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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
C3

stupeň ohrožení dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) v kategorii
druh ohrožený"

C4a

stupeň ohrožení dle Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) v kategorii
"druh vyžadující pozornost"

CR

stupeň ohrožení dle Červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005, Plesník et al. 2003) –
kriticky ohrožený

EN

stupeň ohrožení dle Červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005, Plesník et al. 2003) –
ohrožený

EVL

evropsky významná lokalita

CHKO

chráněná krajinná oblast

ID

identifikační kód záměru

KO

stupeň ohrožení dle vyhl. 395/1992 Sb. v aktuálním znění – kriticky ohrožený druh

MŽP

Ministerstvo životního prostředí

NKP

národní kulturní památka

O

stupeň ohrožení dle vyhl. 395/1992 Sb. v aktuálním znění – ohrožený druh

NDOP

nálezová data ochrany přírody

NT

stupeň ohrožení dle Červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005, Plesník et al. 2003) –
téměř ohrožený

PHO

pásmo hygienické ochrany

PM

polétavý prach

PO

ptačí oblast

POP

plán oblasti povodí

SO

stavební objekt

UP

územní plán

VKP

významný krajinný prvek

VU

stupeň ohrožení dle Červeného seznamu ČR (Farkač et al. 2005, Plesník et al. 2003) –
kriticky ohrožený - zranitelný

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZOPK

zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

ZPV

zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

ZOO

zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
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ÚVOD
Oznámení záměru
JIZERA, TURNOV – SVIJANY, PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A REVITALIZACE
(dále jen oznámení) je předkládáno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění (dále jen zákon o posuzování vlivů nebo ZPV), a slouží jako
základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení dle § 7 ZPV.
Podle vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) z hlediska zákona o posuzování
vlivů ze dne 12. 9. 2013 (č.j. 62073/ENV/13) záměr naplňuje dikci bodu 1.4 Úpravy toků a
opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny kategorie II přílohy č. 1
k zákonu o posuzování vlivů. Záměr proto podléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 ZPV.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení je Krajský úřad Libereckého kraje.
Záměr je dělen na čtyři dílčí záměry (ID 3-1, ID 3-4, ID 3-10 a ID 3-11), nicméně v souladu
s požadavky MŽP je předkládáno komplexní oznámení záměru, ve kterém jsou popsány a
vyhodnoceny vlivy všech dílčích úprav koryta toku a přidružených činností jako jeden záměr.
Oznámení je zpracováno podle přílohy 3 zákona o posuzování vlivů.

Dokument je zpracován textovým editorem Microsoft Word 2003, registrovaným u společnosti Microsoft.
Grafické přílohy jsou zpracovány aplikací ArcMap 10.1 společnosti ESRI.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodní firma:

Povodí Labe, státní podnik

2. IČ:

70890005

3. Sídlo:

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele:

Ing. Petr Martínek, pověřen výkonem funkce investičního ředitele
Povodí Labe, s. p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 088 780
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
„Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace“
Záměr naplňuje dikci bodu 1.4 – Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící
charakter toku a ráz krajiny, kategorie II přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění. Podle ustanovení §4 odst. 1 písm. c) zákona o posuzování
vlivů proto podléhá zjišťovacímu řízení ve smyslu § 7 tohoto zákona.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Oznamovaný záměr se skládá ze čtyř dílčích záměrů (konkrétních opatření), které jsou označeny
jako ID 3-1, ID 3-4, ID 3-10 a ID 3-11. Záměr má charakter souboru protipovodňových opatření a
revitalizací vybraných částí vodního toku Jizery a jeho nivy, opatření jsou navržena v úseku toku o
délce cca 8,5 km pod Turnovem.
Dílčí záměr ID 3-1 Rozšíření řeky Jizery a mokřad: Opatření zahrnuje rozvolnění a rozšíření
pravého břehu koryta Jizery v ř. km 71,20 – 72,60 a vytvoření souboru mokřadních ploch v
blízkosti řeky Jizery a Malého Písečáku. Dotčený úsek toku má celkovou délku cca 1,4 km,
vodohospodářské úpravy břehu (rozšíření, rozvolnění) budou provedeny na ploše cca 4,5 ha,
mokřadní plochy pak na ploše cca 3,4 ha. Maximální rozsah vegetačních úprav je 1,6 ha.
Dílčí záměr ID 3-4 Odstranění zemního valu: Opatření zahrnuje odstranění zemního valu na
levém břehu Jizery (plocha cca 1,3 ha) a zkapacitnění propustku pod rychlostní komunikací R10.
Dílčí záměr ID 3-10 Přepeřsko: Opatření má charakter terénních a vegetačních úprav na levém
břehu řeky Jizery v ř. km 74,20. Plánováno je částečné odtěžení sedimentu z ramene Přepeřsko
na ploše cca 0,8 ha, vytvoření propojení s řekou Jizerou terénním průlehem na ploše cca 0,5 ha a
vegetační úpravy s max. rozsahem 2,9 ha.
Dílčí záměr ID 3-11 Turnov: Opatření má charakter terénních a vegetačních úprav na pravém
břehu řeky Jizery v ř. km 77,80 – 79,00. Navrženo je rozšíření pravého břehu říčního koryta do
vzdálenosti 30 m v délce cca 300 m (cca 0,5 ha), vytvoření pozvolného terénního průlehu, kterým
bude voda po povodni samovolně odtékat zpátky do řeky Jizery (rozsah cca 2,0 ha) a vegetační
úpravy s max. rozsahem 0,6 ha.
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B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Záměr je situován v České republice, dílčí záměr ID 3-4 svou lokalizací spadá do Středočeského
kraje, ostatní dílčí záměry do kraje Libereckého. Umístění dílčích záměrů je zřejmé z následující
tabulky (Tab. 1) a mapky (Obr. 1).
Tab. 1: Umístění dílčích záměrů

dílčí záměr
ID 3-1

kraj
Liberecký

ID 3-4
ID 3-10

Středočeský
Liberecký

ID 3-11

Liberecký

obec/město
Příšovice
Všeň
Loukov
Příšovice
Všeň
Přepeře
Turnov

katastrální území
Příšovice (736309)
Všeň (787256)
Loukov u Mnichova Hradiště (687235)
Příšovice (736309)
Všeň (787256)
Přepeře u Turnova (734683)
Turnov (771601)

Obr. 1: Umístění dílčích záměrů

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr má charakter souboru protipovodňových opatření a revitalizací vybraných částí vodního
toku Jizery a přilehlé nivy, opatření jsou navržena v úseku toku pod Turnovem. Cílem úprav je
podpora biodiverzity a zlepšení povodňové ochrany přilehlého území, zpomalení průběhu
povodňové vlny a podpora infiltrace vody v okolní krajině. Vzhledem k charakteru stavby se
nepředpokládá narušení urbanistického ani architektonického stavu okolí. Předpokládá se mírně
positivní vliv na urbanistické, architektonické a výtvarné řešení, stejně tak jako na krajinný ráz.
Z pohledu možných kumulací vlivů oznamovaného záměru s vlivy jiných záměrů lze konstatovat,
že nejsou známy záměry, jejichž projevy by mohly způsobit kumulaci negativních vlivů na životní
WELL Consulting, s.r.o.
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prostředí. Realizace oznamovaného záměru není podmíněna, ani nevynucuje realizaci jiných
záměrů, které by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant
Dílčí záměr ID 3-1 – Rozšíření řeky Jizery a mokřad: Koryto řeky Jizery pod Turnovem kdysi
vytvářelo značné meandry a nezvýšené břehy toku umožňovaly pravidelné rozlévání řeky už při
menších povodních. V minulém století došlo ke zkrácení koryta a břehy byly navýšeny, čímž došlo
ke zrychlení průběhů povodní a ke snížení transformace povodňové vlny. Cílem úpravy koryta
Jizery je částečné navrácení k původnímu stavu, vytvoření vlastního režimu chodu splavenin a
dnových procesů, zpomalení průběhu povodňové vlny a podpora infiltrace vody v okolní krajině.
Dílčí záměr 3-4 Odstranění zemního valu: Spolu s výstavbou rychlostní komunikace R10 došlo k
vybudování zemního valu na levém břehu Jizery. Tento zemní val je situován kolmo na silniční a
železniční val a vytváří tak společně zemní hráz bránicí proudění vody do rozsáhlého záplavového
území podél komunikace. Před výstavbou rychlostní komunikace tvořila levobřežní inundace pod
obcí Svijany významnou funkci v transformaci povodňového průtoku. Výstavbou rychlostní
komunikace se tento prostor rozdělil na dva samostatné celky propojené pouze jedním málo
kapacitním propustkem pod dálnicí. Realizací opatření bude umožněno rozlití vody do
inundačního území.
Dílčí záměr 3-10 Přepeřsko: Postranní ramena jsou mimořádně cenné prvky krajiny, na něž se
váže velké bohatství rostlin a živočichů. Z vodohospodářského hlediska jsou důležitou součástí
zásoby vody v nivě. V přirozeně fungujících nivách jsou odstavená a zazemněná ramena
nahrazována rameny nově vznikajícími. V dnešní kulturní krajině s regulovanými vodními toky
jsou možnosti vzniku nových ramen prakticky nulové. Rameno Přepeřsko je již delší dobu
nepropojené s aktivním korytem řeky. Je dotováno pouze podzemní vodou a atmosférickými
srážkami. Dno ramene je silně zanesené a pokračuje zde přirozený zánik bývalého koryta řeky
Jizery. Realizace opatření zajistí další existenci ramene jako cenného přírodního prvku v daném
území.
Dílčí záměr 3-11 Turnov: V úseku pod Turnovem v blízkosti Čistírny odpadních vod na pravém
břehu Jizery dochází při povodni k zaplavení nezastavěného území. Vodní hladina sahá až k obydlí
ve Starých Nudvojovicích, kde zaplavuje přízemí obytných domů. Po opadnutí povodně zde voda
dlouhou dobu zůstává a v letních měsících dochází k zahnívání. Realizace opatření sníží riziko
zaplavení ČOV a zajistí samovolné odtékání vody po povodni zpátky do Jizery.
Celkově lze konstatovat, že realizace oznamovaného záměru zlepší úroveň povodňové ochrany
přilehlého území a podpoří některé přírodně cenné prvky daného území. Navrhovaná opatření
vychází přímo z listu opatření ID LA110058, který je součástí platného Plánu oblasti povodí
Horního a středního Labe a který byl zpracován souhrnně pro oblast Turnov – Svijany.
Oznamovaný záměr je navrhován v jedné variantě územního i technického řešení.
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B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
B.I.6.1 Dílčí záměr ID 3-1 – Rozšíření řeky Jizery a mokřad
V řešeném úseku Jizery (ř. km 71,20 – 72,60) je navrženo rozvolnění a rozšíření pravého břehu
říčního koryta. Nově navržené koryto bude všestranně členitější. Široký pruh umožní řece
vytvářet si menší a mělčí kynety, jenž se v průběhu roku budou měnit. Průtok nebude tolik
koncentrovaný a při zvýšených průtocích zde bude nižší hloubka vody a nižší unášecí rychlosti.
Zabrání se tak nadměrnému vymílání koryta a odnosu splavenin. Součástí návrhu je vytvoření
souboru mokřadních ploch v blízkosti řeky Jizery a Malého Písečáku. Voda zde bude při zvýšených
průtocích přetékat do záplavového území a bude vytvářet mokřady. Vznik mokřadu napomůže ke
zdržování vody v krajině a dotaci okolní krajiny vodou v období sucha. Dále tlumí průběh povodní
rozléváním do plochy mokřadu a zpomaluje jejich postup. Návrh dílčího záměru je patrný
z přiložených situací (viz příloha H.VI).
V tomto stupni projektové přípravy je stavba rozčleněna podle typu do těchto stavebních
objektů:
• SO 03.01.01 Rozvolnění koryta
Rozvolnění spočívá v nepravidelném rozšíření pravého břehu Jizery. Pomístně bude vytvořeno
přírodě blízké tvarování břehu s mírnějšími a proměnnými sklony. Celkově se jedná převážně o
zemní práce v rámci pravého břehu koryta vodního toku a na přímo přilehlých pozemcích.
• SO 03.01.01 Rozšíření koryta
Navrženo je odtěžení pravého břehu do vzdálenosti 60 m v délce přibližně 500 m. Součástí
návrhu je ponechání ostrova z části stávajícího remízku.
• SO 03.01.03 Mokřad
Navrženo je vytvoření soustavy mokřadních ploch na pravém břehu Jizery v blízkosti Malého
Písečáku. Jedná se o nerovnoměrné terénní úpravy, tak aby vznikly po úpravách prohlubně s
maximální hloubkou do 0,6 m.
• SO 03.01.04 Vegetační úpravy
SO zahrnuje kácení, úpravy porostů a nové výsadby. U kácení bude podrobnější návrh proveden
na základě dendrologického průzkumu. Bude se jednat se o odstranění odumřelé, nekvalitní a
zejména invazní vegetace, všechny perspektivní druhy budou ponechány. Za dřeviny odstraněné
z důvodu stavby se předpokládá provést náhradní výsadba. Předpokládá se výhradně výsadba
původních druhů dřevin.
B.I.6.2 Dílčí záměr 3-4 Odstranění zemního valu
Opatření spočívá v terénních úpravách (odtěžení zeminy z valu) a zkapacitnění propustku pod
rychlostní komunikací R10. Vegetační úpravy (kácení, úpravy porostů a nové výsadby) se
nepředpokládají. Návrh dílčího záměru je patrný z přiložených situací (viz příloha H.VI).
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V tomto stupni projektové přípravy je stavba rozčleněna podle typu do dvou stavebních objektů:
• SO 03.04.01 Odstranění zemního valu
Technické řešení spočívá pouze v odtěžení zeminy zemního valu na úroveň kóty okolního terénu
a následně dojde k ohumusování a osetí plochy.
• SO 03.04.02 Zkapacitnění propustku
V současné době je zde pouze jeden málo kapacitní propustek, jenž nemůže dostatečně rychle
odvádět vodu z území při povodni. Je navrženo vytvoření dvou obdobných propustků. Způsob
provedení a technické řešení je v jednání s vlastníkem (ŘSD).
B.I.6.3 Dílčí záměr 3-10 Přepeřsko
Propojení ramene Přepeřsko s řekou Jizerou je navrženo průlehem, jenž bude umožňovat dotaci
ramene vodou při vyšších průtocích. Úplné obnovení aktivního průtoku v rameni je komplikované
z důvodu rozdílů výšek hladin. Navrženo je pouze částečné odtěžení sedimentu v původní trase.
Vznikne tak rameno ve tvaru podkovy, které bude propojeno s řekou průlehem. Součástí úprav je
odstranění nevhodné vegetace (invazní druhy, poškozené dřeviny). Dojde tak k částečnému
prosvětlení vodní hladiny. Návrh dílčího záměru je patrný z přiložených situací (viz příloha H.VI).
V tomto stupni projektové přípravy je stavba rozčleněna podle typu do těchto stavebních
objektů:
• SO 03.10.01 Odstranění sedimentu
Navrženo je částečné odtěžení sedimentu v původním rameni. Ponecháním části sedimentu bez
zásahu umožníme rychlejší obnovu ekosystému. Odstranění nánosů je možné několika způsoby, v
závislosti na konkrétní lokalitě. V tomto případě se předpokládá odstranění tzv. kombinovanou
cestou, která je vhodná při menších hloubkách (cca 2 m) a menších šířkách (např. vodní toky,
ramena). Vhodným mechanizačním prostředkem (např. Menzi Muck apod.) je sediment (směs
bahna a vody) přehazován na břeh vodního toku, kde může být při vhodném uspořádání mezideponován, popř. dále naložen a přepraven na mezideponii k vyschnutí. Po jeho vyschnutí v
závislosti na klimatických a dalších podmínkách (dny, týdny) je naložen a vodorovně přemístěn na
místo uložení. Způsob odstranění sedimentu však bude upřesněn v dalších stupních PD.
• SO 03.10.02 Průleh
Navrženo je vytvoření průlehu mezi Jizerou a slepým ramenem, který bude při vyšších průtocích
dotovat vodou revitalizované rameno. Lze očekávat, že zdrž ve slepém rameni bude dotována i
průsakem přes těleso průlehu, v případě hladiny vody v Jizeře nižší než koruna průlehu. Průleh
bude tvaru lichoběžníku, jehož povrch bude upraven kamennou rovnaninou.
• SO 03.10.03 Vegetační úpravy
SO zahrnuje kácení, úpravy porostů a nové výsadby. U kácení bude podrobnější návrh proveden
na základě dendrologického průzkumu. Bude se jednat se o odstranění odumřelé, nekvalitní a
zejména invazní vegetace, všechny perspektivní druhy budou ponechány. Za dřeviny odstraněné
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z důvodu stavby se předpokládá provést náhradní výsadba. Předpokládá se výhradně výsadba
původních druhů dřevin.
B.I.6.4 Dílčí záměr 3-11 Turnov
Je navržena úprava terénu na pravém břehu Jizery. V délce cca 300 m je navrženo rozšíření řeky,
po kterém dojde ke zkapacitnění profilu řeky a snížení hladiny. Tímto opatřením se sníží riziko
zaplavení čistírny odpadních vod. Dále je navržena úprava území, kde dochází po povodních ke
vzniku bezodtokých lagun. Navrženo je zde vytvoření pozvolného terénního průlehu takovým
způsobem, aby voda po povodni samovolně odtekla zpátky do Jizery. Návrh dílčího záměru je
patrný z přiložených situací (viz příloha H.VI).
V tomto stupni projektové přípravy je stavba rozčleněna podle typu do těchto stavebních
objektů:
• SO 03.11.01 Odvodnění průlehem
Odvodnění spočívá ve vytvoření pozvolného terénního průlehu směřujícímu k řece Jizeře. Průleh
bude zakončen v místě stávající polní cesty propustkem se zpětnými klapkami. Zabrání se tak
zpětnému zaplavení pozemku při vyšších průtocích, předtím než dojde k vybřežení. Jedná se o
terénní úpravy, které nesmí znemožnit obhospodařování pozemku. Návrh počítá s navrácením
původní svrchní vrstvy humózní zeminy na povrch průlehu.
• SO 03.11.02 Rozšíření koryta
Navrženo je odtěžení pravého břehu do vzdálenosti 30 m v délce přibližně 300 m.
• SO 03.11.03 Vegetační úpravy
SO zahrnuje kácení, úpravy porostů a nové výsadby. U kácení bude podrobnější návrh proveden
na základě dendrologického průzkumu. Bude se jednat se o odstranění odumřelé, nekvalitní a
zejména invazní vegetace, všechny perspektivní druhy budou ponechány. Za dřeviny odstraněné
z důvodu stavby se předpokládá provést náhradní výsadba. Předpokládá se výhradně výsadba
původních druhů dřevin.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení výstavby: rok 2015
Předpokládaný termín dokončení realizace záměru: rok 2018
Termín zahájení prací na jednotlivých opatřeních bude záviset na postupu projektové přípravy,
především pak na projednání s vlastníky dotčených pozemků. Předpokládá se rozdělení akce na
několik etap. První etapa bude zahájena nejdříve v roce 2015. Dokončení celé akce se uvažuje
v horizontu několika let. Termíny zahájení a ukončení stavebních prací budou upřesněny v dalších
stupních projektové dokumentace.

