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I. ÚVOD
I.1. ZADÁNÍ
Předkládané „naturové hodnocení“1 (dále též Hodnocení) v rámci Dokumentace EIA2 vzniklo
na základě legislativního rámce vymezeného zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (dále též ZPV) a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále též ZOPK). V tomto konkrétním případě se tedy jedná o „naturové
hodnocení“, které bylo zpracováno v rámci „Dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí – Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov Rapotín; zpracovatel Mgr. Tomáš Šikula, HBH Projekt spol. s r.o., Brno, listopad 2008;
zadavatel ŘSD ČR.

I.2. CÍL HODNOCENÍ
Cílem předkládaného „naturového hodnocení“ v rámci Dokumentace je zjistit, zda záměr má
významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost3 konkrétních lokalit.4

I.3. POSTUP VYPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ
Při zpracování Hodnocení bylo postupováno dle „Metodiky hodnocení významnosti vlivů při
posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů“ (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 11, listopad 2007; dále jen
Metodika). V této metodice je mimo jiné popsána doporučená struktura a obsah „naturového
hodnocení“ záměru, které je součástí Dokumentace EIA.

1

Tzn. posouzení vlivů záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též ZOPK).
Jedná se o posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality (EVL; dle § 3 písm. o) a § 45a ZOPK) a
ptačí oblasti (PO; dle § 45e ZOPK). PO a EVL , které požívají smluvní ochranu (§ 39 ZOPK) nebo jsou
chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 ZOPK) tvoří na území ČR tzv. Naturu 2000. Natura 2000 je
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. Zatímco PO se díky legislativnímu rámci stávají součástí soustavy Natura
2000 automaticky, EVL se jí stanou de jure až po zřízení smluvní ochrany nebo po jejich vyhlášení zvl. chráněných
území (ZCHÚ). Soustava Natura 2000 tedy bude zcela kompletní teprve v den vyhlášení poslední EVL z
evropského seznamu. Je-li tedy v textu použito termínu „soustava Natura 2000“ (nebo „Natura 2000“) je nutno tento
výraz chápat v duchu uvedené poznámky.
2
Dle §8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
3
Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem,
který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento
pojem je také nutno chápat v širším smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích)
nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením celistvosti tak může být i
ochuzení druhové diverzity jednotlivých biotopů, přerušení přirozených komunikačních kanálů, migračních
cest nebo např. změny ekosystému způsobené zanesením nových druhů.
4
Obecně je cílem Natura hodnocení zjistit, zda záměry mají významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost daných lokalit. Cílem tedy není stanovovat kompenzační opatření, hodnotit socioekonomické přínosy
ani stanovovat takové úpravy záměrů, které by vyžadovaly přepracování a doplnění o další varianty. Tyto
činnosti je však možno provést „doplňkově“ nad vlastní rámec Hodnocení.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Při zpracování Hodnocení se vycházelo z terénních průzkumů provedených jak v rámci
samotného Hodnocení (říjen 2008), tak v rámci zpracování Dokumentace EIA (Přeložka
silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov – Petrov n.D.; Hydrobiologický a ichtyologický
průzkum dotčeného území, Lukáš Merta, září 2008). Dále byly použity aktuální podklady
mapování biotopů a monitoringu druhů (zdroj: © AOPK ČR 2008).
Pro vyhodnocení vlivů znečištění (viz dále) se mimo jiné vycházelo z výsledků výzkumného
projektu pro Ministerstvo dopravy, který se zabýval dopadem provozu dálnic a rychlostních
silnic na recipienty a vodní útvary. V rámci tohoto projektu byla sledována koncentrace
vybraných znečišťujících látek ve vodě odtékající z povrchu vybraných úseků dálnice D1
v letech 2005 – 2007. Tato časově-odběrová řada však vzhledem ke své relativní krátkosti
může obsahovat také statisticky podstatnou odchylku od chodu kontaminantů v dlouhodobém
horizontu na různých typech silnic. K uvedené potenciální nepřesnosti (nejistotě) však bylo
v rámci Hodnocení také přihlédnuto (viz dále).
Předkládané Hodnocení je v převážné míře5 koncipováno v souladu s Metodikou a obsahuje
tyto údaje:
• Úvod – Zadání, Cíl a Postup zpracování hodnocení.
• Údaje o záměru – Základní údaje, Údaje o relevantních vstupech a Údaje o
relevantních výstupech.
• Údaje o EVL a PO – Identifikace dotčených lokalit (lokality v přímém střetu a lokality
ovlivněné v souvislosti se vstupy či výstupy); Popis dotčených lokalit a Dotčené
předměty ochrany.
• Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO – Hodnocení úplnosti podkladů, Možné vlivy
záměru, Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany (včetně závěru
týkajícího se ovlivnění daného předmětu ochrany; hodnocení vlivu záměru na
celistvost lokalit6, hodnocení kumulativních vlivů).
• Závěr – uvedení výsledného hodnocení, v případě více hodnocených variant jejich
porovnání
• Rejstříky a seznamy
• Přílohy – obvykle stanovisko OOP, na jehož základě se naturové hodnocení
zpracovává, dále mapové, případně další přílohy. V případě zjištění významných
negativních vlivů záměru může zadavatel od autorizované osoby požadovat
zpracování návrhu kompenzačních opatření. To má smysl jen tehdy, jestliže byl v
dokumentaci záměr prověřován ve variantách, z nichž však žádná nevedla k eliminaci
významných negativních vlivů. Navrhování kompenzačních opatření není primárně
úkolem autorizované osoby, stejně jako to není cílem procesu posouzení, proto v případě
jejich návrhu je vhodné je uvést odděleně od vlastního dokumentu hodnocení a předejít tak
formulačním nejasnostem v závěru. O kompenzačních opatřeních se de iure může jednat až ve
chvíli, kdy již je rozhodnuto o tom, že neexistuje jiné variantní řešení bez významných
negativních vlivů a že realizace záměru je v jiném veřejném zájmu, převažujícím nad zájmem
ochrany území Natury 2000 (resp. takto chráněných fenoménů). Pokud závěr hodnocení
konstatuje významný negativní vliv všech předložených variant na EVL nebo PO, smí být takto
hodnocený záměr realizován pouze za podmínek uvedených v odst. 9 a 10 § 45i zákona.
5

6

Po formální stránce se v předkládaném Hodnocení u některých kapitol záměrně objevuje určitý odklon od
Metodiky (sloučení či předsunutí některých kapitol); po věcné stránce však byl během zpracování Hodnocení
kladen maximální důraz na naplnění všech Metodikou požadovaných údajů a postupů.
Viz pozn. 3; hodnotí se změny důležitých ekologických funkcí, redukce plochy, nik, diverzity, dochází
k fragmentaci a ke ztrátě či redukci klíčových charakteristik lokality
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II. ÚDAJE O ZÁMĚRU
II.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1. Název záměru:
Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov – Rapotín.
2. Rozsah (kapacita) záměru:
Novostavba směrově dělené čtyřpruhové silnice I. třídy o délce 14 km ve zcela novém
koridoru.
3. Umístění záměru:
stát:
Česká republika
kraj:
Olomoucký
obce:
Bludov, Dolní Studénky, Nový Malín, Postřelmov, Rapotín, Sobotín,
Sudkov, Šumperk, Vikýřovice
katastrální území:

Bludov, Dolní Studénky, Nový Malín, Petrov nad Desnou, Postřelmov,
Rapotín, Sudkov, Šumperk, Vikýřovice

4. Stručný popis technické a technologického řešení záměru, varianty:
Jedná se o novostavbu směrově dělené čtyřpruhové silnice I. třídy o délce 14 km ve zcela
novém koridoru, která bude přeložkou peážového úseku stávajících silnic I/11 a I/44 mezi
obcemi Postřelmov resp. Bludov a Petrov nad Desnou. Součástí stavby budou čtyři
mimoúrovňové křižovatky, přivaděč Šumperka, přeložky komunikací nižších tříd a
inženýrských sítí.
V km cca 20,5 – km cca 24,0 a dále v úseku km 30,0 – 30,5 je záměr řešen variantně.
V prvním úseku (km 20,5 – 24,0) v oblasti Dolních Studének existující následující varianty:7
- Varianta 1 – trasa záměru ve Variantě 1 zůstává v celém svém rozsahu na levém břehu
řeky Desné. Součástí řešení je mimoúrovňová křižovatka MÚK Šumperk-jih s
přivaděčem Šumperka. Severně od Dolních Studének záměr překračuje silnice III/3703
vedoucí z Dolních Studének do Šumperka a v km 22,950 kříží koryto Malínského potoka.
V této části záměr zasahuje do lesního porostu a přibližuje se k meandrům řeky Desné
(mostní estakáda délky 171,5 m). V této variantě je délka přeložky v tomto úseku 3,800
km.
- Varianta 2 – v km 21,000 se odklání severním směrem a od Varianty 1 je vzdálena cca
20-150 m. V km 21,069 kříží Sudkovský potok a vede v souběhu s Variantou 1 po levém
břehu řeky Desné. V km 22,850 trasa přechází mostní estakádou dlouhou 665 m na pravý
břeh řeky Desné, a zároveň překonává lesní porost v meandrech řeky. Poté se v km
23,300 vrací další mostní estakádou přes řeku Desnou zpět na levý břeh a přibližuje se

