková a rozptylová studie pro období výstavby.
Půda
• V některé z dalších fázích projektové přípravy, po konkrétním zaměření, provést podrobný
terénní pedologický průzkum. Jeho účelem je stanovení mocnosti skrývky a její vyznačení
pomocí isobat, které vymezují okrsky s příslušnou hloubkou skrývané vrstvy podle vlastností
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půdního pokryvu. Pro výpočet skrývky ornice, přechodových horizontů a hlouběji uložených
zúrodnění schopných zemin, je nezbytné prostorové vymezení zjištěných skutečností včetně
kartografické interpretace – okrsky skrývek.
•

Skrývku kulturních vrstev půdy je nutné provádět a skrývané zeminy využívat ve smyslu § 10
vyhlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb. Případné deponie zeminy musí být ošetřovány podle
požadavků uvedené vyhlášky.

•

Skrývanou půdní vrstvu doporučujeme využít zejména pro biologické rekultivace a zúrodnění
méně kvalitních půd v zájmovém území.

•

Jako součást podrobné projektové dokumentace vypracovat studii pozemkových úprav a
změn vyplývajících z umístění stavby. V rámci této studie je nutné řešit zajištění dopravní
přístupnosti pozemků dotčených realizací protipovodňových opatření. Konkrétní řešení
doporučujeme konzultovat s majiteli dotčených pozemků.