WELL Consulting, s.r.o.

prosinec 2013

Strana 14 z 112

JIZERA, TURNOV - SVIJANY - protipovodňová opatření a revitalizace
Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: Liberecký kraj, Středočeský kraj
Obec s rozšířenou působností: Turnov, Mnichovo Hradiště
Obce: Turnov, Příšovice, Všeň, Loukov, Přepeře

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat.
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Příslušný stavební úřad

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Příslušný stavební úřad
Příslušný vodoprávní úřad

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

Příslušný stavební úřad

Zásah do vodních toků

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Příslušný vodoprávní úřad

Rozhodnutí o povolení kácení
dřevin

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

Příslušný obecní úřad

Souhlas s trvalým a dočasným
záborem ZPF a rozhodnutí o výši
odvodů za trvalé a dočasné odnětí
půdy ze ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

Příslušný obecní úřad s rozšířenou
působností

Rozhodnutí o trvalém a dočasném
odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Příslušný obecní úřad s rozšířenou
působností

Závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody k zásahu do VKP

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

Příslušný obecní úřad s rozšířenou
působností

Souhlas se zásahem do územního
systému ekologické stability

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

Příslušný obecní úřad s rozšířenou
působností

Výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů podle
§56 a §50 zákona

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

Příslušný krajský úřad

Kolaudační rozhodnutí

Příslušný vodoprávní úřad

Pozn.: Vzhledem k umístění záměru do více správních území je pravděpodobné, že některá potřebná rozhodnutí
bude vydávat jeden z místně a věcně příslušných úřadů podle dohody o převzetí povolujících řízení; tyto otázky
budou řešeny v rámci navazujících řízení o umístění a povolení stavby.
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Zemědělská půda
Stavba záměru si vyžádá trvalé a dočasné zábory pozemků zemědělského půdního fondu (dále
jen ZPF). Dočasný zábor pozemků ZPF je předpokládán po dobu výstavby. Lze předpokládat, že
dílčí záměry budou realizovány vždy za dobu kratší než je jeden rok, včetně doby potřebné k
uvedení této půdy do původního stavu, a proto nebude nutné žádat u těchto pozemků o vyjmutí
ze ZPF. Na pozemcích ZPF, kde budou realizována vlastní opatření, dojde k trvalému odnětí ze
ZPF.
Výše trvalého a dočasného záboru ZPF pro jednotlivé dílčí záměry je uvedena v Tab. 2. Jedná se o
předpokládané hodnoty, které budou v rámci další přípravy záměru dále upřesněny.
Tab. 2: Předpokládaný zábor ZPF pro dílčí záměry

Zábor ZPF
Trvalý zábor
Dočasný zábor

ID 3-1
88 428 m2
3 941 m2

ID 3-4
11 904 m2
2 431 m2

ID 3-10
2 758 m2
3 098 m2

ID 3-11
19 215 m2
43 159 m2

Pozemky určené k plnění funkce lesa
V rámci záměru dojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) pouze u dílčího
záměru ID 3-10. Předpokládaný trvalý zábor PUPFL bude činit 10 680 m2. S ohledem na nutné
přístupy, plochy zařízení staveniště a mezideponie bude třeba v dalších stupních projektové
přípravy upřesnit a řešit i dočasné vynětí pozemků z lesního půdního fondu (PUPFL).

B.II.2 Voda
Záměr nemá po realizaci nároky na odběr vody.
Potřeba vody při výstavbě bude vzhledem k charakteru záměru velmi malá. V rámci stavby budou
vznikat nároky na technologickou vodu (oplach dopravních prostředků pro omezení znečištění
komunikací). Tu bude nutné dovážet v cisternách. Protože se v okolí nacházejí vodovodní vedení,
alternativně bude možné po dohodě s jejím provozovatelem využít stávající vodovod.
Voda pro sociální účely bude řešena mobilním zařízením (např. toalety TOI-TOI), pitná voda bude
v nutném množství dovezena jako voda balená, popř. v cisterně. Další možností je využití
sociálních zařízení blízkých rekreačních objektů apod.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Záměr nemá po realizaci nároky na odběr elektrické energie.
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Pro výstavbu bude možné připojení z mobilního zařízení (diesselagregát), popř. bude po dohodě
s provozovatelem rozvodné sítě využito stávajících elektrických rozvodů. Potřeba energie se
předpokládá při odvodnění staveniště (čerpání). Mobilní čerpací stanice jsou vybaveny vlastním
diesselagregátem.
Surovinové zdroje
Na stavbu bude dovezen lomový kámen příslušné frakce, který bude použit v rámci dílčího
záměru ID 3-10 na opevnění nově vytvořeného průlehu mezi slepým ramenem a tokem Jizery.
Další materiály a zdroje budou třeba pro realizaci zkapacitnění propustku pod rychlostní
komunikaci R10 (součást dílčího záměru ID 3-4). Způsob provedení a technické řešení bude
upřesněno v navazujících stupních přípravy záměru, stejně tak zdroje nutné pro výstavbu.
Pro konečnou rekultivaci dočasně dotčených ploch bude využita ornice, která bude sejmuta při
zahájení prací.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Lokality jednotlivých dílčích záměrů jsou dostupné za použití stávajících komunikací, zpevněných i
nezpevněných stávajících cest a případně přes dotčené pozemky podél toku (podrobně viz dále),
takže realizace záměru si nevyžádá výstavbu nové dopravní infrastruktury. V dalších stupních PD
bude po upřesnění zásad organizace výstavby rozhodnuto a navrženo případné zpevnění polních
cest (kamenivo) popř. realizace provizorních (staveništních) panelových komunikací.
Lokalita dílčího záměru ID 3-1 je dostupná po polní cestě vedoucí podél Jizery, na kterou se dá
napojit ze dvou směrů. Buď přímo ze silnice II. třídy 610 v obci Příšovice, nebo z místní
komunikace spojující obce Příšovice a Ploukonice.

Obr. 2: Napojení stavby na dopravní infrastrukturu – příjezdy ke stavbě – ID 3-1
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Lokalita dílčího záměru ID 3-4 je dostupná přímo ze silnice II. třídy 610 v obci Svijany, dále po
místní komunikaci vedoucí k MVE u Pernerova mlýna. S ohledem na charakter území (zemědělsky
obhospodařované pozemky) bude třeba navrhnout provizorní (staveništní) komunikaci
(kamenivo, panely). Bude upřesněno i s ohledem na zásady organizace výstavby.

Obr. 3: Napojení stavby na dopravní infrastrukturu – příjezdy ke stavbě – ID 3-4

Lokalita dílčího záměru ID 3-10 je dostupná ze dvou směrů, buď po polní cestě vedoucí od obce
Mokrý, nebo od obce Přepeře.

Obr. 4: Napojení stavby na dopravní infrastrukturu – příjezdy ke stavbě – ID 3-10
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Lokalita dílčího záměru ID 3-11 je dostupná z Koškovy ulice a následně sjezdem z obslužné cesty
vedoucí k vodnímu zdroji.

Obr. 5: Napojení stavby na dopravní infrastrukturu – příjezdy ke stavbě – ID 3-11

B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Součástí záměru není žádný nový a trvalý bodový, plošný ani liniový zdroj znečišťování ovzduší.
Vlastní záměr je po realizaci bez emisí látek znečišťujích ovzduší.
Ke znečišťování ovzduší bude docházet pouze v období výstavby v souvislosti se stavebními
činnostmi, zemními pracemi, převozem zemin apod. V úvahu připadá zvýšená prašnost a
exhalace z provozu dopravních prostředků a stavebních mechanismů, kde se bude převážně
jednat o emise NOX, CO, CO2 a dalších škodlivin. Lze předpokládat, že emise ze stavební činnosti
nebudou z hlediska množství významné a vlivy budou působit pouze přímo v lokalitě záměru a
jejím blízkém okolí (podél přístupových cest). Veškeré vlivy budou pouze dočasné, po realizaci
nebude záměr nijak přispívat ke vzniku emisí.
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B.III.2 Odpadní vody
Záměr není po realizaci zdrojem žádných odpadních vod.
V období výstavby záměru nebudou vznikat odpadní vody kromě malého množství splaškových
odpadních vod. Toto množství bude dále omezeno použitím mobilních sociálních zařízení (např.
toalety TOI-TOI).
Odvodnění staveniště bude pro jednotlivé dílčí záměry zajištěno obvyklými technologiemi
(čerpání) a vhodnou organizací výstavby (spádování ploch směrem k recipientu – řece Jizeře). Pro
zajištění ochrany horninového prostředí a povrchových a podzemních vod před znečištěním musí
být zavedena vhodná ochranná a preventivní opatření v době výstavby jednotlivých dílčích
záměrů včetně zpracování havarijního plánu pro období výstavby.

B.III.3 Odpady
Nejobjemnějším odpadem ve fázi výstavby záměru bude odtěžená zemina, případně sediment
(dílčí záměr ID 3-10). Pro potřeby studie proveditelnosti byl proveden předběžný orientační
propočet kubatur zemních prací, který bude v dalším stupni projekčních prací upřesněn.
-

V rámci realizace dílčího záměru ID3-1 dojde k odstranění cca 100 000 m3 sedimentů. V
rámci realizace dílčího záměru je odhadováno, že dojde k dočasné deponii cca 20 000 m3
ornice (při tloušťce 30 cm).

-

V rámci realizace dílčího záměru ID 3-4 se odhadují celkové přebytky zemin cca 15 000 m3.
V rámci realizace dílčího záměru dojde k dočasné deponii cca 6 500 m3 ornice (při tloušťce
30 cm).

-

V rámci realizace dílčího záměru ID3-10 je odhadováno, že dojde k odstranění 32 000 m3
sedimentu.

-

V rámci realizace dílčího záměru ID 3-11 se odhadují celkové přebytky zemin cca 16 000
m3. V rámci realizace dílčího záměru dojde k dočasné deponii cca 10 000 m3 ornice (při
tloušťce 60 cm).

Ornice bude deponována a zpětně použita na konečné úpravy území dotčeného stavbou. Ostatní
materiál bude odvezen a dle jeho vlastností využit nebo uložen na skládku. Předpokládá se jeho
uložení na skládku, která se nachází nejblíže zájmového území (TAUM - rekultivace Obruby;
Václav Maurer; adresa: Pískovna Obruby, 294 03 Obruby, okres Mladá Boleslav). Toto řešení
bude prověřeno v dalších fázích přípravy záměru, kdy bude třeba zejména provést odběry vzorků
a chemické analýzy zemin a sedimentů, které budou v rámci realizace navrhovaných opatření
odtěženy. Podle výsledků analýz bude stanoven přesný způsob nakládání s přebytečným
materiálem a místo jeho konečného uložení. Problematika musí být řešena v souladu s platnou
legislativou a po dohodě s příslušnými orgány odpadového hospodářství.
Odstraňování ostatních odpadů ze stavby zajistí dodavatel stavby nebo investor dle stávající
platné legislativy. V případě vzniku nebezpečných odpadů (např. zemina znečištěná úniky
ropných látek ze stavebních mechanizmů) bude postupováno dle platných předpisů. Odpady
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znečištěné škodlivinami budou zařazeny do kategorie N podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.,
Katalog odpadů, a bude s nimi nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

B.III.4 Hluk a vibrace
Součástí záměru nejsou žádné nové zdroje hluku.
V průběhu stavební činnosti budou provozovány stavební stroje a mechanismy, jejichž hluk bude
působit v okolí staveniště a podél dopravních tras. Tyto stroje a zařízení musí splňovat příslušné
předpisy týkající se akustických parametrů.
Součástí stavby nejsou žádné nové zdroje vibrací ani záření.

B.III.5 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
V období výstavby záměru může dojít k havarijnímu znečištění půdy či vody ropnými látkami
uniklými ze stavebních mechanismů. Rizika musí být minimalizována použitím vhodných
mechanismů, práce v korytě toku a v území s přímou návazností budou prováděny mechanizací
vybavenou odbouratelnými mazivy, s vodami ze zařízení staveniště bude nakládáno podle
platných předpisů a místních podmínek. Pokud by k havárii došlo, bude postupováno podle
schváleného plánu opatření.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
C.I.1 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny (dále pouze ÚSES) je definován zákonem č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES je tvořen biocentry a
biokoridory nadregionální, regionální a lokální úrovně a má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci
přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů
pro mnohostranné využívání krajiny.
Záměry zasahují do nadregionálního biokoridoru K 31 Údolí Kamenice a Jizery-Příhrazské skály
(Obr. 6). NBK zahrnuje tyto vegetačními typy os: mezofilní bučinnou, vodní a nivní. Záměr ID 3-10
je umístěn v regionálním biocentru 1664 Všeň. Biocentrum zahrnuje fyziotypy mokřadní a
pobřežní křoviny a lesy, bylinná vodní a pobřežní vegetace, rákosiny ostřicové mokřady, nitrofilní
bylinná a dřevinná společenstva a hydrofilní a mezofilní trávníky (louky, pastviny a slaniska).

Obr. 6: Územní systém ekologické stability v okolí záměrů
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C.I.2 Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území (dále jen ZCHÚ) jsou definována v části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jsou dělena na velkoplošná - národní parky (NP) a
chráněné krajinné oblasti (CHKO) a maloplošná - národní přírodní rezervace (NPR), přírodní
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).
Záměr nezasahuje do žádného ZCHÚ (Obr. 7). Nejbližším velkoplošným ZCHÚ je CHKO Český ráj,
vzdálená cca 1,5 km. Z maloplošných ZCHÚ se v blízkosti záměru nachází PR Bažantnice u
Loukova, ve vzdálenosti cca 1 km; a PR Žabakor, ve vzdálenosti cca 2km.