7

Charakteristiky variant jsou uvedeny s ohledem na potenciálně dotčené předměty ochrany.
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k trase Varianty 1. V km cca 23,900 s ní splývá a do konce úseku pokračuje ve stejné
stopě. Délka přeložky v tomto úseku je 3,860 km.
- Varianta 3 – od Varianty 1 se odklání ve stejném místě jako Varianta 2 a v km 21,580
překonává po mostní estakádě dlouhé 281 m řeku Desnou a náhon Desné tekoucí z areálu
bývalého Moravolenu. Dále se trasa pravostranným obloukem opět stáčí k východu,
mostem dlouhým 93,5 m znovu překonává náhon do bývalého Moravolenu a v zápětí
mostní estakádou dlouhou 403,5 m přemosťuje meandry řeky Desné. V cca km 23,800 se
trasa Varianty 3 přimyká k trase Varianty 1 a do konce úseku vede v její stopě. Délka
přeložky v tomto úseku a v této variantě je 4,000 km.
Ve druhém variantním úseku (km 30,0 – 30,5) existují dvě varianty MÚK Rapotín („Varianta
A“ a „Varianta B“). Obě varianty jsou z pohledu vlivů na soustavu Natura 2000 prakticky
rovnocenné, a nejsou proto v rámci předkládaného Hodnocení dále rozebírány.
Z hlediska přímých a potenciálně nejvýraznějších vlivů na soustavu Natura 2000 je
nejvýznamnější úsek v okolí km 18,0, v němž záměr překonává řeku Moravu8 a železniční
trať mostní estakádou (mostní objekt č.4). Jedná se o most na silnici I/44 o 5 polích s délkou
230 m v pravé i levé části mostu. Rozpětí polí je navrženo 40,8 + 60,0 + 60,0 + 40,0 + 30,8 m
v pravé části (ve směru na Jeseník) resp. 30,8 + 40,0 + 60,0 + 60,0 + 40,8 m v levé části
mostu (ve směru na Jeseník). Šířka mostu činí 27,5 m. Založení mostu se předpokládá
hlubinné na železobetonových pilotách. Pilíře mostu nezasahují do koryta řeky Moravy ani do
jejich břehů. Jak vyplývá z výše uvedeného, tento inkriminovaný úsek stavby je řešen
invariantně.
V rámci stávající PD se nepředpokládají žádné zásahy do průtočného profilu obou hlavních
toků – Moravy a Desné. Veškeré další vodoteče jsou upravovány a překládány pouze
v nejnutnější míře.
Odvodnění komunikace v celé délce je navrženo klasickým způsobem – voda z odvodnění
silnice je zachytávána podpatovými příkopy, z nichž je voda sváděna do nejbližší vodoteče.
Celá trasa je v návrhu zabezpečena stabilními nornými stěnami na všech užitých
odvodňovacích příkopech.
Detailnější údaje o celém záměru jsou uvedeny v Dokumentaci EIA.
5. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení:
– zahájení:
2014
– dokončení:
2017
6. Možnost kumulace s jinými záměry:
Vlivy hodnoceného záměr mohou kumulovat s vlivy dalších existujících9 či připravovaných10
silničních staveb, výrobních závodů, zemědělství apod., a to v oblasti znečištění vod (splachy
kontaminantů v období běžného provozu, v souvislosti se zimní údržbou či s rizikem
potenciální havárie – viz dále).
Zcela vyloučit také nelze kumulaci vlivu více havárií (havárie na železnici, jiné silnici,
v průmyslovém závodě,...), přičemž tyto havárie by byly doprovázeny únikem většího
množství nebezpečných látek a jejich průnikem do Moravy (podmínkou je vznik ve stejném
nebo navzájem si blízkém časem).
8

Evropsky významná lokalita (EVL) Horní Morava – podrobněji viz dále.
Včetně znečištění komunálního a silničního, jejichž zdrojem jsou města Šumperk a Zábřeh.
10
Např. přeložka silnice I/11 v úseku Postřelmov – Olšany
9
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7. Možné přeshraniční vlivy:
U hodnoceného záměru se přeshraniční vlivy neočekávají.

II.2. ÚDAJE O VSTUPECH11
Z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany jsou významnější
následující vstupy (vstupy jako půda či surovinové a energetické zdroje jsou v tomto případě
zcela okrajové):
Voda
Pro období výstavby se v současnosti nepředpokládá kapacitně významnější odběr vody.
Příprava betonových směsí vyžadující vyšší spotřebu vody se v současnosti zpravidla provádí
ve specializovaných betonářských provozech, a spotřeba technologické vody na stavbě je tak
relativně zanedbatelná.
V období provozu nebude hodnocená stavba vyžadovat prakticky žádný významnější vstup
vody.
Pozn.: Bude-li během realizace stavby vyžadován odběr vody, bude nutno postupovat v souladu se
zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)12.

Nároky na dopravní infrastrukturu
Z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany je významnější období
realizace, neboť bude nutno vyřešit způsob překonání řeky Moravy pro stavební mechanizaci.
Detailní technické řešení není v této fázi projektové přípravy známo.

II.2. ÚDAJE O VÝSTUPECH13
Z hlediska vlivů na soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany jsou významnější
pouze výstupy týkající se vodního prostředí (řeka Morava se svými přítoky) a jeho
bezprostředního okolí (výstupy jako emise do ovzduší, záření, hluk či vibrace jsou v tomto
případě zcela okrajové).
Odpadní vody
Období výstavby
V tomto období budou odpadní vody vznikat především ze sociální části zařízení staveniště.
Bude se jednat o splaškovou odpadní vodu. Režim jejího vzniku a zneškodnění bude
standardní. Množství vznikajících splaškových odpadních vod bude záviset na projektu

11

Významné z hlediska soustavy Natura 2000
Platné povolení k nakládání s vodami - § 8 odst. 1, písm. a).
13
Významné z hlediska soustavy Natura 2000
12
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organizace výstavby a na postupu realizace. V žádném případě však při dodržení běžných
norem a postupů nepůjde o množství významné z hlediska vlivů na životní prostředí.
Vznik významnějšího množství technologických a provozních odpadních vod, které by mohly
ohrozit soustavu Natura 2000 a dotčené předměty ochrany se v současnosti nepředpokládá.
V případě, že takové vody budou v rámci realizace stavby vznikat a jejich likvidace bude
probíhat formou vypouštění do vod povrchových, bude nutno zajistit splnění legislativních
podmínek daných zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon)14.
Období provozu
Za provozu odtékají ze silnice hlavně srážkové vody (finálním recipientem srážkových vod ze
stavby je řeka Morava). Podle novely zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, voda spadlá na
zemský povrch se stává buď vodou povrchovou, nebo vodou podzemní, nebo vodou zvláštní,
nebo vodou odpadní. Srážková voda se stává vodou odpadní pouze v případě, že se smísí s
jinou odpadní vodou, tj., že je svedena do jednotné kanalizace. Jestliže je srážková voda
smíšena a odváděna oddělenou, dešťovou kanalizací nebo silničními příkopy, je z hlediska
dikce vodního zákona vodou povrchovou. Uvedený výklad však nemusí být příslušným
vodoprávním úřadem uznán. Z výše uvedených důvodů a z důvodů předpokládaného
znečištění úkapy ropných látek, zbytky posypových materiálů ze zimní údržby, oděry z
pneumatik a úlety ze sypkých nákladů, je veškerá srážková voda odváděná z vozovky silnice
(v souladu s principem předběžné opatrnosti) považována za vodu odpadní.
Voda, odtékající z povrchu vozovky, bude obsahovat kontaminanty, které budou mít vliv na
jakost povrchových vod. Může se jednat zejména o toxické stopové prvky (především hliník,
zinek, nikl, chrom, olovo, kadmium a měď), ropné látky (nepolární extrahovatelné látky –
NEL15), PAU16 a posypové materiály ze zimní údržby vozovky (zejména NaCl a aditiva17).
Odpady
Období výstavby
Pro období výstavby bude v následujících stupních projektové přípravy zpracován projekt
nakládání s odpady18, který bude respektovat platnou legislativu19 tak, aby nedocházelo
k ohrožení ŽP resp. znečištění vodního prostředí.
14

Platné povolení k nakládání s vodami - § 8 odst. 1, písm. c); příkladem takových technologických odpadních
vod může být nahromaděná voda v okolí základů pilířů kontaminovaná např. aditivy přidávanými do
betonových směsí či vyluhovanými hydroxidy.
15
NEL – nepolární extrahovatelné látky; mohou pocházet z ropných produktů, z uhlí a výrobků z něho,
z produkce rostlin, živočichů, mikroorganismů atd. V souvislosti s dopravou jsou v praxi za NEL nejčastěji
považovány ropné látky, které jsou definovány jako uhlovodíky a jejich směsi, zejména benzin, motorová
nafta, benzen a jeho deriváty, petrolej, topný olej a dehtový olej.
16
Polycyklické aromatické uhlovodíky. Zdroji PAU jsou otěr z asfaltu, pneumatik a brzd a jemné částice
pocházející ze spalovacích motorů. Ve vodě odtékající ze silnic (dálnic) jsou na suspendované látky vázány
zejména polyaromáty s vyšší molekulovou hmotností, což vede k jejich následné akumulaci v sedimentech.
V povrchové vodě převažují PAU se třemi aromatickými kruhy, zatímco v sedimentech převažují PAU se 4
kruhy.
17
Do posypových solí jsou přidávány protispékací přísady – zejména hexakyanoželeznaté sloučeniny (v ČR 75
mg / kg). Tyto kyanidové formy, které jsou následně ve vodním prostředí rozloženy jsou netoxické pro
člověka nebo jen mírně toxické pro vodní biotu.
18
Zahrnuto bude nakládání s odpady kategorie „O“ (ostatní) i s odpady kategorie „N“ (nebezpečné).
19
Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití nebo zneškodnění se budou řídit příslušnými
ustanoveními zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a ustanoveními vyhlášek MŽP ČR
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů a č.294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládkách a jejich využívání na povrchu terénu.
Za odpadové hospodářství v průběhu výstavby bude odpovědný dodavatel stavby, který bude plnit veškeré
HBH Projekt spol. s r. o.
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Období provozu
Ve vztahu k hodnoceným vlivům na soustavu Natura 2000 je opět zásadní nakládání s odpady
ve vztahu k vodnímu prostředí. Z tohoto pohledu jsou obecně významnější činnosti jako
čištění stok a dešťových vpustí, čištění dešťových usazovacích nádrží (DUN) a lapolů,
odstraňování znečištění ze silnice apod. Podobně jako v případě období výstavby budou
způsoby využití a zneškodňování odpadů v období provozu odpovídat běžným podmínkám v
regionu a musí respektovat platnou legislativu.