Fauna, flóra a ekosystémy
• V dalším stupni projektové dokumentace je nutné vyřídit výjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů od příslušných orgánů ochrany přírody (Krajský úřad
Olomouckého kraje, Správa CHKO Litovelské Pomoraví).
• V dalším stupni projektové dokumentace je nutné vyřídit výjimku ze základních ochranných
podmínek národních přírodních rezervací a přírodních rezerací, kdy na celém území je
zakázáno povolovat a umíťovat stavby.
• V dalším stupni projektové dokumentace je nutné vyřídit výjimky z ochranných podmínek
přírodní památky a to v případě změny přírodní památky nebo jejího využívání.
• V místě křížení západní ochranné hráze - IO 01 se Struskou se v jejím toku vyskytuje bohatá
populace chráněného druhu žebratka bahenní (Hottonia palustris) a její společenstvo
Hottonietum palustris (2a - asociace lidskou činností bezprostředně ohrožená a v nebezpečí
vymizení podle Moravce /Moravec et al, 1995/). Její populace zřejmě nebude stavbou
regulačního objektu bezprostředně ohrožena, ale je třeba věc ošetřit zákonnou cestou a situaci
s populací žebratky ještě prošetřit v kontextu okolních částí toku Strusky nad a pod
plánovanou ochrannou hrází.
• V místě IO 05 - obnovení Třídvorky jde o okrajové přiblížení se k území PR Litovelské luhy.
Musí být tento kontakt konzultován se Správou CHKO Litovelské Pomoraví. Problematické
může být rozhodnutí o osetí nových svahů. V této věci by se investor měl poradit
s pracovníky Správy CHKO na složení osevní směsi. Otázkou je, zda vůbec svahy musí být
osety a jak budou humusovány. Zda by nebylo možné k ohumusování využít právě vyhrnuté
sedimenty, které budou nepochybně obsahovat diaspory autochtonních rostlin, jenž rychle
vyklíčí a obsadí nově zbudované břehy. Napadané kusy tlejícího dřeva, které se nyní
nacházejí v korytě a taky na levém břehu Třídvorky, by bylo dobré přesunout do lesa na
pravém břehu a ponechat samovolnému rozkladu.
• V místě IO 09.1 ochranná hráz Mlýnský potok - pravý břeh Strusky by bylo dobré, kdyby
budovaná hráz (obdobně jako ona už zbudovaná „selská hráz“) byla vzdálena alespoň několik
metrů od koryta, aby byla ve zbytku pobřežních porostů zachována migrační cesta pro
vzácnější druhy rostlin a pro živočichy, aby tedy stála na stávající orné půdě.
• V období výstavby IO 09.2 úprava zaústění Strusky do Mlýnského potoka minimalizovat
zásah do okolních stromů. Nově navržené koryto bude propojeno štěrkovými žebry s
historickým korytem Strusky tak, aby zde vznikly žádoucí mokřady. Původní zaústění koryta
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Strusky bude zachováno a zůstane propojeno s Mlýnským potokem a bude fungovat jako
slepé rameno.
• Práce v korytech vodních toků je třeba omezit na nejnižší možnou míru a během prací je
nutno dodržovat stanovené podmínky. Uzavírací objekty (stavidla) nesmí při běžných
průtocích zasahovat pod hladinu vody takovým způsobem, jež by způsoboval turbulenci vody
a nárůst rychlosti proudění. To by znamenalo snížení migrační průchodnosti pro vodní
organismy přes dotčené profily. Dle vyjádření projektanta uzavíracích objektů budou stavidla
spouštěna pouze při riziku povodní, jinak zůstanou vyhrazena a daný průtočný profil nebudou
nijak omezovat.
• V POV musí být zahrnuto správné načasování prací v korytě Strusky při jeho úpravě zaústění
do Mlýnského potoka (IO 09.2) a vhodném technickém řešení stavidlových objektů, jež
nebudou při běžných průtocích představovat migrační překážky pro pohyb vodních
organismů.
• V další fázi projektové přípravy je potřeba řádně naprojektovat IO 12.4 rybochod u jezu
Litovel a to v souladu s doporučeními při výstavbě rybochodů. S pracovní verze výkresu
rybochodu je zřejmé, že plánovaným typem rybochodu je obtok (bypass). Za problematický
detail rybí cesty je třeba považovat jeho vstup (dolní konec), který je sice vhodně
naprojektován bezprostředně do podjezí, avšak s ústím směřujícím proti proudu vody. Tento
způsob zaústění je nevhodný z důvodu snížené účinnosti vábení ryb do přechodu. Dalším
problematickým místem může být výstup z přechodu (horní konec), na kterém bude osazen
regulační objekt (stavidlo). Dle vyjádření projektanta bude stavidlo spouštěno pouze při
povodních, při běžných průtocích zůstane zvednuto nad hladinu vody, takže průtok vody do
přechodu nebude nijak omezovat. Pokud bude regulace průtoků probíhat podle výše
popsaného scénáře, nepředstavuje stavidlo na přechodu problematický objekt.
• Mezi obecné zásady při budování rybích přechodů typu obtokových koryt (bypassů) patří
zejména následující:
o Průtok vody bypassem by měl dosahovat minimálně 5 % z dlouhodobého ročního
průměru průtoku vody v řece na daném profilu (Qa).
o Bypass je koncipován jako tok s přirozenou morfologií (střídání peřejnatých úseků
s úseky pomalu tekoucí vody - tůněmi). Peřeje mají mít podobu přirozených prahů
tvořených jednou či několika řadami kamenů. Kameny jsou skládány tak, aby vytvářely
maximální různorodost rychlostí a hloubek. Kameny je třeba dobře zastabilizovat
usazením alespoň z cca ½ výšky pod úroveň nivelety.
o Maximální rychlost proudění v peřejích u dna by neměla přesáhnout hodnotu 0,2 m.s-1,
střední rychlost proudění pak hodnotu 0,5 m.s-1. Výška prahu (rozdíl hladin) by neměla
být vyšší než 20 cm.
o Pod každým prahem musí být vytvořena tůň s minimální hloubkou 80 cm, minimální
délkou 2 m a pomalým prouděním vody. Vrstva dnového substrátu v tůni by měla činit
alespoň 25 cm.
o Šířka koryta obtoku musí být stanovena zejména s ohledem na nepřekročení maximálních
rychlostí proudění vody a hloubek v tůních.
o Vábící proud vody vycházející z bypassu musí být dostatečný, aby ryby nalezly vstup do
přechodu. Toho lze docílit následujícími způsoby:
o Vstup do přechodu bude situován pod výtokem.
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o Vstup do přechodu bude orientován šikmo po proudu řeky, aby vábící efekt proudění
z obtoku zasahoval co nejdále směrem doprostřed řeky.
o Vábící efekt do přechodu lze zvýšit mírným zvýšením sklonu dna nad vstupem do obtoku
(vytvoření peřejnatého úseku). Zvýšením sklonu dna dojde ke zvýšení rychlosti proudění.
Rychlost vody však nesmí být vysoká natolik, aby bránila rybám v postupu proti proudu
vody.
o Dosažení nízkého podélného sklonu rybího přechodu (a tím žádoucích rychlostí) lze
docílit maximálním prodloužením délky obtoku. Je třeba maximálně využít prostorových
možností lokality pro trasování koryta.
o Na vstupu a výstupu rybího přechodu nesmí být žádné překážky či jiné prvky, jež by
způsobovaly dezorientaci ryb při průchodu přechodem.
•