Obr. 7: Plošná chráněná území a lokality NATURA 2000 v okolí záměrů

C.I.3 Natura 2000
Soustava Natura 2000 je definována v části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění. Tvoří ji Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblasti (PO).
Zájmové území nezasahuje do žádných lokalit soustavy Natura 2000 (Obr. 7). Nejbližšími EVL jsou
EVL Podtrosecká údolí, EVL Průlom Jizery u Rakous a EVL Příhrazské skály. Všechny tři EVL se
nachází ve vzdálenosti cca 2,5 km od hranice zájmového území. EVL Podtrosecká údolí,
představuje pískovcové skalní město a soustavu kaňonovitých údolí s komplexem mokřadních luk
v údolní nivě Želejovského potoka a říčky Žehrovky. EVL Průlom Jizery u Rakous tvoří území mezi
Turnovem a Malou Skálou, představující komplex údolní nivy, svahových bučin a suťových lesů,
pískovcových skalních bludišť a teplomilných trávníků na výslunných svazích. EVL Příhrazské skály
je pískovcové skalní město s charakteristickými stinnými roklemi, skalními masivy a věžemi a
převážně lesní vegetací na severovýchodním okraji Mladoboleslavské kotliny.
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Nejbližší PO je PO Rožďalovické rybníky ve vzdálenosti cca 22 km jižním směrem.

C.I.4 Přírodní parky
Přírodní park je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. Jedná se o území vymezené k ochraně krajinného rázu.
Záměr nezasahuje ani není v kontaktu s přírodním parkem. Nejblíže se nachází přírodní park
Maloskalsko, ve vzdálenosti cca 4,5 km.

C.I.5 Významné krajinné prvky
Podle § 3 písmene b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, patří
mezi významné krajinné prvky (dále jen VKP) ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotné části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability.
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále
se mi mohou stát jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP.
Záměr přímo zasahuje do VKP definovaných dle § 3 písmene b) ZOPK (tzv. VKP ze zákona), a to do
vodního toku a přilehlé nivy. Dílčí záměr 3-10 navíc zasahuje do VKP les.
Registrované VKP dle § 6 zákona ZOPK a § 7 vyhlášky č. 395/1992 Sb. k tomuto zákonu se
v zájmovém území nenachází.

C.I.6 Památné stromy
Památné stromy jsou definovány v § 46, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Jedná se o mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí včetně
jejich ochranného pásma.
V zájmovém území se nevyskytují památné stromy.

C.I.7 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historie osídlení a využití území
Osídlení Hruboskalského regionu pochází z raného středověku. Lesy v současnosti zabírají asi
třetinu plochy, avšak jsou tvořeny vesměs druhotnými borovými, méně smrkovými
monokulturami. V bezlesí převažují agrocenózy, louky a pastviny jsou řídké. Místy byly budovány
soustavy rybníků (Culek, 1996).
Architektonické a historické památky
V lokalitě záměru ani v jejím blízkém okolí se nenachází nemovité kulturní památky ani národní
kulturní památky. Nejbližšími národními kulturními památkami jsou zámek Hrubý Rohozec
v Turnově, který se nachází cca 2 km od dílčího záměru ID 3-11.
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Archeologická naleziště
Záměr se nachází v území s archeologickými nálezy III. typu (území, ve kterém nebyl doposud
pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a zatím tomu nic nenasvědčuje, ale bylo
osídleno či jinak využito člověkem a proto existuje přibližně 50 % pravděpodobnost výskytu
archeologických nálezů).
V katastrálním území Všeň na území obce Ploukonice se nachází významná archeologická lokalita
Osada Ploukovice. Tato lokalita se nachází cca 400 m jižním směrem od záměru ID 3-1. Lokalita
nebude však záměrem nijak dotčena.

C.I.8 Území hustě zalidněná a území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, včetně
starých ekologických zátěží
Zájmové území leží člověkem intenzivně využívané krajině, nicméně z velké části mimo intravilán
obcí. Dílčí záměr ID 3-11 se nachází v okrajové části Turnova, dílčí záměr ID 3-4 leží mezi
rychlostní komunikací R10 a železniční tratí.
Území, která by byla zatěžovaná nad míru únosného zatížení, se v zájmovém území a jeho
bezprostřední blízkosti nevyskytují.
V dotčeném území se nenachází staré ekologické zátěže. Umístění nejbližších starých
ekologických zátěží je znázorněno na Obr. 8.

Obr. 8: Staré ekologické zátěže v okolí záměrů
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C.II Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
C.II.1 Ovzduší a klima
Ovzduší
Výše imisních koncentrací znečišťujících látek v zájmovém území se odvíjí především od množství
produkovaných emisí a od schopností emisí se v ovzduší rozptýlit (zásadní vliv morfologie území a
větrných poměrů).
Pro určení stávající úrovně znečištění ovzduší byla v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší (dále jen ZOO) použita data z map oblastí s překročenými imisními limity
(pětileté klouzavé průměry koncentrací jednotlivých znečišťujících látek), které jsou
konstruovány pro čtverce 1x1 km (ČHMÚ).
Tab. 4: Hodnoty znečišťujících látek a jejich imisní limity

znečišťující látky

Průměrná hodnota
pro zájmové území
(2007-2011)
NO2 – roční průměrná koncentrace
15,35 µg.m-3
PM10 – roční průměrná koncentrace
23,24 µg.m-3
PM10 – 36. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné 43,65 µg.m-3
koncentrace v kalendářním roce
PM2,5 – roční průměrná koncentrace
16,66 µg.m-3
Benzen – roční průměrná koncentrace
1,35 µg.m-3
Benzo(a)pyren – roční průměrná koncentrace
0,64 ng.m-3
Arsen – roční průměrná koncentrace
1,27 ng.m-3
Nikl – roční průměrná koncentrace
1,25 ng.m-3
Kadmium – roční průměrná koncentrace
0,72 ng.m-3

Imisní limity dle ZOO a vyhl.
č. 330/2012 Sb.
40 µg.m-3
40 µg.m-3
40 µg.m-3
25 µg.m-3
5 µg.m-3
1 ng.m-3
6 ng.m-3
20 ng.m-3
5 ng.m-3

Z výše uvedených údajů vyplývá, že v zájmové oblasti dochází k překročení imisních limitů pro
denní průměrné koncentrace u polétavého prachu s částicemi o velikosti do 10 µm (PM10). U
ostatních sledovaných škodlivin v ovzduší k překračování nedochází.
Významné zdroje znečišťování ovzduší se v okolí nevyskytují (EKOTOXA 2012) Hlavními zdroji
emisí jsou převážně lokální topeniště a automobilová doprava.
Klima
Zájmová oblast se nachází v klimatické oblasti MT11, to je v nejteplejším okrsku z mírně teplé
oblasti. Tento okrsek je charakterizován jako mírně teplý, s mírnou zimou, velmi vlhký,
pahorkatinný. Charakteristika klimatické oblasti MT 11 dle Quitta (1971) je uvedena v Tab. 3.
Klimatická oblast se vyznačuje teplým, suchým a velmi dlouhým létem.

WELL Consulting, s.r.o.

prosinec 2013

Strana 26 z 112

JIZERA, TURNOV - SVIJANY - protipovodňová opatření a revitalizace
Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

Obr. 9: Klimatické oblasti dle Quitta (1971)
Tab. 3: Charakteristika klimatické oblasti MT11 dle Quitta (1971)

počet dnů letních
počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více
počet dnů mrazových
počet dnů ledových
průměrná teplota v lednu
průměrná teplota v červenci
průměrná teplota v dubnu
průměrná teplota v říjnu
počet dnů se srážkami 1 mm a více
úhrn srážek ve vegetačním období
úhrn srážek v zimě
počet dnů se sněhovou pokrývkou
počet dnů zamračených
počet dnů jasných

40,50
140–60
110–130
30–40
-2 až -3
17–18
7–8
7–8
90–100
350–400
200–250
50–60
120–150
40–50

C.II.2 Voda
C.II.2.1 Povrchová voda
Základní údaje
Zájmové území náleží do povodí hlavního toku Labe, dílčího povodí Jizery.
Jednotlivé záměry se nachází na vodním toku Jizera, který pramení pod Smrkem v Jizerských
horách. Až k Turnovu má řeka bystřinný charakter, pak se střídají úseky s výrazným spádem a
WELL Consulting, s.r.o.
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kamenitým řečištěm s klidnějšími úseky. Menší, levé rameno v Turnově se nazývá Malá Jizera. Od
Turnova Jizera protéká otevřenou krajinou, kde má spíše mírný spád. Řeka se vlévá po 164 km do
Labe v Lázních Toušeň mezi Brandýsem nad Labem a Čelákovicemi. Plocha povodí činí 2192,23
km2. Průměrný průtok u ústí je 24,3 m3/s
Nejbližší hlásný profil u dílčích záměrů ID 3-1 a ID 3-4 je umístěn nad Podhájským potokem.
Hydrologická data z tohoto profilu jsou uvedena v následujících tabulkách.
Tab. 4: Údaje na Jizeře v profilu nad Podhájským potokem

Tok
Správce vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí k zájmové oblasti
Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P)
Průměrný dlouhodobý roční průtok

Jizera
Povodí Labe, státní podnik
1 – 05 – 02 – 023
1040,76 km2
1000 mm
19,064 m3/s (třída II.)

Tab. 5: N-leté průtoky dle ČHMÚ (třída II.) v profilu nad Podhájským potokem
N

1
183

3

QN(m /s)

2
248

5
341

10
417

20
496

50
607

100
695

Tab. 6: M-denní průtoky dle ČHMÚ v profilu nad Podhájským potokem
m

Qm(l/s)

30
43,0

60
29,3

90
22,5

120
18,1

150
15,1

180
12,7

210
10,8

240
9,13

270
7,72

300
6,41

330
5,13

355
3,87

364
3,05

Nejbližší hlásný profil u dílčích záměrů ID 3-10 a ID 3-11 je umístěn nad Libuňkou. Hydrologická
data z tohoto profilu jsou uvedena v následujících tabulkách.
Tab. 7: Údaje na Jizeře v profilu nad Libuňkou

Tok
Správce vodního toku
Číslo hydrologického pořadí
Plocha povodí k zájmové oblasti
Průměrná dlouhodobá roční výška srážek (P)
Průměrný dlouhodobý roční průtok

Jizera
Povodí Labe, státní podnik
1 – 05 – 02 – 009
908,596 km2
1036 mm
18,014 m3/s (třída II.)

Tab. 8: N-leté průtoky dle ČHMÚ (třída II.) v profilu nad Libuňkou
N

1
177

3

QN(m /s)

2
241

5
334

10
409

20
488

50
598

100
687

Tab. 9: M-denní průtoky dle ČHMÚ v profilu nad Libuňkou
m

Qm(l/s)

30
40,9

60
27,9

90
21,4

120
17,3

150
14,3

180
12,0

210
10,2
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Správcem vodního toku Jizera je dle vyhlášky č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků,
Povodí Labe, státní podnik.
Na základě Rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES, dále pouze RSV), která byla
transponována do českého právního řádu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů, v platném znění (vodní zákon) a navazujícími dnes již neplatnými vyhláškami č.
292/2002 Sb., o oblastech povodí, ve znění pozdějších předpisů a č. 142/2005 Sb., o plánování v
oblasti vod, spadá lokalizace plánovaného záměru do oblasti povodí Horního a středního Labe.
Pro tuto oblast povodí byl zpracován Plán oblasti povodí (dále jen POP) Horního a středního Labe
(2009). POP Horního a středního Labe je platný pro období do prosince 2015.
Útvary povrchových vod a jejich stav
Dle platného POP je v oblasti povodí Horního a středního Labe celkem 214 útvarů povrchových
vod. Zájmové území spadá do vodního útvaru Jizera po soutok s tokem Mohelka (ID 11185000).
Jedná se o přirozený vodní útvar tekoucích vod, jehož stav byl v platném POP Horního a
středního Labe vyhodnocen jako nevyhovující, a to vzhledem k nevyhovujícímu chemickému i
ekologickému stavu. Podrobné vyhodnocení stavu vodního útvaru Jizera po soutok s tokem
Mohelka uvádí Tab. 10, kompletní list hodnocení vodního útvaru je v příloze H.IV.
Ekologický stav vodních útvarů je dle požadavků RSV určen na základě hodnocení biologických
složek ekologické kvality (tj. makrozoobentos, ryby a vodní flóra), podpůrných fyzikálněchemických složek a podpůrných hydromorfologických složek, které však nebyly v rámci
vyhodnocení ekologického stavu vodních útvarů v prvních plánech povodí zvažovány. Ekologický
stav vodního útvaru Jizera po soutok s tokem Mohelka byl v rámci tvorby prvního POP Horního a
středního Labe vyhodnocen jako nevyhovující vzhledem k nepříznivému stavu biologické složky
bentos. Fyzikálně-chemické složky ekologického stavu byly vyhodnoceny jako vyhovující.
V rámci hodnocení chemického stavu (těžké kovy) bylo překročeným ukazatelem kadmium a jeho
sloučeniny, problematické jsou dále parametry Indeno (1,2,3-cd) pyren, Benzo (g,h,i) perylen,
nikl, rtuť, olovo.
Tab. 10: Vyhodnocení stavu vodního útvaru ID 11185000 Jizera po soutok s tokem Mohelka (zdroj: POP Horního a
středního Labe, 2009)
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Záplavová území
Zájmová lokalita se nachází v záplavovém území vodního toku Jizery, kromě dílčího záměru ID 3-4
zároveň leží ve vymezené aktivní zóně záplavového území Jizery (§ 66 vodního zákona). Vymezení
záplavových území a aktivních zón záplavového území je patrné z Obr. 10.

Obr. 10: Záplavové území Q100 (HEIS, VÚV)

Citlivé oblasti, zranitelné oblasti, koupací vody a rybí vody
Dotčené území náleží do citlivých oblastí dle § 32 (jako citlivé oblasti jsou vymezeny všechny
povrchové vody v ČR) a kromě dílčího záměru ID 3-11 spadá i do zranitelných oblastí dle § 33
vodního zákona. V blízkosti zájmového území se nenachází oblasti povrchových vod využívané ke
koupání dle § 34 vodního zákona. Tok Jizery v úseku po Mnichovo Hradiště je vymezen jako
území trvale vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů dle §
35 vodního zákona a zařazen mezi tzv. lososové vody, tj. povrchové vody, které jsou nebo se
stanou vhodnými pro život ryb lososovitých (Salmonidae) a lipana (Thymallus thymallus).
Charakteristika dotčeného úseku toku Jizery
Úsek Jizery pod Turnovem, kde jsou plánována navrhovaná protipovodňová a revitalizační
opatření, je antropogenně ovlivněný, narušena je zejména jeho hydromorfologie. Koryto toku
zde kdysi vytvářelo značné meandry a nezvýšené břehy toku umožňovaly pravidelné rozlévání
řeky už při menších povodních. V minulém století došlo ke zkrácení koryta a zaslepení několika
ramen. Břehy Jizery byly navýšeny a v přirozeném záplavovém území došlo k výstavbě objektů.
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Těmito opatřeními došlo ke zrychlení průběhů povodní a ke snížení transformace povodňové
vlny. Slepá ramena se postupně zazemňují a přirozeně zanikají.
C.II.2.2 Podzemní voda
Základní údaje
Z regionálně hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází ve dvou hydrogeologických
rajónech, a to 4410 Jizerská křída pravobřežní o výměře 685 km2 a 4430 Jizerska křída levobřežní
o výměře 899,5 km2.
Dle platného POP Horního a středního Labe zájmové území leží na rozhraní dvou vodních útvarů
podzemních vod – Jizerská křída pravobřežní (ID 44100) a Jizerská křída levobřežní (ID 44300),
Obr. 11. Geologickou jednotkou jsou sedimenty svrchní křídy, hlavní horniny jsou pískovce a
slepence, typ propustnosti je puklinový, transmisivita vysoká. Typ hladiny podzemní vody je
„volná“.