povinnosti jako původce odpadů.
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III. ÚDAJE O EVL A PO
III.1. IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT
Identifikace dotčených lokalit se mimo jiné opírá o Stanoviska vydaná v souladu s § 45i zák.
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Krajským úřadem Olomouckého kraje (č. j.
KUOK 104274/2008) a Správou CHKO Litovelské Pomoraví (č.j. S/1789/08-1709/LM/08).
Vzhledem k uvedeným Stanoviskům se předkládané hodnocení zaměřuje především na ty
segmenty soustavy Natura 2000, které spadají pod působnost KÚ Olomouckého kraje (Správa
CHKO Litovelské Pomoraví v rámci své působnosti vyloučila významný vliv na EVL
Litovelské Pomoraví a PO Litovelské Pomoraví – vzdálenost od záměru cca 20 km).
V případě Litovelského Pomoraví se proto předkládané Hodnocení zaměřuje na tu část
Litovelského Pomoraví, která se nachází mimo hranice CHKO Litovelské Pomoraví (tzn. je
v působnosti KÚ OK) a která je také k hodnocenému záměru podstatně blíže.
EVL Horní Morava:
Hodnocený záměr uvedenou EVL přímo protíná. Ovlivnění lokality a předmětů ochrany je
možné prostřednictvím přímého fyzického zásahu do toku či znečištěním vodního prostředí
(fyzikální a chemické změny).
EVL Litovelské Pomoraví:
Nejbližší hranice EVL se od hodnoceného záměru nachází ve vzdálenosti cca 6 km. Ovlivnění
lokality a předmětů ochrany je potenciálně možné prostřednictvím znečištění vodního
prostředí (fyzikální a chemické změny) – prakticky všechny vody odtékající z hodnocené
komunikace budou následně protékat uvedeným EVL.
Pozn.: V bližším okolí stavby se dále nachází EVL Údolí Malínského potoka a PO Jeseníky.
EVL Údolí Malínského potoka je od záměru vzdáleno cca 4 km, předmětem ochrany je
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis). Západní hranice PO Jeseníky je od záměru vzdálena cca
5 km, předmětem ochrany jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia).
Žádná z těchto součástí soustavy Natura 2000 nebude záměrem významněji ovlivněna (žádné
přímé zásahy; vlivy na změnu imisních, hlukových či hydrologických charakteristik nebudou
či budou zcela minimální). Z tohoto důvodu proto nejsou uvedené části soustavy Natura 2000
zahrnuty do podrobnějšího vyhodnocení v rámci předkládaného Hodnocení.
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III.2. POPIS DOTČENÝCH LOKALIT A DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
Úvodní poznámka
V následujícím textu jsou pro hodnocení předmětů ochrany mimo jiné použita následující kritéria20:
podíl populace – vyjadřuje početnost a hustota populace daného druhu, vyskytujícího se na lokalitě, v poměru k
populaci tohoto druhu na území státu
zachovalost – zahrnuje dvě hodnotící subkritéria – „stupeň zachování charakteristik stanoviště“ a „možnosti
obnovy“.
- stupeň zachování charakteristik stanoviště - hodnotí charakteristiky stanoviště,
které se týkají biologických nároků daného druhu. Nejvýznamnější jsou
charakteristiky mající souvislost s populační dynamikou druhu. Zhodnocena je
struktura stanoviště a některé abiotické charakteristiky. Hledisko je hodnoceno
třemi stupni (I – skvěle zachované podmínky, II – dobře zachované podmínky, III –
průměrně zachované nebo částečně degradované charakteristiky)
- možnosti obnovy - hodnotí se pouze v případech "průměrně zachované nebo
částečně degradované charakteristiky".
označení

zachovalost

A

skvěle zachovaný

B

dobře zachovaný

C

průměrně nebo
nedostatečně
zachovaný

zachování
charakteris
tik

možnosti
obnovy

I

vše

II

vše

III

I

všechny ostatní kombinace

izolace – vyjadřuje stupeň izolace populace na dané lokalitě ve vztahu k přirozenému areálu rozšíření druhu.
Kritérium lze interpretovat jako přibližnou míru toho, jak daná populace přispívá ke genetické
diverzitě druhu, ale současně také jako míru zranitelnosti této populace. Charakteristika je uváděna
ve třech stupních:
- A – populace je (téměř) izolovaná
- B – populace není izolovaná, ale je na okraji areálu rozšíření druhu
- C – populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu
celkové hodnocení – týká se celkového zhodnocení významu lokality pro zachování daného druhu. Kriterium
jednak shrnuje předchozí kritéria a jednak také zohledňuje další charakteristiky21 lokality významné
pro daný druh. Rozlišují se tři kategorie:
- A – vysoce významná
- B – velmi významná
- C – významná
Pro hodnocení kvality stanovišť se používá měřítko „reprezentativnosti“ a „zachovalosti“.
Reprezentativnost vyjadřuje míru, do jaké je daný segment s výskytem přírodního biotopu typický. Jedná se
reprezentativnost přírodního biotopu (mapovací jednotky) z hlediska jejího popisu v Katalogu biotopů. Při
20

Uvedená kritéria jsou také použita na tzv. „kartách lokalit“, kterými jsou výstupy z databáze informací o
lokalitách soustavy Natura 2000. Tato databáze je (spolu s daty čerpanými z GIS analýz) primárně určena pro
tvorbu standartních datových formulářů (SDF). Jde o standardizovanou formu (rozhodnutí komise 97/266/EC
ze dne 18. prosince 1996 o úpravě informací o lokalitách navrhovaných pro síť Natura 2000) pro předání dat o
lokalitách soustavy Natura2000 Evropské komisi.
21
Tyto charakteristiky se mohou u jednotlivých druhů značně lišit, patří sem např. lidské aktivity na dané
lokalitě a v jejím okolí, které mohou ovlivnit stav daného druhu z hlediska ochrany přírody, dále způsob
obhospodařování půdy, statutární ochrana dané lokality, ekologické vztahy mezi jednotlivými typy stanovišť a
druhy, atd.
HBH Projekt spol. s r. o.
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hodnocení se zohledňují i náznaky a přechody k jiné mapovací jednotce. Rozlišují se následující stupně
reprezentativnosti:
A – porost v segmentu plně odpovídá Katalogu
B – buď je reprezentativnost snížena (např. mírnou degradací nebo výskytem na okraji
areálu) nebo porost v segmentu vykazuje mírnou tendenci k jiné mapovací jednotce
C – jako B, ale ve větší míře
D – porost v segmentu není reprezentativní zejména z důvodu silné degradace, popřípadě
hojného výskytu invazních, expanzivních a jiných cizorodých druhů, popř. dalších vlivů,
které zásadně narušují strukturu nebo funkci ekosystému.
Zachovalost vyjadřuje kvalitativní zhodnocení stavu biotopu z hlediska ochrany přírody. K hodnocení
zachovalosti se používá kombinace následujících tří subkritérií:
„stav“ – A – výborný stav (optimální z hlediska ochrany přírody, odpovídá Katalogu)
B – dobrý (uspokojivý)
C – nepříznivý (hranice mezi biotopem přírodním a silně pozměněným resp.
antropogenním)
„vyhlídky“ (předpoklady dalšího vývoje bez další péče nebo jiných zásahů) –
A – výborné (stabilizace nebo zlepšení stavu v blízké době, minimální riziko vnějších
nepříznivých vlivů)
B – dobré
C – nepříznivé (hrozba zhoršení stavu, vysoké riziko vnějších nepříznivých vlivů)
„možnost obnovy“ (řízená péče - ochranářský management) –
A – snadná a efektivní (metody jsou známé a prostředky dostupné)
B – reálně možná (s vynaložením zvýšeného úsilí)
C – obtížná (velmi dlouhodobý nebo technicky a finančně náročný management)
Výsledný stupeň „zachovalosti“ vychází z následující tabulky:
VÝBORNÉ

VYHLÍDKY
Možnost
obnovy

DOBRÉ

NEPŘÍZNIVÉ

Snadná a
efektivní

Reálně
možná

Obtížná

Snadná a
efektivní

Reálně
možná

Obtížná

Snadná a
efektivní

Reálně
možná

VÝBORNÝ

A

A

A

A

A

A

A

A

A

DOBRÝ

A

A

A

B

B

B

B

C

C

NEPŘÍZNIVÝ

B

B

C

B

C

C

C

C

C

Obtížná

STAV
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III.2.1. EVL HORNÍ MORAVA
Charakeristika EVL
Morava patří na sledovaném úseku k přechodu mezi lipanovým a pstruhovým pásmem (dle
Nařízení vlády č. 71/2003 Sb. je úsek řazen mezi lososové vody22). Morfologie koryta je
modifikována historickými úpravami, koryto si však zachovává relativně přirozený ráz. Dno
je převážně kamenité s bahnito-písčitými nánosy. Kvalita vody se zde v posledních letech
výrazně zlepšila, což se projevilo v obnově výskytu živočichů, citlivých na znečištění. Jedná
se zejména o zákonem chráněnou vranku obecnou (ohrožený druh) a mihuli potoční (kriticky
ohrožený druh). Zájmový úsek Moravy patří k velmi hodnotným vodním biotopům širšího
území s kvalitním doprovodným porostem.
Mezi vlivy ohrožující uvedenou EVL (resp. předměty ochrany) patří zejména znečišťování,
odstraňování sedimentů a regulace toku.
Dotčené předměty ochrany
Dotčeným předmětem ochrany v této EVL je populace mihule potoční (Lampetra planeri)23.
Mihule potoční je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradně ve sladkých tekoucích
vodách s jemnými bahnitými náplavami. V nich žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v
jemném sedimentu, kde se živí především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky
rostlin. Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života (podzim) dochází k metamorfóze, kdy se
z larev stávají plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou.
Vlastní tření probíhá od března do června převážně v úsecích s písčitým až štěrkovitým dnem.
Samice v tomto období klade na štěrkové dno asi 1500 jiker.
Mihule potoční žije v severozápadní části Evropy (včetně Velké Británie a části Skandinávie).
Na jihu zasahuje do řek západní části Apeninského poloostrova. Česká republika leží na
hranici evropského areálu rozšíření mihule potoční (výskyt v povodí Labe a Odry), v povodí
Moravy (Dunaje) se objevuje jen několik izolovaných (sub)populací. K 1.1.2003 byl dle
Hanela druh v ČR historicky zaznamenán téměř na 400 lokalitách.
Dotčená EVL je jednou ze dvou izolovaných lokalit mihule potoční (Lampetra planeri) v
povodí řeky Moravy. V místech, kde záměr řeku překračuje, je dobře vyvinutý meandr
s typickým konkávním (výsepním) a konvexním (jesepním) břehem. Jesepní lavice je tvořena
písčito-bahnitým nánosem s příměsí jemného štěrku. Toto potenciálně zasažené místo
přestavuje velmi vhodnou lokalitu k výskytu dotčeného předmětu ochrany – mihule potoční.
Mezi ohrožující vlivy patří zejména znečišťování, odstraňování sedimentů a regulace toku.
Charakteristiky populace v rámci EVL: V rámci EVL je druh hodnocen jako vzácný,
populace v EVL se na početnosti druhu v ČR podílí do 2% s tím, že se nejedná o populaci
izolovanou (C). Celkově je lokalita z hlediska významu pro zachování druhu hodnocena jako
„velmi významná“ (B).