Mezi nejdůležitější opatření eliminující potenciální negativní dopady záměru na faunu patří
zejména správné načasování stavebních prací v terénu. Obecně je doporučováno vyloučit
terénní práce v období zvýšené aktivity živočichů (shánění potravy, rozmnožování) a růstu
vegetace, tedy na jaře. Terénní práce za použití těžké mechanizace je navrženo vyloučit
v období mezi 1.3. a 15.6. daného roku.

•

V případě bobra evropského bude potřeba zajistit aktuální průzkum jeho výskytu v území
v době před zahájením terénních prací. Začátek realizačních prací v současnosti není znám a
díky celkovému zvyšování početnosti bobrů v území a rychlých teritoriálních změn je
pravděpodobné, že do začátku realizace záměru může dojít k významným změnám
v distribuci bobrů v území. Bude potřeba přesně lokalizovat bobří nory a v případě prostorové
kolize s plánovanými stavebními objekty či jejich bezprostřední blízkosti (intenzivní rušení
bobrů během výstavby) bude nutno zajistit záchranný odchyt bobrů a jejich transfer na
náhradní stanoviště. Po ukončení prací se předpokládá spontánní rekolonizace území bobry.

•

V případě kuňky obecné, ale i dalších druhů obojživelníků se nabízí možnost vzniku nových
biotopů (mokřadů, tůní) v území v souvislosti s realizací protipovodňových opatření. Pro
výstavbu hrází bude potřeba velké množství materiálu, které lze získat vytěžením
v samotném území. Pokud bude těžbou zeminy vytvořeno mokřadní území s vodními
plochami, bude zcela jistě kolonizováno řadou vodních živočichů včetně obojživelníků.
Podobně koncipovaný záměr na výstavbu mokřadu v blízkosti Hvězdy již v podobě ideového
projektu v současnosti existuje. Pokud by se vytvoření mokřadu stalo součástí
protipovodňových opatření (a záměru jako celku), lze uvažovat o vyloženě pozitivních
dopadech záměru na některé předměty ochrany (kuňka ohnivá, čolek velký, bobr evropský).

• V případě dotčení VKP je nutné, aby investor před zahájením stavby zažádal o povolení
k zásahu do významných krajinných prvků u příslušného orgánu ochrany přírody (pro VKP ze
zákona - vodní toky, nivy, les – příslušné obecní úřady s rozšířenou působností).
• Zařízení stavenišť a průběh stavebních objektů musí být naplánovány tak, aby byl
minimalizován rozsah kácení dřevin a degradace přírodních biotopů.
• V případě kácení dřevin rostoucích mimo les zajistí investor před vlastním odstraněním
dřevin povolení ke kácení dřevin u příslušného orgánu ochrany přírody. Kácení dřevin by
mělo být prováděno mimo vegetační období, tj. v měsících listopad až únor.
• Případné náhradní výsadby by měly být naplánovány po dohodě s příslušným orgánem
ochrany přírody přednostně do vymezených či navrhovaných skladebných prvků ÚSES.
• V průběhu přípravných prací i v průběhu vlastní realizace bude důsledně dbáno na
likvidaci neoindigenofytů.
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• V území nebudou vytvářeny dlouhodobé deponie zeminy.
• Případné krátkodobé deponie zeminy budou udržovány v bezplevelném stavu a jejich
konfigurace bude taková, aby bylo omezeno riziko eroze. Ty, které nebudou bezprostředně
využity, budou osety travinami.
• Svahy ochranných hrází budou ihned zatravněny travino-bylinným porostem vhodné
druhové skladby.
• Pokud si práce spojené se zařízením staveniště vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než 1 rok,
včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, požádá si
provozovatel těchto prací o souhlas k dočasnému odnětí půdy ze ZPF u orgánu ochrany ZPF
(dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb.).
D.IV.2 Období výstavby
Všeobecně
•
•