Obr. 11: Vodní útvary podzemních vod v okolí záměrů

Stav vodního útvaru podzemních vod Jizerská křída levobřežní (ID 44300) byl v platném POP
Horního a středního Labe vyhodnocen jako nevyhovující, a to vzhledem k nevyhovujícímu
chemickému stavu. Příčiny nevyhovujícího stavu spočívají v plošném zdroji znečištění (dusík,
chloridy) a v bodovém zdroji znečištění (benzen, benzo(g,h,i,)perylen, olovo, tetrachloretan, a
jiné). Kvantitativní stav vodního útvaru byl vyhodnocen jako potenciálně nevyhovující. Podrobné
vyhodnocení stavu vodního útvaru Jizerská křída levobřežní uvádí Tab. 11 kompletní list
hodnocení vodního útvaru je v příloze H.IV.
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Tab. 11: Vyhodnocení stavu vodního útvaru ID 44300 Jizerská křída levobřežní (zdroj: POP Horního a středního
Labe, 2009)

Stav vodního útvaru podzemních vod Jizerská křída pravobřežní (ID 44100) byl vyhodnocen jako
nevyhovující. Příčiny nevyhovujícího stavu spočívají v plošném zdroji znečištění (dusík, kys.
neutral. kapacita do pH 4,5, atrazin, desethylatrazin) a v bodovém zdroji znečištění
(benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, benzo(g,h,i)perylen, benzo(k)fluoranthen, indeno(1,2,3c,d)pyren, tetrachlorethen,kyanidy, a jiné). Kvantitativní stav byl vyhodnocen jako potenciálně
nevyhovující. Podrobné vyhodnocení stavu vodního útvaru Jizerská křída pravobřežní uvádí Tab.
12, kompletní list hodnocení vodního útvaru je v příloze H.IV.
Tab. 12: Vyhodnocení stavu vodního útvaru ID 44100 Jizerská křída pravobřežní (zdroj: POP Horního a středního
Labe, 2009)

Vodní zdroje a jejich ochranná pásma
Ochranná pásma vodních zdrojů (§ 30 vodního zákona) stanoví vodoprávní úřad opatřením
obecné povahy k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo
povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou. Ochranná pásma
se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním
okolí jímacího nebo odběrného zařízení, a ochranná pásma II. stupně.
Dílčí záměr ID 3-11 leží v ochranném pásmu vodního zdroje II. stupně Turnov-Nudvojovice část 1,
které v roce 2002 vyhlásil Okresní úřad Semily (č.j. ŽP/1618/2002/VH-231/2-R515), okrajově
zasahuje také do ochranného pásma vodního zdroje II. stupně Turnov-Nudvojovice část 2, které
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v roce 2003 vyhlásil Městský úřad Turnov (č.j. OŽP/133/231/2003-R47). Ostatní dílčí záměry
nezasahují do ochranných pásem vodního zdroje.

Obr. 12: Ochranná pásma vodních zdrojů a pásma hygienické ochrany v okolí záměrů

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) jsou definovány v § 28 vodního zákona jako
oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod. CHOPAV
vyhlašuje vláda nařízením.
Zájmové území se nachází v CHOPAV Severočeská křída.

C.II.3 Půda
Vzhledem k umístění záměru v nivě toku je zájmové území z hlediska zastoupení půd poměrně
uniformní a zcela převažujícím typem půd jsou fluvizemě. Jedná se o vrstevnaté půdy s
nepravidelným rozložením organických látek, které se typicky vytvářejí v nivách řek a potoků
z povodňových sedimentů. V zájmovém území je zastoupena fluvizem modální ze středně
těžkých substrátů. V území, které bude dotčeno realizací dílčího záměru ID 3-10 se v části
zazemněného slepého ramene vyskytuje také organozem. Jedná se o organozem saprickou s
vysokou rozložeností organických látek. V území, které bude dotčeno realizací dílčího záměru 3-11
v blízkosti zástavby v Nudvojovicích je dominantní jednotkou kambizem arenická, doprovodnou
jednotkou je pak regozem arenická.
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Zájmové území je situováno na plochách využívaných jako vodní plochy, ostatní komunikace,
zasahuje do pozemků spadajících do zemědělského půdního fondu a v případě dílčího záměru ID
3-10 i do pozemků určených k plnění funkce lesa (viz kap. B.II.1). Záměry leží na pozemcích
trvalého travního porostu a orné půdy. Ochrana těchto pozemků je zakotvena v části IV zákona č.
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. S ochranou lesních pozemků souvisí
zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

C.II.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geologické poměry
Z geologického hlediska náleží širší zájmové území do České křídové tabule. Křídové horniny jsou
zde zastoupeny středním turonem, svrchním turonem a coniakem. Dle geologické mapy (Obr.
13) jsou zájmová území tvořena kvartérními usazenými horninami (hlíny, spraše, písky, štěrky),
nepatrně také mezozoickými horninami.

Obr. 13: Horninové prostředí v okolí záměrů

Nerostné zdroje
Dílčí záměr ID 3-1 z části zasahuje do chráněného ložiskového území Příšovice I (ID 10050001) pro
těžbu štěrkopísků (Obr. 14) a rovněž do nevyužívaného výhradního ložiska Příšovice (ID
3100500), které leží uvnitř tohoto chráněného ložiskového území a kde dříve probíhala těžba
štěrkopísku z vody. Ostatní záměry se nenachází v žádném chráněném ložiskovém území.
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Chráněné ložiskové území se stanoví podle § 16 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství, v platném znění (horní zákon) pro zajištění ochrany výhradního ložiska
proti znemožnění nebo ztížení jeho dobývání. Využití CHLÚ pro účely, které nesouvisí s
dobýváním ložiska je upraveno §§ 18 a 19 Horního zákona.

Obr. 14: Chráněná ložisková území v okolí záměrů

C.II.5 Fauna, flóra a ekosystémy
Biogeografická charakteristika území
Zájmové území náleží k Hruboskalskému bioregionu (Obr. 15). Bioregion leží na severovýchodě
středních Čech, zabírá centrální část Jičínské pahorkatiny a má plochu 31400 ha. Bioregion je
tvořen zdviženou pískovcovou tabulí rozčleněnou do skalních měst. Dominuje jednotvárná biota
hercynského charakteru, ochuzená vlivem pískovců, s charakteristickou mozaikou společenstev
3. dubovo-bukového a 4. bukového stupně. Bioregion má vyvážené zastoupení polí, kulturních i
reliktních borů a málo vlhkých luk (Culek).
Dle mapy potenciální přirozené vegetace (http://geoportal.cenia.cz) se lokalita nachází ve
vegetační jednotce Střemchová jasanina Pruno-Fraxinetum (místy v komplexu s mokřadními
olšinami svazu Alnion glutinosae), jež je typickým lužním lesem širokých, plochých údolí menších
řek a potoků v pahorkatinném stupni. Společenstvo je vázáno na těžší půdy s dostatečnou
zásobou živin a vláhy (s možností dočasného zaplavení). Ve stromovém patře dominuje jasan
ztepilý a olše lepkavá, dále pak dub letní, střemcha hroznovitá a javor mléč. Silně vyvinuté keřové
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patro obsazuje střemcha hroznovitá, brslen evropský, meruzalka srstka, jasan ztepilý a bez černý,
občas svída krvavá a líska obecná. Bylinné patro je druhově velice pestré, s výskytem
vlhkomilných bylin.
Ve fytogeografickém členění se lokalita záměru nachází oblasti moezofytika (T), v obvodu
Českomoravské mezofytikum, v okrsku 55b Střední Pojizeří. Květena v okrsku 55b je chudá,
mezních a exklávách prvků je málo. Převažují acidofilní druhy Hercynie.

Obr. 15: Bioregiony v okolí záměrů

C.II.5.1 Flóra
Pro získání aktuálních informací o přírodovědném stavu dotčeného území byl ve vegetační
sezóně roku 2013 proveden podrobný botanický průzkum (WELL Consulting, 2013). Veškeré
relevantní informace z provedených průzkumů jsou uvedeny v příslušných kapitolách tohoto
oznámení. Kompletní práce WELL Consulting (2013) v členění podle dílčích záměrů jsou součástí
projektových dokumentací jednotlivých dílčích záměrů, na vyžádání budou zájemcům poskytnuty
zpracovatelem oznámení.
V rámci botanického průzkumu byla zkoumána zájmová území všech dílčích záměrů a jejich
bezprostřední okolí. Kompletní seznam nalezených druhů je uveden níže (Tab. 13 až Tab. 18).
Dílčí záměr ID 3-1
V území, které bude přímo dotčeno realizací dílčího záměru ID 3-1, se vyskytují tři hlavní biotopy:
břehová hrana Jizery spolu s přilehlým lučním porostem, kosená vlhká louka s remízkem a
řepkové pole s několika roztroušenými remízky.
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Při břehu Jizery bylo možné sledovat především břehové (zejména liniové) porosty lužních dřevin
s topolem kanadským (Populus x canadensis), olší lepkavou (Alnus glutinosa), vrbou bílou (Salix
alba), v keřovém patře pak vrbou jívou (Salix caprea), vrbou křehkou (Salix fragilis), bezem
černým (Sambucus nigra) či javorem jasanolistým (Acer negundo). V podrostu se zde vyskytuje
např. chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), která ve světlinách většinou dominuje, přidává
se k ní taky netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), kopřiva a další. Z druhů obohacujících
bylinné patro, lze z ne zcela běžných uvést např. sléz pižmový (Malva moschata), rukevník
východní (Bunias orientalis) nebo ostřice banátská (Carex buekii) (C4a). V řece se velmi zřídka
objevuje lakušník vzplývavý (Batrachium fluitans). Za zmínku stojí také navážka štěrku s několika
periodickými atropogenně vytvořenými tůňkami a dále ruderálními společenstvy. Byla zde
zjištěna např. kejklířka skvrnitá (Mimulus guttatus), v tůňkách také žabník jitrocelový (Alisma
plantago-aquatica), sítina sivá (Juncus inflexus), rozrazil drchničkovitý (Veronica anagalis
aquatica), sušších částech rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum) (C3).
Na kosené vlhké louce s remízkem se velmi hojně vyskytoval krvavec toten (Sanguisorba
officinalis), dále svízel bílý (Galium album), ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), jetele
(Trifolium repens, T. pratensis) a další. Přítomny jsou i další druhy vlhkých luk jako rdesno hadí
kořen (Bistorta major), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa) aj. Remízek je tvořen především
duby (Quercus robur) s podrostem kopřiv (Urtica dioica), popence břečťanolistého (Glechoma
hederacea) a dalších nitrofilních, spíše stínomilných druhů.
V rámci řepkového pole se uplatňují (zejména při okraji) běžné polní plevele jako heřmánek
terčovitý (Matricaria discoidea), pcháč rolní (Cirsium arvense) aj. Remízky jsou tvořeny
kompaktními porosty složenými s nitrofilních ruderálních druhů. Z dřevin dominuje např. olše
lepkavá (Alnus glutinosa), vrba křehká (Salix fragilis), javor klen (Acer pseudoplatanus) a další.
Během průzkumu byly nalezeny téměř výhradně běžnější druhy rostlin bez ochranářského
významu. Žádný druh rostliny není zařazen do seznamu zvláště chráněných druhů rostlin podle
VZOPK a pouze tři druhy jsou zařazeny do červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky
(Grulich 2012), jedná se o rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum, C3), který byl nalezen
v okolí štěrkové navážky v jihovýchodní části zájmového území, a ostřici banátskou (Carex buekii,
C4a) a jilm vaz (Ulmus laevis C4a) zaznamenané na břehu Jizery.
Dílčí záměr ID 3-4
Zájmové území bylo rozděleno na tři biotopy: křoviny u dálnice, louka a mokřadní vrbiny u
železniční tratě.
Pás dřevin podél rychlostní komunikace R10 se táhne v dlouhém úseku, sledovaná část
představuje jeho severní okraj před obcí Svijany. Dominantním druhem je zde vysazený netvařec
křovitý (Amorpha fruticosa), hojně také jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), či trnovník akát (Robinia
pseudoacacia). Bylinný podrost samotných křovin je velmi chudý, kromě svízele přítuly (Galium
aparine), zde roste velmi málo druhů. Většina zjištěných druhů bylin se nachází v lemu keřových
porostů či v několika světlinách. Jde však o druhy běžné, často až ruderální povahy, jako mydlice
lékařský (Saponaria officinalis), třtina křovištní (Calamagrostis epigejos), locika kompasová
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(Lactuca serriola), pýr plazivý (Elytrigia repens) a další. Místy se objevuje např. i nepůvodní
netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera).
Většinu sledované plochy zaujímá kulturní louka na zemním valu, která však byla v době návštěvy
poměrně čerstvě posečená. Na základě druhů, které zde byly i přes tento stav zjištěny, však lze
říci, že významnější rostlinné druhy či překvapivé vegetační typy nelze na této louce očekávat.
Louka je druhově chudší, dosévaná a alespoň částečně hnojená (na úpatí svahu byl nalezen
pozůstatek kejdy). Dominantním druhem je zde kostřava luční (Festuca pratensis), hojně se
uplatňují také např. jetel luční (Trifolium pratense), řebříček obecný (Achillea millefolium) nebo
štírovník růžkatý (Lotus corniculatus). Přítomny jsou i běžné druhy ovsíkových luk jako zvonek
rozkladitý (Campanula patula), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), rozrazil rezekvítek
(Veronica chamaedrys) a další, přesto však tento biotop jako ovsíkovou louku, dle katalogu
biotopů (Chytrý et. al 2010) jde o T1.1, charakterizovat nelze. Jde spíše o intenzivně
obhospodařovanou louku (dle katalogu biotopů nepřírodní biotop X5).
Mokřadní vrbiny u železniční tratě představují poměrně heterogenní plochu, která zahrnuje
jednak samotné vrbové křoviny, v lemu porostu a částečně také na podmáčené ploše v jeho
jádru, mokřadní olšinu s drobnými tůněmi, část jasano-olšového luhu severně od cesty
k železničnímu mostu, ruderální porosty kolem této cesty i násep železniční trati. Druhově jde
tedy o poměrně bohatou plochu, nejcennější částí je však oblast mokřadní olšiny a vrbin
s tůněmi, kde se nachází také několik cenných druhů. Z těch je třeba jmenovat především
zákonem chráněnou žebratku bahenní (Hottonia palustris) (C3) (O), která se nepříliš hojně
vyskytuje právě v mělkých tůních. Tůně lemují trsy ostřic, např. ostřice měchýřkaté (Carex
vesicaria), ostřice štíhlé (C. acuta) či řídkoklasé (C. remota). Častěji se objevuje také kosatec žlutý
(Iris pseudoacorus), přítomna je např. halucha vodní (Oenanthe aquatica), psárka plavá
(Alopecurus aequalis) aj. Ve stromovém patře lze nalézt vrbu bílou (Salix alba), jasan ztepilý
(Fraxinus excelsior) nebo olši lepkavou (Alnus glutinosa). Keřové patro zaujímají především vrbiny
např. vrba košíkářská, křehká či popelavá (Salix viminalis, S. fragilis, S. cinerea)
Během průzkumu byly nalezeny běžné druhy rostlin bez ochranářského významu. Přesto je jeden
druh rostliny zařazen do seznamu zvláště chráněných druhů rostlin podle VZOPK a stejně tak i
uveden v červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich 2012). Jedná se o
žebratku bahenní (Hottonia palustris O, C3). Tato vodní bylina z čeledi prvosenkovitých obývá
stojaté a velmi pomalu tekoucí vody, vodní příkopy a slepá ramena. Těžištěm rozšíření jsou nížiny
podél větších řek a rybničné oblasti. U nás je rozšířena ostrůvkovitě na vhodných biotopech.
Nalezeno bylo několik exemplářů v tůni podél trati.
Dílčí záměr ID 3-10
Zájmové území dílčího záměru ID 3-10 je poměrně homogenní a bylo rozděleno jen na dva
biotopy: samotné zazemňující se rameno a les v rozsahu původního tvaru ramene a dále část
louky spolu s břehem Jizery v místě plánovaného napojení ramene na řeku.
Mrtvé rameno Jizery Přepeře je již z velké části zcela zazemněno a porůstá lužním lesem. V něm
dominují zejména olše lepkavá a šedá (Alnus glutinosa, A. incana), topol černý (Populus nigra),
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sušších částech také javor klen a mléč (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), v části se dokonce
vyvinula smrková monokultura s dalšími druhy jehličnatých dřevin. V podrostu těchto dřevin se
v sušší, zcela zazemněné části uplatňují hojně kopřivy (Urtica dioica), čistec lesní (Stachys
sylvatica), chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea) a především nepůvodní netýkavka žláznatá
(Impatiens glandulifera). Přítomny jsou i zbylé dva druhy našich netýkavek a řada dalších druhů,
mezi nimiž lze vyzdvihnout ostřici banátskou (Carex buekii) (C4a), která místy vytváří typické
kompaktní porosty. Ve vlhčích částech, zejména tam kde je stromové patro světlejší, je na
podmáčených ploškách možné spatřit kosatec žlutý (Iris pseudacorus), ostřici nedošáchor (Carex
pseudocyperus) (C4a), trsy ostřice prodloužené (Carex elongata), sítinu rozkladitou (Juncus
effusus) aj. Samotný zbytek mrtvého ramene má charakter zastíněné, velmi zabahněné tůně
pokryté téměř kompletně okřehkovitými druhy (Lemna minor a Spirodella polyrhiza) a tudíž bez
dalších vodních makrofyt, které v jejich stínu nemohou růst. Taktéž litorální zóna není téměř
vyvinuta, na obnaženém bahně se objevuje rdesno blešník (Persicaria lapathifolia), rukev bažinná
(Rorippa palustris), zevar vzpřímený (Sparganium erectum) a další druhy. Ve vodě byl zjištěn
výskyt zblochanu řasnatého (Gylceria notata).
Louka, přes kterou bude mrtvé rameno napojeno na řeku, je pravidelně sečená, vegetace byla
v době návštěvy poměrně nízká. Lze ji charakterizovat druhy jako chrastavec rolní (Knautia
arvensis), zvonek rozkladitý (Campanula patula), svízel bílý (Galium album), bedrník větší
(Pimpinella major), kopretina bílá (Leucanthemum vulgare), máchelka podzimní (Leontodon
autumnalis) apod. Charakterem jde o vlhčí typ ovsíkové louky (dle katalogu biotopů (Chytrý et. al
2010) biotop T1.1). Břehový porost Jizery v úseku napojení ramene je tvořen vrbou bílou (Salix
alba) a olší lepkavou (Alnus glutinosa) s podrostem netýkavky žláznaté (Impatiens glandulifera),
chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea), kopřivy a dalších.
Během průzkumu byly nalezeny téměř výhradně běžné druhy rostlin bez ochranářského
významu. Žádný druh rostliny není zařazen do seznamu zvláště chráněných druhů rostlin podle
ZOPK a pouze tři druhy jsou zařazeny do červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky
(Grulich 2012). Relativně rozsáhlé kompaktní porosty ostřice banátské (Carex buekii, C4a) byly
nalezeny v podrostu lužního porostu, několik trsů ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus, C4a)
na vlhkých březích tůně zazemňujícího se ramene Přepeřsko a svízel potoční (Galium rivale, C4a)
roztroušeně v bylinném lemu tůně.
Dílčí záměr ID 3-11
Území, bylo rozděleno na tři části (biotopy), přičemž první a druhá část (východní a západní úsek
břehu Jizery) jsou téměř stejného charakteru, avšak jsou odděleny prostorově. Plocha kulturní
louky byla sledována zvlášť.
Východní část břehu – jde o typický liniový, víceméně souvislý porost lužních dřevin na břehu
Jizery mezi menším vodním skluzem v úrovní ČOV a vodárenským objektem na pravém břehu.
Z dřevin zde můžeme zaznamenat pestrou druhovou skladbu např. olši lepkavou (Alnus
glutinosa), jilm vaz (Ulmus laevis), vrbu křehkou a bílou (Salix fragilis, S. alba), ořešák královský
(Juglans regia), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer platanoides), topol kanadský
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(Populus x canadensis), topol vznešený (Populus x generosa) a další. Na břehu se v podrostu
kromě běžných nitrofilních vlhkomilných druhů vyskytuje také např. vzácnější svízel potoční
(Galium rivale) (C4a). Kromě toho se zde vyskytují také druhy nepůvodní, zejména netýkavka
žláznatá (Impatiens glandulifera), ale i křídlatka japonská a sachalinská (Reynoutria japonica, R.
sachalinensis). Součástí tohoto úseku je i menší štěrkový ostrov porostlý vrbinami a břehovou
vegetací.
Západní část břehu – Na rozdíl od východní části břehu je tato, zejména na dřeviny, druhově
chudší. Přítomen je topol kanadský (Populus x canadensis), ořešák královský (Juglans regia),
jírovec maďal (Aesculus hippocastanum), lípa velkolistá (Tillia platyphyllos) aj. V podrostu
složeném opět z běžných nitrofilních druhů lemů nížinných řek je kromě netýkavky žláznaté
(Impatiens glandulifera) přítomna také nepůvodní slunečnice hlíznatá (Helianthus tuberosus). Za
povšimnutí dále stojí např. rukevník východní (Bunias orientalis) či statný hulevník nejtužší
(Sisymbrium strictissimum).
Kulturní louka – louka má i přes svoji velkou rozlohu velmi uniformní charakter. Jde o kulturní,
živinami velmi dotovaný porost, který je druhově poměrně chudý. Louka je pravidelně několikrát
do roka sečená, v době návštěvy byla vegetace poměrně nízká. Kromě běžných druhů lučních
travin jako ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), kostřava luční (Festuca pratensis) či kostřava
červená (Festuca rubra), je přítomen také dosévání indikující jílek vytrvalý (Lolium perene), polní
plevel chundelka metlice (Apera spica-venti) a dvouděložné druhy adaptované na častou seč jako
jitrocel větší (Plantago major), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), jetel plazivý (Trifolium
repens) aj. Hojně se vyskytuje také křen selský (Armoratia rusticana). V okrajové části, která není
kosena, převažuje třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) a dále druhy jako metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), pcháč rolní (Cirsium arvense), bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria) aj.
Během průzkumu byly nalezeny téměř výhradně běžnější druhy rostlin bez ochranářského
významu. Žádný druh rostliny není zařazen do seznamu zvláště chráněných druhů rostlin podle
VZOPK a pouze jeden druh je zařazen do červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky
(Grulich 2012), jedná se o svízel potoční (Galium rivale) (C4a), který byl nalezen roztroušeně na
březích Jizery.
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latinský název
Abies alba
Acer negundo
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Aegopodium podagraria
Aesculus hippocastanum
Agrimonia eupatoria
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Achillea millefolium
Ailanthus altissima
Alchemilla vulgaris
Alisma plantago-aquatica
Alliaria petiolata
Alnus glutinosa
Alnus incana
Alopecurus aequalis
Alopecurus pratensis
Amorpha fruticosa
Anthriscus sylvestris
Apera spica-venti
Arctium tomentosum
Armoracia rusticana
Arrhenatherum elatius
Artemisia vulgaris
Astragalus glycyphyllos
Batrachium fluitans
Bellis perennis
Betula pendula
Bidens frondosa
Bistorta major
Brassica napus ssp. napus
Bromus inermis
Bromus tectorum
Bunias orientalis
Calamagrostis epigejos
Caltha palustris
Calystegia sepium
Campanula patula
Campanula trachelium
Capsella bursa-pastoris
Cardamine amara
Carex acuta
Carex buekii
Carex elongata
Carex hirta
Carex pseudocyperus