22

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních
druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod.
23
Mihule potoční je v EVL také zároveň jediným předmětem ochrany.
HBH Projekt spol. s r. o.
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III.2.2. EVL LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Charakeristika EVL
Mimo hranice CHKO Litovelské Pomoraví zahrnuje lokalita převážně bezlesou krajinu při
toku Moravy. Biologicky nejcennější oblasti EVL, v nichž se také vyskytuje převážná část
stanovišť a populací druhů tvořících předměty ochrany se nachází v rámci CHKO24. Jak již
bylo uvedeno výše, významný vliv na tyto části však byl vyloučen Stanoviskem SCHKO.
V EVL jsou předmětem ochrany následující stanoviště a druhy (* - označuje prioritní
stanoviště a druhy):
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
6510

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

8310

- Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9170

- Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
91F0

- 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)

– svinutec tenký (Anisus vorticulus), netopýr černý (Barbastella barbastellus), kuňka ohnivá
(Bombina bombina), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra), ohniváček
černočárý (Lycaena dispar), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), čolek velký (Triturus
cristatus)

Dotčené předměty ochrany
Jak již bylo uvedeno výše, ovlivnění této EVL je potenciálně možné prostřednictvím přenosu
škodlivých látek vodním prostředím. Z tohoto důvodu jsou jako dotčené předměty
identifikována ta stanoviště a ty druhy, které mají užší vazbu na vodní prostředí25.
Stanoviště
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním
ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření
způsobené podzemní vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les)
24

CHKO Litovelské Pomoraví - jihovýchodní část tvoří komplex lužních lesů obklopující řeku Moravu s
bočními rameny (charakter vnitrozemské říční delty) doplněný navazujícími nivními loukami a mokřadními
společenstvy. V severozápadní část zahrnuje lužní lesy a rozsáhlý komplex převážně dubohabrových lesů.
Lesy tvrdého i měkkého luhu jsou v celém území velmi dobře zachovalé s vysokou druhovou diverzitou a s
charakteristickým střídáním bylinných aspektů.
25
Např. stanoviště jsou úzce spjata s přirozeným záplavovým režimem v krajině, živočichové žijí alespoň z části
ve vodním prostředí, potravu tvoří vodní živočichové apod.
HBH Projekt spol. s r. o.
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rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších
polohách. Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy.
V bližším okolí Moravy (tzn. z hlediska vlivů v zájmovém území) se toto stanoviště nachází
v severní části EVL (několik menších segmentů v okolí obce Lukavice; vzdálenost od
nejbližšího místa hodnoceného záměru cca 13 km), dále menší segment jižně od Bohuslavic
(vzdálenost cca 15 km ) a v okolí soutoku s Rohelnicí (vzdálenost cca 20 km, částečně již na
území CHKO).
Další, z hlediska EVL podstatně významnější, zastoupení tohoto stanoviště je až v lužním lese
za Litovlí (vzdálenost od záměru více než 30 km) – tato část se již nachází na území CHKO
(významný vliv na tuto část EVL byl Stanoviskem vyloučen – viz výše).
V rámci celého EVL stanoviště zaujímá 69 ha (z celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR
se jedná o méně než 2 %); reprezentativnost stanoviště v rámci EVL – „B“; zachovalost
stanoviště - „B“.
91F0 – 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
Lužní lesy tvořené dubem, jasanem a olší (tvrdé luhy) na vyšších a relativně sušších polohách
údolních niv s méně častými a kratšími povrchovými záplavami. Půdy jsou různé od
typologicky nevyvinutých nivních a oglejených až po hnědé, bohaté na živiny. Keřové patro
je dobře vyvinuté a je druhově bohaté. V bylinném patře jsou přítomné nitrofilní, mezofilní a
hygrofilní druhy s výrazným jarním aspektem.
V bližším okolí Moravy (tzn. z hlediska vlivů v zájmovém území) se toto stanoviště nachází
v severní části EVL (několik menších segmentů jižně od obce Lukavice; vzdálenost od
nejbližšího místa hodnoceného záměru cca 17 km). Další, mnohem významnější zastoupení
tohoto stanoviště se pak nachází východně od obce Řimice - tato část se již nachází na území
CHKO (významný vliv na tuto část EVL byl Stanoviskem vyloučen – viz výše).
V rámci EVL stanoviště zaujímá cca 2170 ha (z toho 1/3 člověkem málo ovlivněné porosty; z
celkové rozlohy stanoviště evidované v ČR se jedná o cca 15 %); celková reprezentativnost
stanoviště v rámci EVL – „B“ (antropogenně málo ovlivněné plochy „A“); celková
zachovalost stanoviště - „B“ (antropogenně málo ovlivněné plochy „A“).
Druhy
Z druhů, které jsou vázány na vodní prostředí a které jsou předmětem ochrany se v zájmové
části EVL nachází následující:
Bobr evropský (Castor fiber)
Nejčastěji obývá toky s dobře rozvinutými břehovými porosty vrb a topolů. Přednost dává
pomalu tekoucím až stojatým vodám s dostatečnou hloubkou a omezeným kolísáním hladiny.
Bobr je býložravec, konzumující především mladé větve dřevin (topoly, vrby, jasan, olše).
Kácení dřevin je nejintenzivnější během podzimních a zimních měsíců. Při kácení preferuje
dřeviny o průměru do 20 cm. V letním období jsou hlavní složkou potravy byliny. Bobři
obývají nory, které hrabou v březích vodních toků či nádrží. Na malých mělkých tocích staví
hráze, čímž zvyšují hladinu vody, aby byly východy z nor nebo hradů bezpečné. Bobři žijí v
párech, které obhajují teritorium (na vodních tocích mívá délku od několika set metrů asi do 2
km). Převažuje soumračná a noční aktivita.

HBH Projekt spol. s r. o.
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V ČR obývá v současnosti šest hlavních oblastí – dolní Labe (po Ústí nad Labem),
jihozápadní Čechy, povodí Divoké Orlice, řeku Moravu s přítoky, řeku Dyji s přítoky a řeku
Odru s přítoky.
Znečištění toků nemá na bobra významný vliv, podstatnější negativní dopad mohou mít
změny v charakteru řečiště (úpravy břehů a břehových porostů).
Charakteristiky populace v rámci EVL: v rámci EVL se dle aktuálních informací nachází
několik stovek jedinců; podíl populace – do 15 %; zachovalost A; izolace C; celkové
hodnocení A. V zájmové oblasti EVL se nachází několik desítek jedinců (zdroj: © AOPK ČR
2008), a to přibližně pravidelně podél celého toku Moravy.
Vydra říční (Lutra lutra)
Osídluje téměř všechny typy vodních biotopů od vodních toků přes jezera, mokřady a
skalnatá mořská pobřeží. Populace obývající naše území obsazuje tři rozdílné typy biotopů horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých a středních rybníků a
ploché rybniční oblasti. Vydra nemá pevnou dobu páření, s mláďaty se můžeme setkat během
celého roku. V potravě vydry výrazně převažují ryby, doplňkově též obojživelníci, korýši,
drobní savci, vodní hmyz a další.
V rámci ČR existuje několik oblastí, které jsou vydrou trvale obývány, na zbytku území se
vyskytuje pouze přechodně nebo vůbec. Vydra trvale žije v jižních a jihozápadních Čechách,
v přiléhající části Čech středních a na Českomoravské vysočině. Dalším důležitým územím
jsou Beskydy, Labské pískovce a povodí Ploučnice. V souvislosti se zlepšováním kvality
vody lze očekávat, že se vydra rozšíří na vhodné biotopy i do dalších částí našeho státu.
Od šedesátých let limitovalo stavy vyder především znečištění prostředí cizorodými látkami
(zejména látky na bázi PCB) a přímé ničením prostředí (regulace toků). V souvislosti s
obecným zlepšením kvality vod v devadesátých letech začala populace vydry postupně
zvyšovat početnost a zvětšovat areál rozšíření. V posledních letech se však objevily další
ohrožující faktory, především autoprovoz a nelegální lov.
Charakteristiky populace v rámci EVL: v rámci EVL není počet jedinců přesněji znám (dle
aktuálních informací se zde nachází cca 10 jedinců); podíl populace – do 2 %; zachovalost
B; izolace B; celkové hodnocení B. V zájmové oblasti EVL byly zaznamenány pobytové
stopy jednoho jedince (r. 2006; zdroj: © AOPK ČR 2008), a to poblíž obce Lukavice.
Kuňka ohnivá (Bombina bombina)
Typickými biotopy pro tento druh jsou mělké, vegetačně hustě zarostlé stojaté vody na dobře
osluněných místech: pobřežní pásma rybníků, tůně. Obývá také periodické nádrže. Je více
vodomilná než kuňka žlutobřichá a naprostou většinu roku tráví ve vodě, kde dochází k páření
a kladení vajíček většinou v několika vlnách v závislosti na deštích (od dubna do srpna). Z
vajíček se zhruba po jednom až dvou týdnech líhnou larvy živící se řasami a organickými
zbytky. Přibližně po dvou měsících se proměňují v žabky, které se zdržují rovněž ve vodě a
žijí podobným způsobem jako dospělí jedinci. Počátkem podzimu žáby vodu opouštějí a
migrují k zimním úkrytům. Zimují v puklinách skal, opuštěných norách hlodavců, pod
návějemi listí, v ruinách, ve sklepích atp.
Území České republiky leží na západním okraji areálu tohoto druhu. Kuňka obecná chybí v
západních Čechách, v Libereckém kraji, v centrálních partiích Českomoravské vysočiny, v
karpatských pohořích a kromě okolí Ostravy na severní Moravě a ve Slezsku. Na ostatních
místech republiky je rozšířena víceméně plošně ve výškovém rozpětí 150-730 m n.m.
HBH Projekt spol. s r. o.
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Ohrožení kuňky obecné spočívá hlavně v zániku biotopů či zásahem do biotopů ať již z
hlediska chemického či mechanického.
Charakteristiky populace v rámci EVL: v rámci EVL je druh hodnocen jako vzácný; podíl
populace – do 2 %; zachovalost B; izolace C; celkové hodnocení C. V zájmové části EVL
se druh nachází při hranicích CHKO (okolí Moravičanského jezera, které však již leží na
území CHKO); na této lokalitě se nachází několik jedinců (r. 2006, zdroj: © AOPK ČR 2008)
až několik desítek jedinců.
Další druhy vázané na vodní prostředí v zájmové oblasti EVL nalezeny nebyly a jejich výskyt
byl zaznamenán pouze v rámci oblasti CHKO. Jedná se o tyto předměty ochrany – svinutec
tenký (Anisus vorticulus)26 a čolek velký (Triturus cristatus)27
Pozn.: Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a ohniváček černočárý (Lycaena dispar)
jsou druhy, které jsou sice hygrofilní, potenciální znečištění pocházející z hodnoceného
záměru se však lokalit jejich výskytu nedotkne v takové míře, aby ovlivnění těchto předmětů
ochrany bylo jakkoli významné (včetně maximálně okrajového vlivu na živné rostliny28 obou
druhů).