Výstavba bude probíhat v souladu se schváleným plánem organizace výstavby (POV).
V období výstavby nesmí být skladovány v areálu staveniště látky škodlivé vodám včetně
zásob pohonných hmot pro stavební mechanismy. Nutné doplňování pohonných hmot do
málo pohyblivých stavebních strojů musí být realizováno za přísných preventivních opatření
(zpevněná část staveniště, ochranné vany, sorbenty apod.).

•

Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a tuto techniku zabezpečit lokálním
zpevněným podložím (panely) se záchytnými nádobami se sorbenty pod stojícími stavebními
mechanismy.

•

Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště.

•

Vozidla vyjíždějící ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod.

•

Případné znečištění komunikací musí být pravidelně odstraňováno.

Ochrana ovzduší
•
•

Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.
Realizovat opatření na snížení prašnosti při výstavbě (kropení, vhodná manipulace se
sypkými materiály, pravidelné čištění vnitřních komunikací v areálu apod.).

•

Pro přepravu využívat zejména pozemky ochranných hrází a minimalizovat dopravu v
intravilánu Litovle.

•

Dbát na zabezpečení nákladu na autech tak, aby nedocházelo k úsypům materiálu během
jízdy.

•

Kontrolovat technický stav stavebních mechanismů.

Hluk
• Nejhlučnější činnosti směřovat do dopoledních hodin.
• Minimalizovat souběh činností nejhlučnějších stavebních mechanismů.
Voda
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Dodržovat plán organizace výstavby z důvodu, aby nedošlo ke znečištění povrchových ani
podzemních vod v okolí.
Při výstavbě používat biologicky rozložitelná mazadla ke snížení rizika kontaminace vody
ropnými látkami.

•

Na plochách zařízení stavenišť v zátopovém území nebudou skladovány látky škodlivé
vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy.

•

Veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch stavenišť
v zátopovém území odváženy.

•

Na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy odstaveny
v minimálním počtu; pod stojícími stavebními mechanismy budou instalovány záchytné
vany, mechanismy budou vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro
případnou likvidaci úniků ropných látek.

•

Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být v dobrém
technickém stavu; nezbytná bude zejména kontrola z hlediska možných úkapů ropných látek.

Půda
•
•

Minimalizovat dočasné zábory půdy zemědělské i lesní.
Zajistit oddělené deponování ornice a podorniční vrstvy.

Les
•

Minimalizovat dočasné zábory do lesní půdy.

•

IO 05 obnovení Třídvorky provádět od stávající silnice II/447 tak, aby nedošlo k zásahu do
Litovelských luhů.

Zvláště chráněná území
•

Minimalizovat zásah do přírodní památky Malá Voda při výstavbě IO 01 ochranné západní
hráze, která přechází přes lesní půdu, doprovodnou zeleň a Mlýnský potok. Minimalizovat
zásah stavební mechanizace při výstavbě IO 11.4 - omezovací objekt na Mlýnském potoce v
západní ochranné hrázi.

•

Pokud možno nezasáhnout do PP Hvězda a to zejména při výstavbě IO 11.3 ochranná hráz
podél trati.

•

Výstavbu IO 05 obnovení Třídvorky realizovat ze strany od stávající silnice II/447, tak aby
byl minimalizován zásah do přírodní rezervace Litovelské luhy a do CHKO Litovelské
Pomoraví.

Fauna, flóra, ekosystémy
•

Při výstavbě západní ochranné hráze - IO 01 v místě křížení s vodním tokem Struska
minimalizovat zásah do samotného koryta toku i do jeho břehů.