český název
jedle bělokorá
javor jasanolistý
javor mléč
javor klen
bršlice kozí noha
jírovec maďal
řepík lékařský
psineček veliký
psineček výběžkatý
řebříček obecný
pajasan žláznatý
kontryhel obecný
žabník jitrocelový
česnáček lékařský
olše lepkavá
olše šedá
psárka plavá
psárka luční
netvařec křovitý
kerblík lesní
chundelka metlice
lopuch plstnatý
křen selský
ovsík vyvýšený
pelyněk černobýl
kozinec sladkolistý
lakušník vzplývavý
sedmikráska obecná
bříza bělokorá
dvouzubec černoplodý
rdesno hadí kořen
řepka olejka
sveřep bezbranný
sveřep střešní
rukevník východní
třtina křovištní
blatouch bahenní
opletník plotní
zvonek rozkladitý
zvonek kopřivolistý
kokoška pastuší tobolka
řeřišnice hořká
ostřice štíhlá
ostřice banátská
ostřice prodloužená
ostřice srstnatá
ostřice nedošáchor

+
+

+

+
+
+

+

louka

západní část břehu
+
+
+

+

+
+

+
+

ID3-11
východní část břehu

louka a břeh Labe

lesní porost a rameno
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

ID3-10

vrbiny u tratě

kulturní sečená louka

křoviny pod silnicí

ID3-4

pole s remízky

louka s remízkem

břehová hrana a okolí

ID3-1
Vyhláška č. 395/1992 Sb

Dílčí záměry

červený seznam (Grulich 2012)

Tab. 13: Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin (část I.)
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C4a
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latinský název
Carex remota
Carex vesicaria
Centaurea jacea
Cerastium brachypetalum
Cerastium holosteoides
Cirsium arvense
Conyza canadensis
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus sp.
Crepis biennis
Dactylis glomerata
Daucus carota
Deschampsia cespitosa
Dryopteris filix-mas
Echinocystis lobata
Echinochloa crus-galli
Elymus caninus
Elytrigia repens
Epilobium ciliatum
Epilobium collinum
Epilobium hirsutum
Epilobium roseum
Epilobium tetragonum
Equisetum arvense
Erigeron annuus
Erysimum hieracifolium
Euonymus europaeus
Fagus sylvatica
Festuca gigantea
Festuca pratensis
Festuca rubra
Filipendula ulmaria
Fraxinus excelsior
Galeopsis sp.
Galeopsis speciosa
Galinsoga quadriradiata
Galium album s.lat.
Galium aparine
Galium palustre
Galium rivale
Galium uliginosum
Geranium columbinum
Geranium palustre
Geranium pratense
Geranium robertianum
Geum urbanum

český název
ostřice řídkoklasá
ostřice měchýřkatá
chrpa luční
rožec krátkoplátečný
rožec obecný luční
pcháč oset
turanka kanadská
svída krvavá
líska obecná
hloh
škarda dvouletá
srha říznačka
mrkev obecná
metlice trsnatá
kapraď samec
štětinec laločnatý
ježatka kuří noha
pýrovník psí
pýr plazivý
vrbovka žláznatá
vrbovka chlumní
vrbovka chlupatá
vrbovka růžová
vrbovka čtyřhranná
přeslička rolní
turan roční
trýzel jestřábníkolistý
brslen evropský
buk lesní
kostřava obrovská
kostřava luční
kostřava červená
tužebník jilmový
jasan ztepilý
konopice
konopice sličná
pěťour srstnatý
svízel bílý
svízel přítula
svízel bahenní
svízel potoční
svízel slatinný
kakost holubičí
kakost bahenní
kakost luční
kakost smrdutý
kuklík městský

louka

západní část břehu

ID3-11
východní část břehu

louka a břeh Labe

lesní porost a rameno

ID3-10

vrbiny u tratě

kulturní sečená louka

křoviny pod silnicí

ID3-4

pole s remízky

louka s remízkem

břehová hrana a okolí

ID3-1
Vyhláška č. 395/1992 Sb

Dílčí záměry

červený seznam (Grulich 2012)

Tab. 14: Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin (část II.)
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latinský název
Glechoma hederacea
Glyceria notata
Helianthus tuberosus
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Hottonia palustris
Humulus lupulus
Hypericum perforatum
Hypochaeris radicata
Chaerophyllum aromaticum
Chamomilla recutita
Chelidonium majus
Chenopodium album agg.
Chenopodium polyspermum
Impatiens glandulifera
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Iris pseudacorus
Juglans regia
Juncus articulatus
Juncus bufonius
Juncus effusus
Juncus inflexus
Knautia arvensis
Lactuca serriola
Lamium album
Lamium maculatum
Lamium purpureum
Lapsana communis
Larix decidua
Lathyrus pratensis
Lemna minor
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lycopus europaeus
Lysimachia nummularia
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Malva moschata
Matricaria discoidea
Medicago lupulina
Melilotus albus
Mentha longifolia
Mentha sp.

český název
popenec obecný
zblochan řasnatý
slunečnice topinambur
bolševník obecný
medyněk vlnatý
žebratka bahenní
chmel otáčivý
třezalka tečkovaná
prasetník kořenatý
krabilice zápašná
heřmánek pravý
vlaštovičník větší
merlík bílý
merlík mnohosemenný
netýkavka žláznatá
netýkavka nedůtklivá
netýkavka malokvětá
kosatec žlutý
ořešák královský
sítina článkovaná
sítina žabí
sítina rozkladitá
sítina sivá
chrastavec rolní
locika kompasová
hluchavka bílá
hluchavka skvrnitá
hluchavka nachová
kapustka obecná
modřín opadavý
hrachor luční
okřehek menší
máchelka podzimní
máchelka srstnatá
kopretina bílá pravá
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
karbinec evropský
vrbina penízková
vrbina obecná
kyprej vrbice
sléz pižmový
heřmánek terčovitý
tolice dětelová
komonice bílá
máta dlouholistá
máta

+
+
+
C3

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

O
+

+
+
+

+
+

+

+

louka

západní část břehu

ID3-11
východní část břehu

louka a břeh Labe

lesní porost a rameno

ID3-10

vrbiny u tratě

kulturní sečená louka

křoviny pod silnicí

ID3-4

pole s remízky

louka s remízkem

břehová hrana a okolí

ID3-1
Vyhláška č. 395/1992 Sb

Dílčí záměry

červený seznam (Grulich 2012)

Tab. 15: Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin (část III.)
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latinský název
Mimulus guttatus
Myosotis arvensis
Myosotis palustris agg.
Myosoton aquaticum
Oenanthe aquatica
Oenothera biennis
Oxalis fonata
Papaver rhoeas
Pastinaca sativa
Persicaria amphibia
Persicaria hydropiper
Persicaria lapathifolia
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Picea abies
Pimpinella major
Pinus nigra
Plantago lanceolata
Plantago major
Poa compressa
Poa nemoralis
Poa palustris
Poa pratensis
Populus nigra
Populus tremula
Populus x canadensis
Populus x generosa
Potentilla anserina
Potentilla reptans
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus domestica ssp. insititia
Pyrus pyraster
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Ranunculus sceleratus
Reynoutria japonica
Reynoutria sachalinensis
Riccia sp.
Ricciocarpos natans
Robinia pseudacacia
Rorippa amphibia
Rorippa palustris
Rubus caesius
Rumex conglomeratus

český název
kejklířka skvrnitá
pomněnka rolní
poměnka bahenní
křehkýš vodní
halucha vodní
pupalka dvouletá
štavel tuhý
mák vlčí
pastinák setý
rdesno obojživelné
rdesno peprník
rdesno blešník
chrastice rákosovitá
bojínek luční
smrk ztepilý
bedrník větší
borovice černá
jitrocel kopinatý
jitrocel větší
lipnice smáčknutá
lipnice hajní
lipnice bahenní
lipnice luční
topol černý
topol osika
topol kanadský
topol vznešený
mochna husí
mochna plazivá
černohlávek obecný
třešeň ptačí
špendlík
hrušeň polnička
dub letní
dub červený
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý
pryskyřník lítý
křídlatak japonská
křídlatka sachalinská
trhutka
nalžovka plovoucí
trnovník akát
rukev obojživelná
rukev bažinná
ostružiník ježiník
šťovík klubkatý

+
+
+
+

+
+
+

+

louka

západní část břehu

ID3-11
východní část břehu

louka a břeh Labe

lesní porost a rameno

ID3-10

vrbiny u tratě

kulturní sečená louka

křoviny pod silnicí

ID3-4

pole s remízky

louka s remízkem

břehová hrana a okolí

ID3-1
Vyhláška č. 395/1992 Sb

Dílčí záměry

červený seznam (Grulich 2012)

Tab. 16: Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin (část IV.)
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latinský název
Rumex obtusifolius
Rumex sanguineus
Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Salix fragilis
Salix purpurea
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sanguisorba officinalis
Saponaria officinalis
Scirpus sylvaticus
Scrophularia nodosa
Senecio jacobaea
Silene latifolia ssp. alba
Silene vulgaris
Sisymbrium loeselii
Sisymbrium strictissimum
Solanum dulcamara
Solidago canadensis
Solidago gigantea
Sonchus asper
Sonchus oleraceus
Sorbus aucuparia
Sparganium erectum
Spirodela polyrhiza
Stachys palustris
Stachys sylvatica
Stellaria graminea
Stellaria media
Stellaria nemorum
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Trifolium hybridum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Tripleurospermum inodorum
Trisetum flavescens
Triticum aestivum
Tussilago farfara
Typha latifolia
Ulmus glabra
Ulmus laevis
Urtica dioica

český název
šťovík tupolistý
šťovík krvavý
vrba bílá
vrba jíva
vrba popelavá
vrba křehká
vrba nachová
vrba košíkářská
bez černý
krvavec toten
mydlice lékařská
skřípina lesní
krtičník hlíznatý
starček přímětník
knotovka bílá
silenka nadmutá
hulevník Loeselův
hulevník nejtužší
lilek potměchuť
zlatobýl kanadský
zlatobýl obrovský
mléč drsný
mléč zelinný
jeřáb ptačí
zevar vzpřímený
závitka mnohokořenná
čistec bahenní
čistec lesní
ptačinec trávovitý
ptačinec prostřední
ptačinec hajní
kostival lékařský
vratič obecný
smetanka lékařská
lípa malolistá
lípa velkolistá
jetel zvrhlý
jetel luční
jetel plazivý
heřmánkovec nevonný
trojštět žlutavý
pšenice setá
podběl lékařský
orobinec širokolistý
jilm drsný
jilm vaz
kopřiva dvoudomá
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+