26

Velmi vzácný druh, výskytem vázáný na zarostlé stojaté eutrofní tůně v nivách velkých řek a odstavená
ramena se spletí vodního rostlinstva. Výjimečně se vyskytuje i v rybnících nebo hustě zarostlých drobných
pískovnách. Zřejmě je náročnější na obsah vápníku. Živí se nárosty řas a odumřelými částmi rostlin. Je
obojetného pohlaví. Evropský druh, na východě jeho areál zasahuje až k západní Sibiři. Mezi ohrožující
faktory patří zejména mizení vhodných biotopů v souvislosti s nevhodnými zásahy do vodních nádrží a jejich
okolí, regulacemi velkých vodních toků, vzrůstající eutrofizací, změnou druhového složení vodních
společenstev, postupným zánikem (zazemněním) a znečištěním biotopů. V ČR je známo pouze několik málo
lokalit (Litovelské Pomoraví izolovaně) s tím, že v rámci EVL Litovelské Pomoraví se vyskytuje v některých
tůních v PR Plané loučky a PP Častava (několik stovek jedinců, zdroj: © AOPK ČR 2008).

27

Těžiště jeho výskytu v ČR se nalézá ve výškách 200-800 m n.m. Je typickým obyvatelem větších a hlubších
vodních nádrží jak přirozeného, tak i umělého původu. Žije především v rybnících, jezírkách v lomech a
pískovnách, tůních, vzácněji i v zatopených příkopech, závlahových kanálech, požárních nádržích i
vybetonovaných koupalištích. Populace čolků setrvávají v rozmnožovací fázi života (tzv. vodní fázi) přibližně
4-5 měsíců. Dospělí čolci pak vodu opouštějí a žijí na souši pod kameny, padlým dřevem, v mechu, v úkrytech
v zemi apod. Kromě menších oblastí na jižní Moravě byl původně čolek velký na našem území rozšířen
prakticky plošně od nížin do nadmořské výšky 800 m. V současnosti je počet jeho lokalit značně zredukován.
Hojnější je dosud v Podkrušnohoří, Doupovských horách a jejich okolí, na Ostravsku, mezi Kladnem a
Rakovníkem, místy v jižních Čechách, na střední Moravě a v okolí Chebu a Plzně. Ohrožení čolka velkého
spočívá hlavně v zániku biotopů či zásahem do biotopů ať již z hlediska chemického, biologického (vysoké
rybí osádky) či mechanického. Charakteristiky populace v rámci EVL: v rámci EVL je druh hodnocen jako
vzácný; podíl populace – do 2 %; zachovalost B; izolace C; celkové hodnocení C.
28
Modrásek bahenní – krvavec toten (Sanguisorba officinalis); ohniváček černočárný – širokolisté šťovíky
(Rumex), zejména š. tupolistý (R. obtusifolius), š. kadeřavý (R. crispus) a š. koňský (R. hydrolapathum).
HBH Projekt spol. s r. o.

17

Brno, říjen 2008

Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov - Rapotín
Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

IV. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
IV.1. HODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ
Jako podklady pro Hodnocení byly použity:
• Přeložka silnice I/11 a I/44, úsek Postřelmov–Šumperk – Technická studie (HBH
Projekt, spol. s r.o., 2001)
• Silnice I/44 Dolní Studénky - aktualizace – Technická studie (SHB, a.s., 2004)
• Silnice I/11 + I/44 Šumperk–Rapotín – Technická studie (SHB, a.s., 2005)
• Přeložka silnice I/11 a I/44, úsek Postřelmov–Rapotín – Technická pomoc pro
zpracování dokumentace EIA (SHB, a.s., 2008)
• Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov–Rapotín – Oznámení dle § 6 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (HBH Projekt, spol. s r.o., 2007)
• Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov–Petrov n.D. - Hydrobiologický a
ichtyologický průzkum dotčeného území (RNDr. Lukáš Merta, PhD., září 2008)
• Informace týkající se soustavy Natura 2000 uvedené na www.natura2000.cz a
www.biomonitoring.cz včetně mapových aplikací
• Aktuální mapování biotopů a biomonitoring druhů v rámci soustavy Natura 2000
(zdroj: © AOPK ČR 2008)
Uvedené podklady byly shledány jako dostatečné pro provedení Hodnocení.

IV.2. MOŽNÉ VLIVY ZÁMĚRU
V souvislosti s hodnoceným záměrem byly identifikovány následující potenciální vlivy:
• Potenciální možnost přímého zásahu do biotopu mihule potoční během realizace
stavby – v místě, kde bude nutné překonávat EVL Horní Morava, bude nutno zajistit
dočasné „přemostění“29 pro stavební mechanizaci (způsob „přemostění“ není
ve stávající projektové dokumentaci uveden30). Uvedené ovlivnění se týká pouze EVL
Horní Morava.
• Přímý zásah do EVL v souvislosti s výstavbou vyústění dešťové kanalizace. Tento
vliv se týká pouze EVL Horní Morava.
• Potenciální znečištění vodních toků během realizace stavby – úkapy provozních
kapalin, havárie. Znečištění odpady či vlivem vypouštění odpadních vod do toku se
nepředpokládá (nutno dodržet legislativní podmínky – viz kap. Údaje o výstupech).
Tento vliv se týká EVL Horní Morava a v malé míře také potenciálně EVL Litovelské
Pomoraví.
29

„Přemostění“ lze řešit několika způsoby, např. klasickým provizorním mostem vedeným z břehu na břeh,
umístěním propustí do koryta řeky a dočasným přesypáním apod.
30
Bude řešeno v následujících PD.
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•

Znečištění vodních toků během provozu – splachy z vozovky s příměsí polutantů
(toxické stopové prvky - nikl, chrom, olovo, kadmium, hliník, zinek, měď, NEL, PAU
posypové materiály ze zimní údržby vozovky; viz kap. Údaje o výstupech);
potenciální havárie spojená s únikem nebezpečných látek. Ovlivnění se týká EVL
Horní Morava a EVL Litovelské Pomoraví.

IV.3. IDENTIFIKACE DOTČENÝCH PŘEDMĚTŮ OCHRANY
Potenciálně dotčené předměty ochrany byly identifikovány a popsány v předchozí kapitole
III.2.
Jak již bylo uvedeno, jedná se o stanoviště a druhy, které jsou vázané na vodní prostředí (ať
již přímo či nepřímo), přičemž k jejich potenciálnímu ovlivnění může v souvislosti
s hodnocenou stavbou docházet prostřednictvím vstupu cizorodých látek do vodního prostředí
(změny chemismu vody včetně změn osmotických), kontaminací potravního řetězce či změn
vodního režimu v krajině.

IV.4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY
IV.4.1. EVL HORNÍ MORAVA A DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY31
Období výstavby:
• Vliv přímého zásahu do říčního koryta v souvislosti se staveništní dopravou - jak již
bylo uvedeno výše, v současnosti není znám přesný způsob, jakým bude stavební
mechanizace překonávat řeku Moravu. Vzhledem k vysoké biologicko-ekologické
kvalitě říčního úseku (viz výše), jehož se záměr týká, je jednoznačně nutné
v následujících stupních PD upřednostňovat systém klasického dočasného přemostění
bez nutnosti zásahu do říčního profilu. Bude-li dodržena tato zásada, lze uvedený vliv
hodnotit jako nevýznamný až zanedbatelný, a to jak s ohledem na vlastní předmět
ochrany, tak s ohledem na zachování celistvosti lokality.
• Vliv přímého zásahu do říčního koryta v souvislosti s vyústěním dešťové kanalizace –
přesnější technická specifikace tohoto zásahu bude dostupná v následujících stupních
PD, již nyní však lze konstatovat, že přímé ovlivnění bude úzce lokální32 a z hlediska
předmětů ochrany nezasáhne cennější části EVL - jesepní lavice (vyústění jsou
situována do výsepních břehů). Z tohoto důvodu lze konstatovat, že uvedený zásah
nebude významně negativním vlivem.
•

Vliv znečištění v důsledku nevhodného odpadového hospodářství se nepředpokládá
(nutno dodržet platná legislativní opatření – viz výše); vliv lze proto v současnosti
hodnotit jako nulový.

• Znečištění vody v řece vodami odpadními – vznik významnějšího množství
technologických a provozních odpadních vod, které by mohly ohrozit soustavu Natura
31
32

Mihule potoční (Lampetra planeri)
Předpokládá se zásah max. do několika metrů břehu bez nutnosti rozsáhlejšího opevňování.
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2000 a dotčené předměty ochrany se v současnosti nepředpokládá – vliv lze proto
v současnosti hodnotit jako nevýznamný až zanedbatelný. Přesto však, budou-li
odpadní vody v rámci realizace stavby vznikat a jejich likvidace nebude možná jiným
způsobem než formou vypouštění do vod povrchových, bude nutno zajistit splnění
legislativních podmínek daných zákonem č. 254/2001 Sb.33
• Znečištění vod v Moravě v důsledku havárie spojené např. s únikem provozních
kapalin – vznik této situace lze označit za značně nepravděpodobný, eliminace
potenciálního rizika znečištění by měla být ošetřena havarijním plánem34, který bude
součástí navazujících PD.
Období provozu:
• Ovlivnění prostřednictvím znečištěných srážkových vod přitékajících do EVL Horní
Morava v období běžného provozu – jak již bylo uvedeno výše, odtékající srážková
voda bude obsahovat nejrůznější kontaminanty jako NEL (včetně PAU), těžké kovy,
chloridy a další. Silniční úsek, který je odvodňován přímo do Moravy (tzn. do EVL) je
dlouhý cca 0,8 km (dle staniční km cca 17,5 – 18,3). Další silniční úsek, který EVL
Horní Morava nepřímo zasáhne je dlouhý cca 1 km (km cca 16,5 – 17,5; vody z tohoto
silničního úseku nejprve odtékají do Chromečského náhonu, který následně ústí do
Moravy resp. EVL Horní Morava). Posloupnost jednotlivých zaústění do Moravy je
od jižního konce EVL ve směru proti proudu následující: cca 450m zaústění
Chromečského náhonu, cca 850 m přímé zaústění kanalizace. Z uvedeného vyplývá,
že při celkové délce EVL cca 4700 m bude splachy ze silničního úseku dlouhého cca
1,8 km ovlivněno přibližně 10 % toku resp. EVL a splachy z úseku dlouhého 0,8 km
přibližně 9 % toku.
Pro přibližný odhad míry možného znečištění a jeho vlivu na EVL lze použít např.
výsledky výzkumného projektu pro Ministerstvo dopravy, který se zabýval dopadem
provozu dálnic a rychlostních silnic na recipienty a vodní útvary (2005 – 2007).
Vybrané ukazatele kvality vod odtékajících z dálnic a rychlostních silnic jsou uvedeny
v následující tabulce:

33

Platné povolení k nakládání s vodami - § 8 odst. 1, písm. c); příkladem takových technologických
odpadních vod může být nahromaděná voda v okolí základů pilířů kontaminovaná např. aditivy přidávanými
do betonových směsí či vyluhovanými hydroxidy. V povolení by pak mělo být stanoveno, že např. objem
vypouštěné odpadní vody vztažený ke koncentraci obsažených polutantů musí být natolik nízký, aby po
zředění s vodami v řece nedošlo k ohrožení přítomných biocenóz, a to ani v blízkém okolí odpadního vyústění.
34
V rámci havarijního plánu by měla být standardně řešena přítomnost sorbentů ropných látek v citlivých
oblastech, vybavení stavebních mechanismů „havarijním balíčkem“ apod.
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Ukazatel kvality vody

Jednotka

Pb

mg.l-1

Cd*

Medián

NV
229/2007
Sb. **

3,82

2,40

14,4

-1

0,406

0,190

0,7

-1

mg.l

Ni*

mg.l

45,3

21,8

40

Hg

mg.l-1

0,199

0,140

0,1

Cr*

-1

4,83

4,50

35

Cu

-1

mg.l

19,0

13,7

25

Zn

mg.l-1

142

69,0

160

Cl

-1

1095

726

250

-1

0,145

0,145

0,1

-1

7,66

3,75

60

-1

5,87

3,65

60

-1

5,63

2,10

100

-1

6,29

3,33

30

-1

5,69

3,25

30

-1

21,2

9,80

200

-1

7,66

3,75

200

mg.l

mg.l

C 10 – C40

mg.l

benzo[b]fluoranten
benzo[k]fluoranten
vybrané
prioritní
PAU

Průměr

benzo[a]pyren
benzo[ghi]perylen
indeno[1,2,3-cd]pyren
fluoranten

ng.l
ng.l
ng.l

ng.l
ng.l

ng.l
35

Suma 6 PAU

ng.l

* Vyskytují se statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými sledovanými lokalitami
**Nařízení vlády 229/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a
hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Pozn.: Dle práce „Vliv dopravy na životní prostředí – polyaromatické uhlovodíky
v odtokové vodě a sedimentu z dálničního tělesa“ (CDV, aktualizace 2004; grantový
projekt MD ČR č.801/210/110) se celkový obsah PAU ve vodě pohyboval v rozmezí
stovek ng.l-1, což je ve shodě s publikovanými údaji, např. Legret et al. (1999).
Minimální hodnota 138,69 ng.l-1 byla zjištěna na D5 v červenci, maximální hodnoty
opakovaně na jedné z lokalit D1 v prosinci (8179,78 ng.l-1) a dubnu (31608,42 ng.l-1).
Jak je z tabulky patrné, koncentrace většiny sledovaných nox přítomných ve vodě
odtékající z komunikace, je podlimitní (mnohdy výrazně), nebo se pohybuje
v blízkosti limitních hodnot. Výjimku tvoří Cl-, u nichž jsou koncentrace překračovány
několikanásobně (4x vůči průměru, 3x vůči mediánu).
Jak již bylo zmíněno, výsledky uvedené v tabulce pochází z měření na dálnicích a
rychlostních silnicích, které jsou v porovnání s hodnoceným záměrem výrazně
frekventovanější. Z tohoto důvodu lze proto očekávat, že koncentrace nox
splavovaných z hodnoceného záměru bude ve většině případů významně nižší, než jak
je uvedeno v tabulce (přesto však je kalkulováno s hodnotami v tabulce uvedenými,
což je také v souladu s principem předběžné opatrnosti). Výjimku představují chloridy
(Cl-), u nichž se koncentrace ve vodách odvíjí od standardní aplikační dávky, která je
prakticky stejná jak u dálnic, tak silnic nižších kategorií.
Ke koncentracím PAU (včetně nitro-PAU) dále uvádíme, že jejich převážným zdrojem
jsou výfukové plyny, dodatečným zdrojem pak emise vznikající otěrem pneumatik,
35

Tzn. suma PAU uvedených v tabulce v předcházejících řádcích.
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asfaltového povrchu vozovky a brzdového obložení. S očekávaným blízkým nástupem
novým progresivních systémů pohonu36 pak lze předpokládat, že koncentrace PAU se
budou relativně výrazně snižovat.
Průměrný dlouhodobý průtok v dotčeném místě je přibližně 7 m3/s (severněji položená
hydrologická stanice Morava-Raškov – 6,27 m3/s); průměrné roční srážky činí
přibližně 700 mm. Ředící poměr je za těchto podmínek přibližně v rozmezí řádu
1:1000 až 1:10000 (orientačně vypočítaná hodnota 1:7000).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že po naředění37 vod odtékajících ze silnice vodou
v Moravě budou výsledné koncentrace nox natolik nízké (a to i v případě
extrémnějších hodnot), že jejich vliv na předměty ochrany v dotčené části EVL bude
prakticky nezaznamenatelný. Toto konstatování lze uplatnit i pro Cl-, u nichž je chod
koncentrací v průběhu roku poněkud odlišný (zimní koncentrace několikanásobně
převyšují koncentrace letní; výsledné koncentrace Cl- se však i v méně příhodných
podmínkách budou pohybovat řádově ve stovkách mg.l-1 až jednotkách mg.l-1).
Vzhledem k tomu, že EVL bude ovlivněna pouze částí záměru (úsek km cca 16,5 –
18,3), který je řešen invariantně, lze dále konstatovat, že výše uvedené varianty
záměru (viz kap. II.1.) jsou ve vztahu k ovlivnění EVL Horní Morava rovnocenné.
• Ovlivnění EVL Horní Morava prostřednictvím znečištěných vod v důsledku havárie –
havárie spojená s únikem většího množství nebezpečných látek38 na inkriminovaném
silničním úseku (km cca 16,5 – 18,3; viz předchozí odrážka), by v případě vniknutí
většiny těchto látek do Moravy znamenala velmi významné ohrožení vyskytujících se
biocenóz a tedy i předmětu ochrany EVL (včetně ohrožení „celistvosti“ – integrity
EVL).
Na druhou stranu je však nutno podotknout, že pravděpodobnost takové havárie je
relativně velmi nízká. Zároveň nelze přesněji odhadnout množství kontaminantů, které
dosáhnou vodního toku ani míru zdržení39 v EVL.
Jak již bylo uvedeno, celá trasa je v návrhu zabezpečena stabilními nornými stěnami
na všech užitých odvodňovacích příkopech. Otázka odvodnění mostních konstrukcí
není v TS podrobněji rozpracována.
Vhledem k uvedenému a také s ohledem na velikost potenciálně zasaženého úseku
EVL lze konstatovat, že riziko a míra potenciálního ovlivnění EVL a předmětů
ochrany v případě havárie nedosahuje významně negativních měřítek (za předpokladu,
že odvodnění mostních konstrukcí bude řešeno např. kanalizací s navedením
k dostatečně dimenzovaným norným stěnám40; odvodnění volným pádem je v tomto
případě prakticky nepřípustné).

36

Hybridní systémy, čistě elektrické systémy, rekuperační brzdové systémy apod.
Obecně k „dokonalému“ promísení vod dochází v závislosti na charakteru toku řádově desítky až stovky
metrů po zaústění. V tomto konkrétním případě však lze konstatovat, že k podstatnému naředění bude docházet
prakticky okamžitě (doporučujeme důsledně ponechat zaústění kanalizací do výsepních břehů).
38
Provozní kapaliny havarovaného vozu nebo únik přepravovaného nákladu např. s ropnými produkty
39
Vzhledem k charakteru toku, rychlosti proudění a místě zaústění bude míra zdržení nox v EVL Horní Morava
pravděpodobně nízká.
40
Technicky je možné záchytnou kapacitu stabilní norné stěny dimenzovat až na několik desítek m3 unikající
látky prohloubením či rozšířením příkopu, přičemž se standardně uvažuje s objemem jedné cisterny. Takto
řešená stabilní norná stěna pak plní obdobnou funkci jako DUN (dešťová usazovací nádrž).
37
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Vzhledem k tomu, že EVL bude ovlivněna pouze částí záměru (úsek km cca 16,5 –
18,3), který je řešen invariantně, lze dále konstatovat, že výše uvedené varianty
záměru (viz kap. II.1.) jsou ve vztahu k ovlivnění EVL Horní Morava prakticky
rovnocenné.

IV.4.2. EVL LITOVELSKÉ POMORAVÍ A DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY41
Období výstavby:
Přímé zásahy se v období výstavby nepředpokládají (severní hranice EVL se nachází cca 6
km od hodnoceného záměru). Pro nepřímé zásahy platí pro EVL Litovelské Pomoraví a
potenciálně dotčené předměty ochrany obdobné závěry jako v případě EVL Horní Morava
(viz výše) s tím, že míra potenciálního ovlivnění je díky vzdálenosti a vyššímu průtoku (cca
3x) ještě nižší.
• Vliv znečištění v důsledku nevhodného odpadového hospodářství se nepředpokládá
(nutno dodržet platná legislativní ustanovení – viz výše); vliv lze proto v současnosti
hodnotit jako nulový.
• Znečištění vody v řece vodami odpadními – vznik významnějšího množství
technologických a provozních odpadních vod, které by mohly ohrozit soustavu Natura
2000 a dotčené předměty ochrany se v současnosti nepředpokládá. Přesto však,
budou-li odpadní vody v rámci realizace stavby vznikat a jejich likvidace nebude
možná jiným způsobem než formou vypouštění do vod povrchových, bude nutno
zajistit splnění legislativních podmínek daných zákonem č. 254/2001 Sb.
• Znečištění vod v důsledku havárie spojené např. s únikem provozních kapalin – vznik
této situace lze označit za značně nepravděpodobný, eliminace potenciálního rizika
znečištění by měla být ošetřena havarijním plánem42, který bude součástí navazujících
PD. Proto a také vzhledem ke vzdálenosti a průtokům lze tento vliv považovat
prakticky za nulový.
Období provozu:
Pro období provozu platí pro EVL Litovelské Pomoraví obdobné konstatování jako
v předchozím případě – přímé vlivy se nepředpokládají a pro nepřímé zásahy platí pro EVL
Litovelské Pomoraví a potenciálně dotčené předměty ochrany obdobné závěry jako v případě
EVL Horní Morava (viz výše) s tím, že míra potenciálního ovlivnění je díky vzdálenosti a
vyššímu průtoku ještě nižší.
• Ovlivnění prostřednictvím znečištěných srážkových vod přitékajících do EVL
Litovelské Pomoraví v období běžného provozu – jak již bylo uvedeno výše, finálním
recipientem srážkových vod z hodnoceného záměru je řeka Morava.
Pro přibližný odhad míry možného znečištění a jeho vlivu na EVL lze použít např.
výsledky výzkumného projektu pro Ministerstvo dopravy, který se zabýval dopadem
41