•

Při výstavbě IO 02.2 a 02.3 stavidlové objekty na Čerlince nad a pod obcí minimalizovat
zásah do samotného koryta toku i do jeho břehů.

•

Při provádění IO 05 obnovení Třídvorky minimalizovat zásah do PR Litovelské luhy.

•

Při obnově a úpravě koryta Moravy při průchodu městem je potřeba pozornost věnovat
vzrostlým solitérním stromům a skupině lip s božími muky.

•

Přímé zásahy do koryta, jež vyvolají zvýšený odnos splavenin a zvýšený zákal vody je nutno
realizovat mimo hlavní období rozmnožování ryb (1.3. – 15.6.). Stejně tak by neměly být
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zásahy realizovány v období vysokých teplot a nízkých vodních stavů (červenec - srpen).
Bude tak vyloučen možný pokles koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě, jež by mohl
způsobit dušení ryb. Nejlepší dobou pro práce v korytě tak představuje podzim (září –
listopad).
•

Pokud bude během stavebních prací zjištěn úhyn ryb či jiných vodních živočichů, je třeba
okamžitě práce zastavit a povolat příslušné orgány a organizace ochrany přírody (Správa
CHKO Litovelské Pomoraví, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Česká inspekce
životního prostředí).

Odpady
•
•

Upřesnit v prováděcích projektech stavby jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich
množství a předpokládaný způsob využití respektive zneškodnění.
Vytvořit ze strany dodavatele stavby, v rámci zařízení staveniště, podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.

•

Přednostně znovu využívat, popř. recyklovat a energeticky využívat vzniklé odpady před
jejich ukládáním na skládku.

•

Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.

•

Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.

Zeleň
•
•

Kácení dřevin realizovat v období vegetačního klidu (říjen až březen).
Chránit stromy v bezprostředním okolí stavby, které nebudou pokáceny a budou se nacházet
v blízkosti pohybu stavební techniky, podle ČSN DIN 18 920, tzn. realizovat opatření na
zachování zbytkové zeleně (ochrana kmene i ochrana kořenové části) během stavby, včetně
ochrany dřevin při přeložkách inženýrských sítí.

•

Kolem stromu, který nebude na lokalitě pokácen, musí být ponechán dostatečně velký prostor
s volným nezpevněným povrchem, tak aby bylo zabezpečeno dostatečné zásobování kořenů
kyslíkem.

•

Dbát na likvidaci neoindigenofytů.

D.IV.3 Období provozu
• Ochranné hráze budou ihned zatravněny, pravidelně kontrolovány a pravidelně sekány.
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D.V. C HARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ VLIVŮ

Metodické postupy použité pro hodnocení vlivů jsou popsány v kapitole Metodika na začátku
dokumentace a v kapitole D.1 Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti.

D.VI. C HARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech dokumentace. Upřesňování podkladů bude probíhat v dalších stupních
projektové dokumentace běžným postupem.
V rámci zpracování dokumentace nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by
bránily formulování konečného závěru.
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ČÁST E

Porovnání variant
řešení záměru
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr realizace protipovodňových opatření na Moravě ve městě Litovel a jeho okolí je rozdělen
na dvě etapy, přičemž předmětem této dokumentace je pouze I. etapa výstavby. Na ní by měla
navazovat etapa II., která zajistí úplnou funkci realizovaných protipovodňových opatření. Aktivní
a nulová varianta je po jednotlivých složkách porovnána v následující tabulce.
Tabulka 50: Srovnání posuzovaných variant podle významnosti vlivů
Ukazatele
Obyvatelstvo
vliv na zdraví
sociální a ekonomické důsledky
hluk
Ovzduší
imise
klima
Voda
vliv na zdroje pitných vod
vliv na povrchové vody
vliv na podzemní vody
Půda, geologie
zábor půdy
kontaminace půdy
vliv na erozi půdy
vliv na nerostné zdroje
Flóra, fauna, ekosystémy
vliv na lokality chráněných druhů
vliv na faunu a flóru
vliv na zvláště chráněná území
vliv na významné krajinné prvky
vliv na ÚSES
vliv na lokality Natura 2000
Antropogenní systémy
vliv na budovy
vliv na archeologická naleziště
vliv na kulturní památky
Struktura a funkce území
vliv na dopravu
vliv na rozvoj infrastruktury
vliv na estetickou kvalitu území
vliv na rekreační kvalitu území
Velkoplošné vlivy v krajině
vliv na ekologickou únosnost území
vliv na celkový stav ekologické zátěže