+
+
+

+

+

+

+

+

louka

západní část břehu

ID3-11
východní část břehu

louka a břeh Labe

lesní porost a rameno

vrbiny u tratě

ID3-10

+
+

+
+

+
+
+

kulturní sečená louka

křoviny pod silnicí

ID3-4

pole s remízky

louka s remízkem

břehová hrana a okolí

ID3-1
Vyhláška č. 395/1992 Sb

Dílčí záměry

červený seznam (Grulich 2012)

Tab. 17: Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin (část V.)
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latinský název
Valeriana officinalis
Verbascum densiflorum
Veronica anagallis-aquatica
Veronica arvensis
Veronica filiformis
Veronica chamaedrys
Viburnum opulus
Vicia cracca
Vicia faba
Vicia hirsuta
Viola arvensis

český název
kozlík lékařský
divizna velkokvětá
rozrazil drchničkovitý
rozrazil rolní
rozrazil nitkovitý
rozrazil rezekvítek
kalina obecná
vikev ptačí
bob obecný
vikev chlupatá
violka rolní

louka

západní část břehu

ID3-11
východní část břehu

louka a břeh Labe

lesní porost a rameno

ID3-10

vrbiny u tratě

kulturní sečená louka

křoviny pod silnicí

ID3-4

pole s remízky

louka s remízkem

břehová hrana a okolí

ID3-1
Vyhláška č. 395/1992 Sb

Dílčí záměry

červený seznam (Grulich 2012)

Tab. 18: Seznam zjištěných druhů cévnatých rostlin (část VI.)
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C.II.5.2 Fauna
Pro získání aktuálních informací o přírodovědném stavu dotčeného území byl během roku 2013
proveden zoologický průzkum (WELL Consulting, 2013). Veškeré relevantní informace
z provedených průzkumů jsou uvedeny v příslušných kapitolách tohoto oznámení. Kompletní
práce WELL Consulting (2013) v členění podle dílčích záměrů jsou součástí projektových
dokumentací jednotlivých dílčích záměrů, na vyžádání budou zájemcům poskytnuty
zpracovatelem oznámení.
V rámci zoologického průzkumu byla zkoumána zájmová území všech dílčích záměrů a jejich
bezprostřední okolí, průzkum byl zaměřen zejména na tyto skupiny živočichů: hmyz, obojživelníci
a plazi, ptáci, měkkýši, makrozoobentos, ryby.
Dílčí záměr ID 3-1
Terestrická fauna: V povětšinou ruderalizovaných břehových porostech Jizery v zájmovém území
bylo zaznamenáno několik druhů hnízdících ptáků. př. rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
nebo pěnice slavíková (Sylvia borin). Na břehových porostech byl mj. zjištěn batolec červený
(Apatura ilia) (O), dřepčík vrbový (Crepidodera aurata) a kozlíček Agapanthia villosoviridescens,
který se vyvíjí ve stoncích mohutných bylin břehových porostů.
Malou část plochy v jihovýchodní části zájmového území zaujímá skládka ve formě navezeného
štěrkového substrátu. Přestože se zřejmě jedná o poměrně nový biotop, vyvinula se tu již nyní
mozaika biotopů s teplomilnou řídkou vegetací a zamokřená místa s kalužemi i několika trvalými
tůněmi hostí mokřadní vegetaci. Takové iniciální sukcesní stadium je v krajině velmi cenné a
nezáleží na tom, zda bylo vytvořeno uměle. Již nyní tu lze pozorovat početnou populaci marše
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tenkorohé (Tetrix tenuicornis), vyskytuje se tu slunéčko pětitečné (Coccinella quinquepunctata),
mokřadní tůně obývají různí vodní brouci (viz část věnovaná makrozoobentosu) a vyvíjí se tu i
skokan zelený (Pelophylax kl. esculentus) a šidélko páskované (Coenagrion puella). Okrajové
plochy s vyšší vegetací využívá saranče zlatavá (Chrysochraon dispar).
Velkou část plochy navrženou pro vytvoření systému tůní zaujímalo v době průzkumů řepkové
pole. Na něj navazují kulturní louky, které jsou pravidelně celoplošně strojově kosené nejméně
dvakrát ročně. Na rozvolněných částech břehových porostů na loukách bylo nalezeno mnoho
druhů hmyzu, jako je lišaj svízelový (Hyles gallii), kobylka luční (Metrioptera roeselii), saranče
obecná (Chorthippus parallelus), tesařík čtveropásý (Leptura quadrifasciata), babočka admirál
(Vanessa atalanta) nebo soumračník čárečkovaný (Thymelicus lineola). Květy navštěvují i čmeláci,
zaznamenán byl čmelák zemní (Bombus terrestris) (O) a čmelák skalní (Bombus lapidarius) (O).
Během průzkumu bylo nalezeno devět druhů zvláště chráněných živočichů podle VZOPK a další
druhy řazené do červeného seznamu obratlovců České republiky (Plesník et al. 2003) či
bezobratlých (Farkač et al. 2005): batolec červený (Apatura ilia, O), velmi mobilní druh
babočkovitého motýla vázaný na doprovodnou dřevinnou vegetaci složenou z tzv. měkkých
dřevin, několik jedinců dvou druhů čmeláků - čmeláka zemního (Bombus terrestris, O) a čmeláka
skalního (Bombus lapidarius, O), v trvalé tůňce na štěrkové navážce byl nalezen jeden dospělý
jedinec a větší množství pulců Skokana zeleného (Pelophylax kl. esculentus, SO, NT). Z ptáků byl
zaznamenán proletující jedinec ledňáčka říčního (Alcedo atthis, SO, VU), nad tokem Jizery lovící
jiřičky obecné (Delichon urbica, NT), vlaštovky obecné (Hirundo rustica, O), rorýsi obecní (Apus
apus, O) a v porostech mohutnějších stromů v jihovýchodní části území byla zaznamenána žluva
hajní (Oriolus oriolus, SO), která zde pravděpodobně hnízdí. Z druhů řazených do červeného
seznamu byl pozorován zajíc polní (Lepus europaeus, NT), vzácný brouk rodu Augyles sp. (VU)
z čeledi Heteroceridae, jehož výskyt byl prokázán na osluněných březích řeky Jizery, a brouk
Rhyssemus germanus (VU) z čeledi Scarabaeidae, který byl nalezen na břehu Jizery (pouze jeden
jedinec).
Makrozoobentos: Řeka Jizera se ve sledovaném území nachází ve své epipotamální části. Její
koryto je relativně široké a mělké, dno je tvořeno převážně kamenito-štěrkovým substrátem,
s vysokým zastoupením písku. Břehy jsou přirozené, většinou prorostlé kořeny pobřežních
porostů, hlavně chrastice a vrb. Místy jsou břehy vytvořeny jako menší písčito-bahnité náplavy.
Porosty vodních makrofyt nebyly v době průzkumu v řece vyvinuty. Z bentických bezobratlých
v době průzkumu dominovali larvy jepic např. Ephemerella ignita, hojně se vyskytovali také
chrostíci např. rodu Sericostoma nebo larvy pošvatek rodu Leuctra.
Na sledovaném území se nachází skládka štěrku, kde se v drobných depresích vytvářejí drobné
tůně, které s největší pravděpodobností v suchém období vysychají. Tůně jsou velice mělké,
osluněné a silně prohřívané, s porosty vodních makrofyt a vláknitých řas. Bylo zde nalezeno
několik druhů vodních brouků jako např. potápník Hygrotus impressopunctatus nebo vodomil
Hydrobius fuscipes, kteří se v dotčeném území jinde nevyskytují. Z hlediska biodiversity jsou tyto
velice drobné a efemerní biotopy značným přínosem a při úspěšně provedené realizaci záměru
by se mohly v dotčeném území vyskytovat mnohem hojněji.
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V daném území byl nalezen jeden druh zvláště chráněného živočicha a čtyři druhy zařazené do
červeného seznamu. Jednalo se o číhalku pospolitou (Atherix ibis, O, VU) s poměrně silnou
populací v řece Jizeř a brouka Helophorus arvernicus (NT) z čeledi Helophoridae, který obývá
mělčiny a hlinitopísčité břehy neregulovaných toků s přirozenou říční dynamikou. Poměrně silná
populace tohoto druhu byla nalezena na břehu řeky Jizery.
Kompletní seznam nalezených druhů živočichů (kromě ryb) je uveden v tabulkách 21 až 24 Na
základě dat z nálezové databáze AOPK lze v území předpokládat také výskyt zvláště chráněného
druhu plaza, a to užovky obojkové (Natrix natrix, O).
Ryby: Ichtyologický průzkum toku Jizery byl proveden u obce Svijany (standardně sledovaný profil
situačního monitoringu Jizera – Příšovice). Data z roku 2006 jsou volně dostupná na internetu
v informačním systému ARROW (http://hydro.chmi.cz/isarrow/index.php).
Ichtyologický průzkum byl proveden dne 26. 9. 2006. Vzorkovány byly juvenilní ryby (tzv.
tohoroční jedinci, 0+), protože průzkum byl zaměřen na prokázání přirozené reprodukce ryb.
Použit byl metodický přístup, při kterém byla nepřerušovaně vzorkována břehová linie, kde se
raná vývojová stádia zdržují. Pro odlov byl použit elektrický bateriový agregát.
Nalezeno bylo celkem 10 druhů ryb (viz Tab. 19), z toho 3 druhy jsou chráněné podle VZOPK a 4
druhy jsou zařezeny do červeného seznamu obratlovců (Plesník et al. 2003). Přehled nalezených
druhů ryb, jejich početnosti a status ochrany obsahuje následující tabulka.
Tab. 19: Seznam nalezených druhů ryb (profil Jizera – Příšovice)
odborný název
Alburnus alburnus
Barbus barbus
Barbatula barbatula
Cottus gobio
Gobio gobio
Leuciscus idus
Leuciscus leuciscus
Phoxinus phoxinus
Rutilus rutilus
Squalis cephalus

český název
ouklej obecná
parma obecná
mřenka mramorovaná
vranka obecná
hrouzek obecný
jelec jesen
jelec proudník
střevle potoční
plotice obecná
jelec tloušť

početnost
278
342
304
126
367
151
526
1376
277
476

ochrana dle
ZOPK

červený
seznam
NT

O

VU

O

VU

O

VU

Dílčí záměr ID 3-4
Terestrická fauna: Převážnou část zájmového území tvoří kulturní louka, která je nejen druhově
ochuzená, ale často a pravidelně celoplošně kosená. Takový biotop obývají jen ty nejodolnější
druhy, které se navíc soustředí spíše do nekoseného pásu v severní části lokality s převahou
třtiny, nebo podél keřových porostů lemující rychlostní komunikaci R 10. Takovými nenáročnými
a téměř v kulturní krajině všudypřítomnými druhy jsou např. okáč prosíčkový (Aphantopus
hyperantus), kobylka luční (Metrioptera roeselii), saranče obecná (Chorthippus parallelus) nebo
páteříček žlutý (Rhagonycha fulva).
Biologicky cennější plochy se nacházejí v depresích podél trati, kde se vytvořila zajímavá
mokřadní společenstva rostlin, na která jsou vázány různé druhy bezobratlých a z obratlovců
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zejména ptáci. Stanoviště má charakter lužního porostu, ve kterém dominuje vzrostlá stromová
vegetace (vrby, olše, jasany) a keřové formy vrb. Půdní horizont je v těchto místech plně zvodnělý
a v nejníže položených místech zřejmě po většinu roku stagnuje voda. Vytvořil se zde proto
systém tůní. Lužní porost je zajímavý i akumulací velkého množství mrtvého dřeva ve formě
silných větví. Mnoho stromů je přestárlých a napadených stromovými houbami. V
polozastíněných tůních se vyvíjí šidélko ruměnné (Pyrrhosoma nymphula), okraje tůní obývá
marše obecná (Tetrix subulata), šídlatec Bembidion dentellum nebo střevlíček Pterostichus
nigrita. Navazuje poměrně široký lem vlhkomilné eutrofní vegetace s ostrou hranicí směrem ke
kulturní louce. Zde dominuje kopřiva s pcháčem osetem v relativně sušší části. Právě v tomto
ekotonu (= přechodové společenstvo) bylo nalezeno největší druhové bohatství suchozemského
hmyzu. Na kvetoucích bylinách je možné pozorovat dospělce tesaříka pižmového (Aromia
moschata), který je svým vývojem vázán na staré vrby. Na nejrůznějších květech byl nalezen
tesařík čtveropásý (Leptura quadrifasciata), krasec lesklý (Anthaxia nitidula) nebo pestřenka
černonosá (Helophilus pendulus). Na osluněných listech olší byl prokázán bázlivec olšový
(Agelastica alni). V husté bylinné eutrofní vegetaci byla pozorována ještěrka obecná (Lacerta
agilis) (SO).
Během průzkumu byly nalezeny téměř výhradně běžné druhy živočichů typické pro stanoviště v
zájmovém území. Přesto však byly nalezeny dva druhy zvláště chráněných druhů živočichů podle
ZOPK a dva druhy jsou zařazeny i do červeného seznamu obratlovců České republiky (Plesník et
al. 2003). Několik jedinců ještěrky obecné (Lacerta agilis, SO, NT) bylo pozorováno v bylinné
vegetaci podél vlhkého lužního lesíka na východě zájmového území a dále byla zaznamenána
vlaštovka obecná (Hirundo rustica, O), která zaletuje do území lovit, a zajíc polní (Lepus
europaeus, NT).
Makrozoobentos: Hydrobiologický průzkum byl proveden v systému drobných a velmi mělkých
tůní uprostřed vrbového porostu. Tůně byly eutrofní, měly propadavé, bahnité dno, s velkým
množstvím organické hmoty – listí a větví. Roztroušeně se zde vyskytovala vodní vegetace a tůň
byla oživena především běžnými semiakvatickými druhy jako jsou brouci Ochthebius minimus,
Cercyon sternalis a C. convexiusculus či Dyschirius globosus. V samotné vodě se vyskytovaly např.
beruška vodní (Asellus aquaticus), larvy potápníka rodu Acilius nebo larvy vodomila rodu
Hydrochara. Nebyl nalezen žádný druh z Červeného seznamu (Farkač et al. 2005), zvláště
chráněný nebo jinak zajímavý druh.
Kompletní seznam nalezených druhů živočichů je uveden v tabulkách 21 až 24.
Dílčí záměr ID 3-10
Terestrická fauna: Kdysi plně funkční mrtvé rameno se souvislou vodní hladinou se již mnoho let
přirozeně zazemňuje. Pouze ve východním ohybu ramena je dosud otevřená vodní hladiny z větší
části porostlá okřehkem. Tato tůň plynule přechází v bažinatou plochu s mokřadními druhy
rostlin, kde se voda drží těsně pod povrchem a místy vystupuje až nad povrch půdy. Na většině
míst je ale rameno suché, zarostlé stromovou a dřevinou vegetací, v severozápadní části i
výsadbami jehličnanů. Větší část ramene je proto zastíněná a udržuje si poměrně nízkou
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biologickou hodnotu, přestože plní přirozenou funkci lesa. Lesní organismy až na malý fragment s
tůní v zájmovém území plně převažují. Časté jsou tu typicky lesní druhy ptáků, jakými je šoupálek
dlouhoprstý (Certhia familiaris), strakapoud velký (Dendrocopus major) nebo brhlík lesní (Sitta
europaea). Okraji lesa nebo břehové porosty toku Jizery obývá kukačka obecná (Cucullus
canorus), žluva hajní (Oriolus oriolus) (SO) a cvrčilka říční (Locustella fluviatilis).
Větší část suchozemských bezobratlých zájmového území se soustředí na přechodovou zónu s
občasně kosenou loukou ve vnitřním záhybu mrtvého ramene. Biotopy porostlé eutrofními druhy
bylin a trav včetně invazních druhů (zejména husté porosty křídlatky a netýkavky žláznaté) hostí
méně náročné luční a pasekové druhy, jakými je např. babočka bílé C (Polygonia c-album),
chrostíkovník blatouchový (Micropterix calthella), babočka síťkovaná (Araschnia levana), saranče
zlatavá (Chrysochraon dispar), stehenáč zelenavý (Oedemera virencens) nebo slunéčko
čtrnáctitečné (Propylea quatuordecimpunctata).
Během průzkumu byly nalezeny téměř výhradně běžné druhy živočichů typické pro stanoviště v
zájmovém území. Přesto však byly nalezeny tři druhy zvláště chráněných druhů živočichů podle
VZOPK, dva druhy jsou zařazeny do červeného seznamu obratlovců České republiky (Plesník et al.
2003) a jeden druh do červeného seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005). Na vlhkém břehu
tůně byl nalezen ve větším množství drobný plž vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo, VU).
Z ptáků byl zaznamenán proletující ledňáček říční (Alcedo atthis, SO, VU) a lovící rorýs obecný
(Apus apus, O) a volavka popelavá (Ardea cinerea, NT) a v lesním porostu podél mrtvého ramene
byla zaznamenána také žluva hajní (Oriolus oriolus, SO), která zde pravděpodobně hnízdí.
Makrozoobentos: Mrtvé rameno má pozvolné, bahnité břehy, dno je tvořené vrstvou bahna a
organických zbytků. V bezprostřední blízkosti je lesní porost, z něhož se do tůně dostává množství
organické hmoty ve formě listí a dřeva. V době průzkumu bylo rameno takřka úplně zataženo
porostem okřehku. Rameno představuje biotop především pro druhy preferující pokročilejší
sukcesní stádia s eutrofnějšími podmínkami a vrstvou organického bahna na dně. V nalezeném
společenstvu bezobratlých dominovali především vodní brouci jako např. Helochares obscurus,
Haliplus heydeni, Hydrobius fuscipes nebo na okřehku se vyvíjející nosatec Tanysphyrus lemnae.
Hojně se také vyskytovali někteří měkkýši např. plovatka malá (Stagnicola corvus) nebo korýš
beruška vodní (Asellus aquaticus). Nebyl nalezen žádný druh z Červeného seznamu (Farkač et al.
2005), zvláště chráněný nebo jinak zajímavý druh.
Kompletní seznam nalezených druhů živočichů je uveden v tabulkách 21 až 24 Na základě dat
z nálezové databáze AOPK lze v území předpokládat také výskyt zvláště chráněné užovky
obojkové (Natrix natrix, O) a vydry říční (Lutra lutra, SO).
Dílčí záměr ID 3-11
Terestrická fauna: Dřevinný lem podél pravého břehu Jizery ve východní části zájmového území,
je poměrně druhově pestrý, přestože většina stromů je zde vysazena. Nejčastější jsou olše a
keřové formy vrb. Část tamního břehu zarůstá sice eutrofní, ale více rozvolněnější a druhově
pestřejší vegetací, než je pro toto území obvyklé. Takové plochy využívá různý hmyz, v jarním
termínu byly nalezeny např. mandelinka modravá (Chrysolina coerulans), listohlod žahavkový
WELL Consulting, s.r.o.