Stanoviště 91E0, 91F0, svinutec tenký (Anisus vorticulus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), čolek velký
(Triturus cristatus), bobr evropský (Castor fiber), vydra říční (Lutra lutra)
42
V rámci havarijního plánu by měla být standardně řešena přítomnost sorbentů ropných látek v citlivých
oblastech, vybavení stavebních mechanismů „havarijním balíčkem“ apod.
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provozu dálnic a rychlostních silnic na recipienty a vodní útvary (podrobněji viz výše).
Vybrané ukazatele kvality vod odtékajících z dálnic a rychlostních silnic jsou uvedeny
v tabulce na str. 21.
Jak je z tabulky patrné, koncentrace většiny sledovaných nox přítomných ve vodě
odtékající z komunikace, je podlimitní (mnohdy výrazně), nebo se pohybuje
v blízkosti limitních hodnot. Výjimku tvoří Cl-, u nichž jsou koncentrace překračovány
několikanásobně (4x vůči průměru, 3x vůči mediánu).
Jak již bylo zmíněno, výsledky uvedené v tabulce pochází z měření na dálnicích a
rychlostních silnicích, které jsou v porovnání s hodnoceným záměrem výrazně
frekventovanější. Dále je nutno počítat se skutečností, že vzdálenost, kterou
kontaminující částice urazí ve vodním toku, než dosáhne hranice vlastního EVL, může
být i více než 20 km. Díky samočistícím schopnostem vodního toku43 tak daný
kontaminant nemusí do EVL Litovelské Pomoraví vůbec proniknout. Z těchto důvodů
lze proto očekávat, že koncentrace nox, které budou splavovány z hodnoceného
záměru a které dosáhnou EVL Litovelské Pomoraví bude ve většině případů
významně nižší, než jak je uvedeno v tabulce (přesto však je kalkulováno s hodnotami
v tabulce uvedenými, což je také v souladu s principem předběžné opatrnosti).
Ke koncentracím PAU (včetně nitro-PAU) dále uvádíme, že jejich převážným zdrojem
jsou výfukové plyny, dodatečným zdrojem pak emise vznikající otěrem pneumatik,
asfaltového povrchu vozovky a brzdového obložení. S očekávaným blízkým nástupem
novým progresivních systémů pohonu44 pak lze předpokládat, že koncentrace PAU se
budou relativně výrazně snižovat.
Průměrný dlouhodobý průtok Moravy v EVL Litovelské Pomoraví je přibližně 17
m3/s (hydrologická stanice Morava-Moravičany – 17,8 m3/s); průměrné roční srážky
činí přibližně 700 mm. Ředící poměr je za těchto podmínek přibližně v rozmezí řádu
1:1000 až 1:10000 (orientačně vypočítaná hodnota přibližně 1:2500).
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že po naředění vod odtékajících ze silnice vodou
v Moravě budou výsledné koncentrace nox natolik nízké (a to i v případě
extrémnějších hodnot), že jejich vliv na všechny výše identifikované předměty
ochrany v EVL Litovelské Pomoraví45 bude prakticky nezaznamenatelný. Toto
konstatování lze uplatnit i pro Cl-, u nichž je chod koncentrací v průběhu roku
poněkud odlišný (zimní koncentrace několikanásobně převyšují koncentrace letní;
výsledné koncentrace Cl- se však i v méně příhodných podmínkách budou pohybovat
řádově ve stovkách mg.l-1 až jednotkách mg.l-1).
Dále lze konstatovat, že vzhledem k tomu, že délka výše uvedených variant (viz kap.
II.1.) je velmi podobná, bude také množství nox odcházejících ze silnice
prostřednictvím splachů přibližně stejné. Lze proto konstatovat, že varianty záměru
jsou ve vztahu k ovlivnění EVL Litovelské Pomoraví prakticky rovnocenné.
• Ovlivnění EVL Litovelské Pomoraví prostřednictvím znečištěných vod v důsledku
havárie – havárie spojená s únikem většího množství nebezpečných látek46, by
43

Desná i Morava jsou v dotčených úsecích relativně zachovalé a samočistící schopnost proto bude výrazně
vyšší než např. u regulovaných toků.
44
Hybridní systémy, čistě elektrické systémy, rekuperační brzdové systémy apod.
45
Tzn. jak předměty ochrany, které jsou na kvalitu vody v Moravě vázány permanentně, tak předměty ochrany,
pro něž je kvalita rozhodující „pouze“ v období záplav.
46
Provozní kapaliny havarovaného vozu nebo únik přepravovaného nákladu např. s ropnými produkty
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v případě vniknutí většiny těchto látek do Moravy a jejich přenosu do EVL Litovelské
Pomoraví mohla znamenat relativně významné ohrožení vyskytujících se biocenóz a
tedy i předmětů ochrany EVL.
Z potenciálně dotčených předmětů ochrany by byly zasaženy ty předměty ochrany,
které jsou přímo vázány na pobyt ve vodním prostředí Moravy – tzn. vydra říční a
bobr evropský. Stanoviště 91E0 a 91F0 (měkký a tvrdý luh) by byla částečně dotčena
hlavně v případě, že by k havárii došlo v období záplav. V tomto případě by
kontaminace mohla zasáhnout i rozsáhlejší území47. Obdobná situace jako pro
stanoviště, platí také pro kuňku ohnivou a čolka velkého s tím, že v jejich případě
může být menší část vyskytující se populace zasažena i v případě, že by havárie
nastala mimo období záplav (zasažení jedinců, kteří žijí ve vodní lokalitě, která přímo
komunikuje s Moravou – např. slepá ramena, napojené vodní plochy). Vliv na
svinutce tenkého bude vzhledem k jeho hlavní lokalitě výskytu (PR Plané loučky) i
v případě havárie v období záplav nevýznamný (kontaminanty tuto lokalitu prakticky
nezasáhnou).
Jak již bylo uvedeno, celá trasa je v návrhu zabezpečena stabilními nornými stěnami
na všech užitých odvodňovacích příkopech. Otázka odvodnění mostních konstrukcí
není v TS podrobněji rozpracována.
Při hodnocení vlivu havárie je nutno podotknout, že pravděpodobnost rozsáhlé havárie
spojené s únikem většího množství nebezpečných látek je relativně velmi nízká. Navíc
množství uniklých látek by muselo být natolik velké, aby dosáhlo i relativně
vzdálenou EVL a nebylo cestou odbouráno nebo zachyceno (první menší segmenty
stanovišť 91E0 a 91F0 se od nejbližšího místa hodnoceného záměru nachází ve
vzdálenosti cca 15 km, plochy s významnějším zastoupením stanovišť jsou pak od
nejbližšího místa záměru vzdáleny více než 25 resp. 30 km).
Za předpokladu, že příkopy a stabilní norné stěny budou technicky řešeny tak, aby
byly schopny zachytit i únik velkého množství nebezpečných látek48, dále za
předpokladu, že odvodnění mostních konstrukcí bude řešeno např. kanalizací
s navedením k norným stěnám, a také s přihlédnutím k potenciálně možnému rozsahu
zasažených předmětů ochrany lze konstatovat, že riziko a míra potenciálního ovlivnění
EVL a předmětů ochrany v případě havárie nedosahuje významně negativních
měřítek.
Z hlediska potenciálního rizika havárie ve vztahu k jednotlivým variantám záměru (viz
kap. II.1.) je situace na rozdíl od předchozích případů poněkud jiná. Je nutno zvážit
také extrémní typ havárie, kdy by došlo k přepadnutí vozidla převážejícího
nebezpečný náklad přímo do vodního toku nebo do jeho velmi blízkého okolí. V tomto
případě by se nemohla uplatnit funkce stabilních norných stěn a došlo by k přímé
kontaminaci Desné, jejíž vody ve finále protékají EVL Litovelské Pomoraví. Uvedené
riziko samozřejmě vzrůstá s počtem překonávání vodního toku a také částečně
s délkou vlastní estakády49. Z tohoto pohledu lze proto jako nejvhodnější variantu
vyhodnotit Variantu 1 a nejméně vhodnou Variantu 3.
47

Orientačně uvádíme, že objem nákladní cisterny činí i více než 40 m3, což by při vrstvě 1 mm pokrylo plochu
o rozloze více než 4 ha.
48
Technicky je možné záchytnou kapacitu stabilní norné stěny dimenzovat až na několik desítek m3 unikající
látky prohloubením či rozšířením příkopu, přičemž se standardně uvažuje s objemem jedné cisterny. Takto
řešená stabilní norná stěna pak plní obdobnou funkci jako DUN (dešťová usazovací nádrž).
49
Delší estakády, které přemosťují více vodních toků, mají např. větší tendenci k namrzání, což samozřejmě
zvyšuje riziko havárie.
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K uvedenému hodnocení variant je však nutno dále podotknout, že pravděpodobnost
popsaného typu havárie je natolik nízká a vzdálenost inkriminovaného místa od EVL
Litovelské Pomoraví natolik velká50, že po praktické stránce jsou varianty téměř
rovnocenné a v hodnocení významnosti negativního vlivu (vliv nevýznamný X vliv
významný) se neliší.