Hodnocení vlivů
Aktivní varianta
Nulová varianta
4
5
4

5
1
5

4
4

5
5

4
3
4

5
5
5

4
4
4
4

5
5
5
5

3
3
3
3
3
4

5
5
5
5
5
5

5
5
5

5
5
5

4
4
4
4

5
3
5
5

4
4

4
4

Z výše uvedeného srovnání nulové varianty se záměrem vyplývá, že hlavní přínos realizace
záměru spočívá ve snížení bezpečnostních rizik v souvislosti s povodňovými stavy ve srovnání se
současnou situací v lokalitě. Podstatou záměru je ochrana hmotného majetku a bezpečnosti
obyvatel Litovle a přilehlých obcí před povodněmi.
Vzhledem k tomu, že se jedná o území s výskytem celé řady chráněných prvků, je realizace
protipovodňových opatření problematická zejména z hlediska fauny, flóry a ekosystémů. Záměr
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leží na území CHKO Litovelské Pomoraví a v blízkosti záměru se také vyskytuje několik
maloplošných zvláště chráněných území, přičemž se přibližuje k Přírodní památce Hvězda, kříží
Přírodní památku Malá Voda a hraničí s přírodní rezervací Litovelské luhy. Dále je v území
vymezeno nadregionální biocentrum a řeka Morava včetně přítoků je nadregionálním
biokoridorem. Vzhledem k tomu, že většina stavebních objektů se týká úpravy vodních toků a
jejich okolí, lze předpokládat přímý vliv i na nadregionální biokoridor. Řeka Morava včetně
jejích přítoků a ramen je zároveň také významným krajinným prvkem a celé řešené území leží
v ptačí oblasti a evropsky významné lokalitě soustavy Natura 2000.
Na tyto prvky lze očekávat vliv převážně v období výstavby jednotlivých objektů.
Protipovodňová opatření by za normálního stavu, tj. bez velké vody, neměla mít zásadní vliv na
vodní režim v krajině.
Během výstavby je nutné minimalizovat dočasný zábor a likvidaci ekosystémů (tzn. kácení
břehových porostů, zpevnění koryta, úpravy vodních toků). K zajištění migrace vodních
živočichů je u obou velkých jezů, Litovel i Šargoun, navržen rybochod. Určitým novým liniovým
prvkem v krajině bude IO 01 ochranná západní hráz, která však bude zatravněna a při výšce 2,0 3,2 m se nestane pro živočichy nepřekonatelnou překážkou.
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ČÁST F

Závěr
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F. Z ÁVĚR
Na základě předloženého hodnocení lze konstatovat, že realizace stavby bude mít významný
pozitivní vliv na obyvatelstvo zvýšením bezpečnosti zdraví, ochrany majetku při povodních.
Zásahy stavby do okolního prostředí jsou navrženy citlivě a nebudou mít významný negativní
vliv na okolní ekosystémy a krajinný ráz. Podmínkou je realizace ochranných minimalizačních a
kompenzačních opatření, která jsou navržena v rámci této dokumentace.
Nebyly shledány žádné závažné skutečnosti, které by bránily realizaci záměru, a proto lze záměr
doporučit k realizaci.
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ČÁST G

Všeobecně srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru je umístěno jako Souhrn na barevném
papíře na začátku této dokumentace hned za obsahem.
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ČÁST H
Přílohy

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody k možnému ovlivnění
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
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H. PŘÍLOHY
•

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace

•

Stanovisko orgánu ochrany přírody, pokud je požadováno podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb.

•

Rozhodovací strom

•

Mapové přílohy
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