prosinec 2013

Strana 50 z 112

JIZERA, TURNOV - SVIJANY - protipovodňová opatření a revitalizace
Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

(Phyllobius pomaceus), marše tenkorohá (Tetrix tenuicornis) nebo zajímavý parazitoid
blanokřídlých, Myopa tessallatipennis. Dále proti proudu břehy lemují husté porosty invazního
topinamburu, křídlatky nebo netýkavky žláznaté. Břehový porost volně přechází v kulturní,
pravidelně kosenou louku, nebo je ostře vymezen oproti řepkovému poli v severní části této
podlokality. Břehy Jizery jsou v celém zájmovém území velmi pozvolné, ale jen málo členité.
Západní břehové porosty jsou výrazně druhově chudší, co se týče dřevin, podrost tvoří typické
eutrofní druhy bylin i trav. Z ptačích druhů tato lokalita vyhovuje rákosníkovi zpěvnému
(Acrocephalus palustris), cvrčilce říční (Locustella fluviatilis), kukačce obecné (Cucullus canorus) a
dalším.
Přilehlá kulturní louka je na první pohled silně eutrofní a hostí relativně nenáročné druhy hmyzu.
Hojně se zde vyskytuje kobylka luční (Metrioptera roeselii), saranče obecná (Chorthippus
parallelus), mandelinka ředkvičková (Gastrophysa viridula), nehojně potom okáč třeslicový
(Coenonympha glycerion) a v jarních měsících i bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines).
Během průzkumu byly nalezeny téměř výhradně běžné druhy živočichů typické pro stanoviště v
zájmovém území. Přesto však byly nalezeny čtyři druhy zvláště chráněných druhů živočichů podle
VZOPK. Z hmyzu byly na květech ekotonu břehových porostů a louky zaznamenáni čmelák
rokytový (Bombus hypnorum, O) a zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O). Do prostoru nad
záměrem proletoval lovící rorýs obecný (Apus apus, O). Zpívající samec žluvy hajní (Oriolus
oriolus, SO) byl pozorován na mohutnějších stromech v západní části záměru. Druh zde
pravděpodobně i hnízdí.
Makrozoobentos: Řeka Jizera se ve sledovaném území nachází ve své epipotamální části. Její
koryto je relativně široké a mělké, dno je tvořeno převážně kamenito-štěrkovým substrátem,
s vysokým zastoupením písku. Břehy jsou na větší části upravené, zpevněné kamenným záhozem,
s bylinným i keřovými porosty. Místy se na březích vytváří jako menší písčito-bahnité náplavy.
Z bentických bezobratlých v době průzkumu dominovali larvy jepic např. Ephemerella ignita,
hojně se vyskytovali také chrostíci např. rodu Rhyacophila nebo larvy pošvatek rodu Leuctra.
Kompletní seznam nalezených druhů živočichů je uveden v tabulkách (Tab. 20. až Tab. 23). Na
základě dat z nálezové databáze AOPK lze v území předpokládat také výskyt zvláště chráněné
mihule říční (Lampetra planeri, KO) a střevle potoční (Phoxinus phoxinus, O).
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Tab. 20: Seznam zjištěných druhů živočichů (část I.)
dílčí záměr
vyšší systematická jednotka

odborný název

český název
ID 3-1

HIRUDINEA (pijavky)

MOLLUSCA (měkkýši)

ARANEAE (pavouci)

CRUSTACEA (korýši)
EPHEMEROPTERA (jepice)

PLECOPTERA (pošvatky)
ODONATA (vážky)

HEMIPTERA (polokřídlí)

ORTHOPTERA (rovnokřídlí)

Erpobdella octoculata
Erpobdella vilnensis
Glossiphonia concolor
Helobdella stagnalis
Alinda biplicata
Ariantha arbustorum
Cepaea hortensis
Cochlodina laminata
Discus rotundatus
Fruticicola fruticum
Galba truncatula
Helix pomatia
Succinea putris
Trichia hispida
Urticicola umbrosus
Vertigo antivertigo
Zonitoides nitidus
Pisaura mirabilis
Tetragnatha extensa
Tetragnatha nigrita
Xysticus cristatus
Asellus aquaticus
Baetis sp.
Cloeon sp.
Ecdyonurus sp.
Ephemerella ignita
Leuctra cf. fusca
Perlodes sp.
Calopteryx splendens
Calopteryx virgo
Coenagrion puella
Ischnura elegans
Libellula depressa
Platycnemys pennipes
Pyrrhosoma nymphula
Aphrophora alni
Carpocoris fuscispinus
Cercopis vulnerata
Coreus marginatus
Gerris lacustris
Graphosoma italicum
Leptopterna dolabrata
Nepa cinerea
Orthezia urticae
Pyrrhocoris apterus
Sigara falleni
Sigara nigrolineata
Chorthippus apricarius
Chorthippus parallelus
Chrysochraon dispar
Metrioptera roeselii
Pholidoptera griseoaptera
Tetrix subulata
Tetrix tenuicornis
Tettigonia viridissima

hltanovka bahenní

ID 3-4

+
+

ID 3-10 ID 3-11
+

ochrana červený
dle ZOPK seznam

+
+

+
+
vřetenatka obecná
plamatka lesní
páskovka keřová
vřetenovka hladká
vrásenka okrouhlá
keřovka plavá
plovatka malá
hlemýžď zahradní
jantarka obecná
srstnatka chlupatá
žihlobytka stinná
vrkoč mnohozubý
zemounek lesklý
lovčík hajní
čelistnatka rákosní
čelistnatka tmavá
běžník obecný
beruška vodní

pošvatka
motýlice lesklá
motýlice obecná
šidélko páskované
šidélko větší
vážka ploská
šidélko brvonohé
šidélko ruměnné
pěnodějka olšová
kněžice rohatá
pěnodějka červená
vroubenka smrdutá
bruslařka obecná
kněžice pásovaná
klopuška hnědožlutá
splešťule blátivá
toulice kopřivová
ruměnice pospolná

saranče běžná
saranče obecná
saranče zlatavá
kobylka luční
kobylka křovištní
marše obecná
marše tenkorohá
kobylka zelená
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+
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+
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+
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Tab. 21: Seznam zjištěných druhů živočichů (část II.)
dílčí záměr
vyšší systematická jednotka

odborný název

český název
ID 3-1

COLEOPTERA (brouci)

Acilius sp .
Agapanthia villosoviridescens kozlíček
Agelastica alni
bázlivec olšový
Agrypnus murinus
kovařík šedý
Ampedus sanguinolentus
kovařík černoskvrnný
Anacaena lutescens
vodomil
Anthaxia nitidula
krasec lesklý
Aromia moschata
tesařík pižmový
Bembidion articulatum
Bembidion dentellum
Bembidion varium
Byturus ochraceus
malinovník šedý
Cercyon convexiusculus
Cercyon sternalis
Chrysolina coerulans
mandelinka modravá
Chrysolina fastuosa
mandelinka nádherná
Clytra laeviuscula
vrbař uhlazený
Clytus arietis
Coccinella quinquepunctata
slunéčko pětitečné
Coccinella septempunctata
slunéčko sedmitečné
Coelostoma orbiculare
Crepidodera aurata
dřepčík vrbový
Dyschirius globosus
Elaphrus cupreus
Elmis maugetii
Gastrophysa viridula
mandelinka ředkvičková
Glischrochilus quadripunctatus lesknáček čtyřskvrnný
Haliplus heydeni
Harmonia axyridis
slunéčko východní
Helochares obscurus
Helophorus arvernicus
Helophorus minutus
Hydraena dentipes
Hydraena gracilis
Hydrobius fuscipes
Hydrochara sp. Lv
Hydroglyphus geminus
Hygrotus impressopunctatus
Hyphydrus ovatus
Laccobius bipunctatus
Leptura quadrifasciata
tesařík čtveropásý
Limnius volckmari
Ochthebius minimus
Oedemera virescens
stehenáč zelenavý
Oodes helopioides
Orectochilus villosus
Oulimnius tuberculatus
Oxythyrea funesta
zlatohlávek tmavý
Paranchus albipes
Platambus maculatus
Phyllobius pomaceus
listohlod žahavkový
Propylea quatuordecimpunctata slunéčko čtrnáctitečné
Pterostichus melanarius
Pterostichus nigrita
Pyrochroa serraticornis
červenáček pilorohý
Rhagonycha fulva
páteříček žlutý
Rhyssemus germanus
Tanysphyrus lemnae
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Tab. 22: Seznam zjištěných druhů živočichů (část III.)
dílčí záměr
vyšší systematická jednotka

odborný název

český název
ID 3-1

LEPIDOPTERA (motýli)

MECOPTERA (srpice)
DIPTERA (dvoukřídlí)

HYMENOPTERA (blanokřídlí)

AMPHIBIA (obojživelníci)
REPTILIA (plazi)
AVES (ptáci)

Aglais urticae
Anthocharis cardamines
Aphantopus hyperantus
Araschnia levana
Apatura ilia
Autographa gamma
Cameraria ohridella
Carterocephalus palaemon
Celastrina argiolus
Coenonympha glycerion
Coenonympha pamphilus
Hyles gallii
Inachis io
Leptidea reali
Maniola jurtina
Micropterix calthella
Ochlodes venatus
Pieris napi
Pieris rapae
Pleuroptya ruralis
Polygonia c-album
Thymelicus lineola
Timandra comae
Vanessa atalanta
Panorpa vulgaris
Atherix ibis
Bibio hortulanus
Culicidae
Dicranota sp.
Eristalis tenax
Helophilus pendulus
Hexatoma sp.
Myopa cf. tessallatipennis
Rhagio sp.
Sarcophaga carnaria
Apis mellifera
Bombus hypnorum
Bombus cf. lapidarius
Bombus cf. terrestris
Ophion sp.
Pelophylax esculentus complex
Rana temporaria
Lacerta agilis
Acrocephalus palustris
Alcedo atthis
Anas platyrhynchos
Apus apus
Ardea cinerea
Buteo buteo
Certhia familiaris
Columba palumbus
Cucullus canorus
Delichon urbica
Dendrocopos major
Emberiza citrinella
Falco tinnunculus
Fringilla coelebs
Garullus glandarius
Hirundo rustica

babočka kopřivová
bělásek řeřichový
okáč prosíčkový
babočka síťkovaná
batolec červený
kovolesklec gama
klíněnka jírovcová
soumračník jitrocelový
modrásek krušinový
okáč třeslicový
okáč poháňkový
lišaj svízelový
babočka paví oko
bělásek Realův
okáč luční
chrostíkovník blatouchový
soumračník rezavý
bělásek řepkový
bělásek řepový
zavíječ kopřivový
babočka bílé C
soumračník čárečkovaný
cípkokřídlec šťovíkový
babočka admirál
srpice běžná
číhalka pospolitá
muchnice zahradní

ID 3-4

ID 3-10 ID 3-11

ochrana červený
dle ZOPK seznam

+
+
+

+
+

+
+

+
+

O
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

+

O

VU

+
+
+

pestřenka trubcová
pestřenka černonosá

+
+
+

+
číhalka
masařka obecná
včela medonosná
čmelák rokytový
čmelák skalní
čmelák zemní

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

O
O
O

+
skokani zelení (skupina)
skokan hnědý
ještěrka obecná
rákosník zpěvný
ledňáček říční
kachna divoká
rorýs obecný
volavka popelavá
káně lesní
šoupálek dlouhoprstý
holub hřivnáč
kukačka obecná
jiřička obecná
strakapoud velký
strnad obecný
poštolka obecná
pěnkava obecná
sojka obecná
vlaštovka obecná
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Tab. 23: Seznam zjištěných druhů živočichů (část IV.)
dílčí záměr
vyšší systematická jednotka

MAMMALIA (savci)

odborný název

český název

Locustella fluviatilis
Matacilla alba
Oriolus oriolus
Parus major
Phasianus colchicus
Phylloscopus collybita
Picus viridis
Sitta europaea
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Capreolus capreolus
Lepus europaeus
Sorex araneus
Talpa europaea

cvrčilka říční
konipas bílý
žluva hajní
sýkora koňadra
bažant obecný
budníček menší
žluna zelená
brhlík lesní
špaček obecný
pěnice černohlavá
pěnice slavíková
kos černý
drozd zpěvný
drozd kvíčala
srnec obecný
zajíc polní
rejsek obecný
krtek obecný

ID 3-1

ID 3-4

+
+

+

+

+

ID 3-10 ID 3-11
+

+

+
+
+
+

+

ochrana červený
dle ZOPK seznam

SO

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
NT
+

+

C.II.5.3 Ekosystémy
V rámci zájmového území lze popsat několik typů ekosystémů, významný podíl území tvoří
přechodové zóny mezi nimi (ekotony). Dominantní zastoupení v případě dílčích záměrů ID 3-1, ID
3-11 a v menší míře i ID 3-10 má ekosystém vodního toku Jizery a jeho bezprostřední okolí –
břehová společenstva. Tok Jizery je v rámci zájmového území antropogenně ovlivněný, narušena
je zejména jeho hydromorfologie. Tok byl v minulosti napřímen, zrušeny byly mnohé meandry a
zavezena slepá ramena, břehy byly navýšeny, opevněny kamenným záhozem a v okolí dosahu
povodňové vlny postaveny různé objekty. Břehová společenstva tvoří většinou pouze liniové
porosty dřevin. Dále se v zájmovém území nachází lesní porosty na ploše zazemňovaného
slepého ramene (dílčí záměr ID 3-10) a luční a mokřadní ekosystémy různé kvality a zachovalosti.
Většinou však jde o člověkem silně ovlivňované ekosystémy s často ochuzenou druhovou
skladbou. Většinu zájmového území dílčího záměru ID 3-4 zaujímá kulturní louka na zemním
valu, která je druhově chudší, dosévaná, minimálně dvakrát ročně kosená a alespoň částečně
hnojená. Bližší popis ekosystémů obsahuje kapitola věnovaná flóře.