IV.4.3. PŘEHLEDNÉ SHRNUTÍ IDENTIFIKOVANÝCH VLIVŮ A JEJICH VÝZNAMNOSTI
Významnost vlivu EVL Horní Morava51

Významnost vlivu EVL Litovelské
Pomoraví52

Potenciální zásah do koryta
Moravy v souvislosti
s dočasným přemostěním pro
stavební mechanizaci

0 (-1)

0

Zásah do říčního koryta
Moravy v souvislosti se
stavbou dešťové kanalizace

0 – -1

0

Znečištění vody odpady

0

0

Znečištění vody odpadními
vodami

0 (-1)

0 (0 – -1)

Znečištění vody v důsledku
havárie

0 (-1)

0 (0 – -1)

Znečištěné srážkové vody –
běžný provoz

0 – -1

0 – -1

Znečištění vody v důsledku
havárie

-1

-1

Vliv

Období výstavby

Období provozu

0 – nulový vliv
-1 – omezený/mírný/nevýznamný/ negativní vliv – nevylučuje schválení koncepce; mírný rušivý vliv na
stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej dále snížit navrženými
zmírňujícími opatřeními
-2 – významný negativní vliv – významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu
+1 – mírně pozitivní vliv – mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu
0 – -1 – tuto hodnotu lze interpretovat tak, že vliv je sice zaznamenatelný, ale prakticky je zcela
nevýznamný
(…) – míra vlivu v případě nevhodně zvoleného projektu (konkrétní řešení bude známo až v následujících
stupních PD)
50

Vzdálenost k hranici EVL více než 15 km.
Jednotlivé varianty záměru jsou rovnocenné.
52
Jednotlivé varianty záměru jsou přibližně rovnocenné, určitá odlišnost je v případě „Znečištění vody
v důsledku havárie“ – viz výše.
51
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IV.4.4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA CELISTVOST LOKALIT
Negativní ovlivnění celistvosti (ve smyslu uvedeném výše – viz pozn. pod čarou č.3) hrozí
v následujících případech:
EVL Horní Morava
• Jak již bylo uvedeno výše, potenciální ohrožení celistvosti v případě tohoto EVL hrozí
v souvislosti s nevhodně zvoleným dočasným přemostěním pro stavební mechanizaci53.
Pokud by byla zvolena varianta např. přesypaných trub, rychlost proudění v nich by
mohla být tak velká, že by dočasně mohla omezit obousměrnou migraci mihule potoční.
Bude-li dodržena varianta technického řešení v podobě mostu (viz též výše - Hodnocení
vlivů) lze vliv na celistvost hodnotit jako nulový.
• Částečné ohrožení celistvosti by také mohlo nastat v souvislosti s havárií spojenou
s únikem nebezpečných látek, které by mohly zapříčinit vyhynutí části populace a po
dobu přetrvávání kontaminantů v zasažené oblasti by také mohly způsobit obtížné
znovuosídlení. Vzhledem k navrhovaným technickým opatřením, dále pak s ohledem na
pravděpodobnost této situace, velikost potenciálně zasažené oblasti (viz výše) a také
s ohledem na relativně vysokou stabilitu celé EVL54 lze konstatovat, že uvedený vliv na
celistvost nebude dosahovat významně negativních měřítek.
EVL Litovelské Pomoraví
• V souvislosti s realizací záměru ani v období běžného provozu se narušení celistvosti
neočekává.
Částečné ohrožení celistvosti EVL Litovelské Pomoraví by tak mohlo nastat pouze
v souvislosti s havárií spojenou s únikem nebezpečných látek, které by mohly zapříčinit
vyhynutí části populace dotčených druhů či likvidaci stanovišť a po dobu přetrvávání
kontaminantů v zasažené oblasti by také mohly způsobit obtížnou migraci a
znovuosídlení. Vzhledem k navrhovaným technickým opatřením a dále pak s ohledem na
pravděpodobnost této situace, vzdálenost EVL od hodnoceného záměru (viz výše),
velikost potenciálně zasažené oblasti a také s ohledem na relativně vysokou stabilitu
značné části EVL lze konstatovat, že uvedený vliv na celistvost nebude dosahovat
významně negativních měřítek.

IV.4.5. HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ
Jak je z výše provedeného hodnocení patrné, příspěvek znečištění pocházející z posuzovaného
záměru (období výstavby a období běžného provozu) bude natolik malý, že kumulace se
stávajícím znečištěním vodního prostředí je na hranici měřitelnosti. V tomto smyslu lze proto
příspěvek hodnoceného záměru k uvedené kumulaci označit za zcela nevýznamný.
Obdobně lze pohlížet na kumulaci vlivu havárie na hodnoceném záměru s běžným
znečištěním vody v Moravě a Desné. V případě havárie bude tento vliv natolik dominantní, že
se potenciálně projeví sám o sobě, a dodatečný vliv způsobený kumulací tak bude
zanedbatelný.
53
54

Podrobnější technické řešení bude součástí následujících PD.
Vysoká rezistence a resilience dotčeného ekosystému – schopnost odolávat tlaku nepříznivých podmínek a
schopnost navrátit se do původního stavu po „vychýlení“.
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Jedinou podstatnější kumulací, by tak teoreticky byla kumulace vlivu více havárií (havárie na
železnici, jiné silnici, v průmyslovém závodě,...) ve stejném nebo navzájem si blízkém čase.
Pravděpodobnost takové události je však natolik nízká, že s uvedenou kumulací nelze po
praktické stránce de facto počítat.
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V. ZÁVĚR
Hodnocený záměr „Přeložka silnice I/11 a I/44 v úseku Postřelmov – Rapotín“ nemá
v žádné ze svých variant významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany žádné
EVL a PO.

Vypracoval:

HBH Projekt spol. s r. o.

Mgr. Jiří BAKEŠ ...........................................................................
(Držitel autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona,
MŽP ČR č.j. 33963/ENV/06, 1189/630/06)
HBH Projekt spol. s r.o.; tel.: 539 090 038; e-mail: j.bakes@hbh.cz
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PŘÍLOHY
Zpracování Příloh se opírá o Metodiku, v níž se uvádí:
V případě zjištění významných negativních vlivů záměru může zadavatel od autorizované osoby
požadovat zpracování návrhu kompenzačních opatření. To má smysl jen tehdy, jestliže byl v
dokumentaci záměr prověřován ve variantách, z nichž však žádná nevedla k eliminaci významných
negativních vlivů. Navrhování kompenzačních opatření není primárně úkolem autorizované osoby,
stejně jako to není cílem procesu posouzení, proto v případě jejich návrhu je vhodné je uvést odděleně
od vlastního dokumentu hodnocení a předejít tak formulačním nejasnostem v závěru. O
kompenzačních opatřeních se de iure může jednat až ve chvíli, kdy již je rozhodnuto o tom, že
neexistuje jiné variantní řešení bez významných negativních vlivů a že realizace záměru je v jiném
veřejném zájmu, převažujícím nad zájmem ochrany území Natury 2000 (resp. takto chráněných
fenoménů). Pokud závěr hodnocení konstatuje významný negativní vliv všech předložených variant na
EVL nebo PO, smí být takto hodnocený záměr realizován pouze za podmínek uvedených v odst. 9 a 10
§ 45i zákona.
Dále jsou v Metodice tabelární formou uvedeny situace, kdy se zmíněné Přílohy s doporučenými
zmírňujícími vlivy zpracovávají:
Záměr

- má mírně
negativní vliv

- jsou možná zmírňující opatření

Doporučená zmírňující opatření –––
––– Záměr může být realizován, povinností
zadavatele je zmírnit vlivy. Navržená zmírňující
opatření budou součástí stanoviska EIA (v
případě ukončení v závěru zjišťovacího řízení
součástí podmínek tohoto závěru)
Záměr může být realizován.

- nejsou možná zmírňující opatření

- lze upravit záměr, aby došlo k eliminaci významných negativních
vlivů

- významné negativní vlivy nelze
eliminovat úpravou záměru, jsou
- má významný možná kompenzační opatření
negativní vliv

- významné negativní vlivy nelze
eliminovat, kompenzační opatření
nejsou možná

HBH Projekt spol. s r. o.

Doporučení úprav záměru –––
––– Zadavatel na základě návrhů přepracuje
záměr a kvalitativně/kvantitativně nový záměr
předloží k novému stanovisku OOP, příp.
naturovému hodnocení.
Doporučená kompenzační opatření – návrh
kompenzačních opatření pro OOP –––
––– Pokud bylo prověřeno, že neexistuje jiná
varianta bez významných negativních vlivů,
rozhoduje se nejprve, zda záměr jde o převahu
veřejného zájmu, pak se teprve stanoví
kompenzační opatření – dle odst. 9 a 10 § 45i
ZOPK (rozhoduje OOP, stanovisko EK)
Doporučená kompenzační opatření –
konstatování nemožnosti kompenzace vlivů pro
OOP ani v případě splnění všech ostatních
podmínek podle § 45i (9, 10) –––
––– Záměr nelze realizovat
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Na základě vyhodnocených vlivů a v souladu s Metodikou doporučujeme následující
zmírňující opatření:
• Pro překonání řeky Moravy stavební mechanizací jednoznačně upřednostnit takový
způsob přemostění, který nebude vyžadovat zásah do říčního profilu (provizorní mostní
konstrukce vedená z břehu na břeh).
• Stabilní norné stěny budou kapacitně řešeny tak, aby byly schopny zachytit i objem
nebezpečných látek v řádu několika desítek m3. Správce komunikace bude tyto stabilní
norné stěny pravidelně kontrolovat, čistit a udržovat v plně funkčním stavu.
• Odvodnění mostních konstrukcí bude řešeno kanalizací s navedením k dostatečně
dimenzovaným norným stěnám; odvodnění volným pádem je v tomto případě prakticky
nepřípustné.
• Doporučujeme zvážit možnost snížení rychlosti na estakádách pro vozidla přepravující
nebezpečný náklad; dále doporučujeme zvážit instalaci příčných pruhů z reliéfní barvy
v pravém jízdním pruhu (prevence mikrospánku)
• V období výstavby bude samozřejmě nutné dodržovat havarijní plán a všechna platná
legislativní ustanovení (s důrazem na zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny;
zák. č. 254/2001 Sb., (vodní zákon) a zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů včetně všech souvisejících prováděcích předpisů)
• V období výstavby bude nutné veškerou mechanizaci pracující v okolí vodních toků
udržovat v bezvadném technickém stavu
• Upřednostnit používání biodegradabilních provozních kapalin.
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Obr. 1: Doprovodný břehový porost Moravy v místě, kde záměr překonává řeku

Obr. 2: Koryto Moravy, pohled proti proudu řeky
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Obr. 3: Koryto Moravy, pohled po proudu řeky, v pozadí stávající železniční most

Obr. 4: Začátek jesepní části meandru
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Obr. 5: Jesepní část meandru s patrnou jesepní lavicí vhodnou k výskytu mihule potoční (Lampetra
planeri)

Obr. 6: Detail jesepní lavice tvořené písčito-hlinitými nánosy
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