C.II.6 Krajina
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Zájmové území náleží k orografické soustavě České křídové tabule, do orografického celku Ralské
pahorkatiny, do Mnichovohradišťské kotliny. Terén je mírně zvlněný se zaoblenými vršky a
širokými plochými úvaly. Výraznou terénní jednotkou je poměrně široké údolí Jizery. Na modelaci
terénu měla velký vliv úložná činnost Jizery, kdy se vytvořily rozsáhlé štěrkopísčité terasy. Rovněž
velké sprašové akumulace velmi ovlivnily tvary povrchu terénu. Nadmořské výšky terénu kolísají
od 230 do 270 m n.m. Zájmové území je odvodňováno řekou Jizerou do Labe.
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Geomorfologické začlenění dotčeného území:
systém Hercynský
provincie Česká vysočina
subprovincie Česká tabule
oblast Severočeská tabule
celek Jičínská pahorkatina
podcelek Turnovská pahorkatina
okrsek Mnichovohradišťská kotlina

Krajina
Záměry dotčené území leží v Jičínské pahorkatině v oblasti Hruboskalského bioregionu v krajině
širokých říčních niv (Obr. 16). Tato oblast je využívána jako zemědělská krajina (Obr. 17).

Obr. 16: Typologie krajiny dle reliefu území
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Obr. 17: Typologie krajiny dle využití území

Krajinný ráz
Krajinný ráz je v § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti
a je proto chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Pojem krajinného
rázu v sobě zahrnuje veškeré prvky krajiny, ať již jde o prvky přírodní či kulturní. Vyváženost
těchto prvků pak vyúsťuje v ukotvení harmonických vztahů v krajině.
V takto široce pojatém území lze krajinný ráz hodnotit obecně jako člověkem ovlivněnou nivu
řeky Jizery včetně fragmentů nivních biotopů (břehové a lužní porosty, říční ramena, vlhké louky),
na které navazuje a které po obou březích obklopuje kulturní krajina s převahou polí a určitým
podílem zástavby v podobě menších obcí. Z východu je oblast ohraničena souvislou zástavbou
města Turnov, ze severu a severozápadu pak významnou liniovou stavbou rychlostní komunikace
R10.

C.II.7 Obyvatelstvo
Osídlení Hruboskalského regionu pochází z raného středověku. O dlouhé historii osídlení svědčí
množství archeologických nálezů i dochovaných středověkých památek. Bohatou historii dokládá
přítomnost hradů a zřícenin Valdštejn, Frýdštejn, Zbirohy, Rotštejn i zámky Hrubá Skála a Hrubý
Rohozec. Bývalé hradiště strážního hradu Vranov u Malé Skály dnes zaujímá délku téměř 400 m
na úzkém a strmém pískovcovém útesu nad Jizerou a v dnešní době je známé jako Pantheon –
areál pomníčků a mohyl legendárních osobností národa. Mezi nejvýznamnější památky slohů
19. století patří zámek Sychrov, mimo jiné známý svými interiéry vyzdobenými místním řezbářem
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prosinec 2013

Strana 57 z 112

JIZERA, TURNOV - SVIJANY - protipovodňová opatření a revitalizace
Oznámení záměru podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

Petrem Buškem a zámeckou zahradou v anglickém stylu. Dominantou Českého ráje je bezesporu
zřícenina hradu Trosky a jeho věže Baba a Panna. Vedle těchto historických monumentů se ve
správním obvodu Turnov zachovala řada památek lidové architektury, které i v dnešní době
přibližují vesnický život našich předků. Mezi nejznámější patří Boučkův statek ve Vranovém,
Dlaskův statek v Dolánkách u Turnova i statky v Příšovicích (Bičíkův a Holánův). Lázně Sedmihorky
již od poloviny 19. století poskytovaly vodoléčebné procedury řadě pacientů a právě oni začali
nazývat celé okolí „českým rájem“, což se později rozšířilo i na větší oblast.
Lesy v současnosti zabírají asi třetinu plochy, avšak jsou tvořeny vesměs druhotnými borovými,
méně smrkovými monokulturami. V bezlesí převažují agrocenózy, louky a pastviny jsou řídké.
Místy byly budovány soustavy rybníků (Culek, 1996).
Zájmové území leží z velké části mimo intravilán obcí. V bezprostředním okolí přímo dotčeného
území se zástavba až na výjimky nevyskytuje, pouze dílčí záměr ID 3-11 se nachází v okrajové
části Turnova a zasahuje k zástavbě v místní části Nudvojovice.

C.II.8 Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
S výjimkou propustku pod rychlostní komunikací R10, který má být zkapacitněn jako součást
dílčího záměru ID 3-4, nebudou realizací záměru přímo dotčeny žádné stavby ani jiný hmotný
majetek.
Architektonické a historické památky
V lokalitě záměru ani v jejím blízkém okolí se nenachází nemovité kulturní památky ani národní
kulturní památky. Nejbližší národní kulturní památka – zámek Hrubý Rohozec v Turnově se
nachází cca 2 km od záměru ID 3-11.
Archeologická naleziště
Záměr se nachází v území s archeologickými nálezy III. typu (území, ve kterém nebyl doposud
pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů a zatím tomu nic nenasvědčuje, ale bylo
osídleno či jinak využito člověkem a proto existuje přibližně 50 % pravděpodobnost výskytu
archeologických nálezů).
V katastrálním území Všeň na území obce Ploukonice se nachází významná archeologická lokalita
Osada Ploukovice. Tato lokalita se nachází cca 400 m jižním směrem od záměru ID 3-1. Lokalita
nebude však záměrem nijak dotčena.
Dopravní infrastruktura
Nejdůležitější silnicí v blízkosti záměru je dálnice a rychlostní silnice E 65/R 10, silnice I. třídy 35,
silnice II. třídy 610 procházející obcemi Příšovice a Přepeře. Územím prochází část železniční
celostátní dráhy 070 (trať Praha – Turnov), dále regionální trať pro osobní vlaky 041. Rozmístění
silniční a železniční infrastruktury je znázorněno na Obr. 18.
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Obr. 18: Silniční a železniční infrastruktura

Územně plánovací dokumentace
Dílčí záměry ID 3-1 a 3-10 leží na území několika obcí. Obec Příšovice má platný Územní plán
sídelního útvaru Příšovice z roku 2000, v současné době se zpracovává nový Územní plán
Příšovice, veřejné projednání se uskuteční dne 4. 2. 2014. Obec Všeň má zpracovaný platný
Územní plán sídelního útvaru Všeň, který vydalo Zastupitelstvo obce Všeň 19. 9. 2005. Obec
Přepeře má zpracovaný Územní plán Přepeře, který vydalo Zastupitelstvo obce Přepeře dne 10.
11. 2011 a nabyl účinnosti dne 30. 11. 2011. Záměr odpovídá obecným podmínkám pro využití
ploch s rozdílným způsobem využití a je v souladu s územně plánovací dokumentací obcí.
Dílčí záměr ID 3-4 se nachází na území obce Loukov. Záměr svou lokalizací spadá mimo zastavěné
území obce, které je vymezeno dle § 59 stavebního zákona. Mimo vymezené zastavěné území lze
umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření, které jsou v souladu s ust. § 18, odst. 5 stavebního
zákona, což oznamovaný záměr splňuje.
Dílčí záměr ID 3-11 spadá svou lokalizací na území města Turnov, které má platný Územní plán
sídelního útvaru z roku 1996. V současnosti je zpracováván nový územní plán, jeho příprava je
nyní ve fázi po veřejném projednání. Záměr se nachází plochách orné půdy a částečně také na
pozemcích, které mají charakter vodních a ostatních ploch.
Celkově lze konstatovat, že oznamovaný záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací
žádné z výše uvedených obcí a je možné ho z hlediska územního plánování realizovat, viz také
příloha H.II.
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
V období realizace záměru bude kvalita životního prostředí negativně ovlivněna v důsledku
provozu stavebních mechanismů a dopravních prostředků. V úvahu připadá hluk, emise
znečišťujících látek a zvýšená prašnost, z nichž za nejzávažnější lze považovat právě prašnost.
Jejímu nadměrnému vzniku bude třeba předcházet vhodnými opatřeními (viz kap. D.I.2). Vlivy
budou působit pouze v místě stavby a příjezdových komunikací a jejich blízkém okolí a lze je
proto s ohledem na rozsah stavby hodnotit jako lokální. Všechny tyto vlivy je možné vzhledem ke
krátkodobému působení považovat za přijatelné.
Z hlediska sociálně-ekonomických vlivů lze záměr hodnotit pozitivně, protože přispívá k ochraně
obyvatel a jejich majetku proti povodním (viz kap D.I.3 Vlivy na povrchové a podzemní vody).

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima, hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Vlivy na kvalitu ovzduší
Ke znečišťování ovzduší bude docházet pouze v období výstavby v souvislosti se stavebními
činnostmi, zemními pracemi, převozem zemin apod. V úvahu připadá zvýšená prašnost a
exhalace z provozu dopravních prostředků a stavebních mechanismů (emise NOX, CO, CO2 a
dalších škodlivin). S ohledem na rozsah a charakter záměru je možné předpokládat, že emise ze
stavební činnosti nebudou kvantitativně významné. Vlivy budou působit pouze přímo v místě
stavby a příjezdových komunikací a jejich blízkém okolí. Z dat znečištění ovzduší vyplývá, že imisní
koncentrace většiny znečišťujících látek jsou v dotčeném území hluboko pod imisními limity.
Výjimkou je mírné překročení imisních limitů průměrných denních koncentrací u polétavého
prachu s částicemi do velikosti 10 µm (PM10), proto bude vhodné minimalizovat prašné znečištění
v rámci stavby vhodnými organizačními opatřeními, jako je skrápění povrchů, čištění dopravních
prostředků a komunikací apod.
Vlivy budou pouze dočasné, po realizaci nebude záměr nijak přispívat ke znečištění ovzduší.
Vlivy na klima
Ovlivnění klimatu v souvislosti s oznamovaným záměrem nepřipadá v úvahu.
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Vlivy na hlukovou situaci
Vlivy hluku lze očekávat pouze v období výstavby v souvislosti se stavebními činnostmi a
dopravou materiálu. S ohledem na rozsah a charakter záměru lze tyto vlivy hodnotit jako lokální
a málo významné. Vlivy hluku budou pouze dočasné, po realizaci nebude záměr své okolí
ovlivňovat hlukem.

D.I.3 Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.3.1 Vlivy na povrchové vody
Vlivy na jakost povrchových vod
Přímo v období výstavby jednotlivých dílčích záměrů lze očekávat dočasně působící negativní
vlivy. V důsledku stavebních prací v korytě toku bude docházet k zákalu a případně také uvolnění
znečišťujících látek ze sedimentů. V souvislosti s provozem stavebních mechanismů hrozí riziko
havarijního znečištění. Riziko lze omezit zavedením vhodných ochranných a preventivních
opatření v době výstavby jednotlivých dílčích záměrů včetně zpracování havarijního plánu pro
období výstavby. Význam těchto opatření je umocněn skutečností, že dílčí záměr ID 3-11 svou
lokalizací spadá do vymezeného ochranného pásma vodního zdroje II. stupně TurnovNudvojovice část 2.
Po realizaci záměrů není očekáván negativní vliv na jakost povrchových vod.
Vlivy na extrémní hydrologické jevy
Záměr přispěje v přilehlém území ke zvýšení ochrany obyvatel a jejich majetku proti povodním.
Z tohoto pohledu jsou významné dílčí záměry ID 3-1, 3-4 a 3-11. Při realizaci dílčího záměru ID 3-1
dojde k rozšíření pravého břehu Jizery a snížením navazujícího terénu k vytvoření mokřadních
ploch. Tím bude umožněn rozliv povodňových vod do plochy mokřadu, tlumení průchodu
povodní a zpomalení průběhu povodňové vlny. Vznik mokřadu rovněž napomůže k zdržování
vody v krajině a dotaci okolní krajiny vodou v období sucha. V rámci dílčího záměru ID 3-11 je
navrženo odtěžení pravého břehu Jizery, po kterém dojde ke zkapacitnění koryta a snížení
úrovně hladiny při povodních a tím snížení rizika zaplavení zde se nacházející ČOV. Dále je
navrženo vytvoření pozvolného terénního průlehu, který zajistí odvedení vody z území, kde po
povodních dochází k nežádoucímu vzniku bezodtokých lagun, zpět do Jizery. Realizace dílčího
záměru 3-4, který spočívá v odstranění zemního valu na levém břehu Jizery a zkapacitnění
propustku pod rychlostní komunikací R10, umožní za povodní rozlití vody do rozsáhlého
inundačního území podél R10.
S průchodem povodní jsou spojena rizika pro období realizace záměru. Dotčené území leží
prakticky celé v záplavovém území Jizery. Stavba by měla být prováděna v málovodném období,
při případných zvýšených srážkových událostech bude nutné práce přerušit. K omezení
nepříznivých účinků povodně slouží povodňový plán po dobu stavby, který by měl být před
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realizací zpracován. Většina zájmového území zároveň spadá do vymezené aktivní zóny
záplavového území, ve kterém nesmí být ukládány žádné odplavitelné materiály.
Vliv na oživení toku a stav vodních útvarů
Ačkoli v průběhu stavebních prací budou organismy obývající vodní tok Jizery ovlivněny
negativně, z dlouhodobého pohledu dojde vlivem úprav k pozitivním změnám (podrobně viz kap.
D.I.6 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy). Primárně bude ovlivněna hydromorfologie toku,
v návaznosti na to i jeho oživení (stav biologických složek kvality). V důsledku těchto změn může
teoreticky dojít také k určitému zlepšení samočisticí schopnosti toku a následně i zlepšení kvality
vody, prakticky však tyto změny nebudou patrné, protože úpravy pro zpřírodnění toku budou
provedeny pouze v malém rozsahu. Nelze předpokládat, že by došlo k detekovatelnému zlepšení
ekologického stavu příslušného vodního útvaru (Jizera po soutok s tokem Mohelka).
D.I.3.2 Vlivy na podzemní vody
Při provádění stavebních prací nelze vyloučit riziko havarijního znečištění vody. Po realizaci
nebude záměr kvalitu podzemních vod ovlivňovat.
Pro dílčí záměr ID 3-11, který spadá do ochranného pásma vodních zdrojů II. stupně jímacího
území Turnov – Nudvojovice, byl vypracován hydrogeologický posudek vlivu stavby na jímací
území. Z posudku vyplývá, že pokud bude po vybudování terénního průlehu navrácena na jeho
povrch ochranná metrová vrstva povodňových hlín, nemělo by realizací tohoto záměru dojít k
ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti jímaných podzemní vod.
Obecně lze konstatovat, že vzhledem k podpoře rozlévání povodňových vod do inundačního
území a zvýšení retenční schopnosti krajiny v důsledku realizace oznamovaného záměru lze
předpokládat i pozitivní ovlivnění kvantity podzemních vod

D.I.4 Vlivy na půdu
Stavba záměru si vyžádá trvalé a dočasné zábory pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF).
Dočasný zábor pozemků ZPF je předpokládán po dobu výstavby, a to v celkové výši cca 5,3 ha.
Lze předpokládat, že dílčí záměry budou realizovány vždy za dobu kratší, než je jeden rok, včetně
doby potřebné k uvedení této půdy do původního stavu, a proto nebude nutné žádat u těchto
pozemků o vyjmutí ze ZPF. Realizací revitalizačních úprav budou trvale dotčeny pozemky ZPF o
celkové předpokládané rozloze cca 12,2 ha, a proto dojde k jejich trvalému odnětí.
Předpokládá se, že ornice, která bude sejmuta z dotčených ploch, bude deponována a po
dokončení zemních prací zpětně použita na konečné úpravy území dotčeného stavbou. Nutné
bude zabránit znehodnocení deponované ornice a chránit deponie před erozí a nadměrným
zaplevelením.
V rámci záměru dojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL) pouze u dílčího
záměru ID 3-10. Trvalý zábor PUPFL bude činit 10 680 m2. S ohledem na nutné přístupy, plochy
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zařízení staveniště a mezideponie bude třeba v dalších stupních projektové přípravy upřesnit a
řešit i dočasné vynětí pozemků z lesního půdního fondu.

D.I.5 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Dílčí záměr ID 3-1 z části zasahuje do chráněného ložiskového území Příšovice I (ID 10050001) pro
těžbu štěrkopísků a rovněž do nevyužívaného výhradního ložiska Příšovice (ID 3100500), které
leží uvnitř tohoto chráněného ložiskového území a kde dříve probíhala těžba štěrkopísku z vody.
Realizace záměru neznemožní ani neztíží případné dobývání suroviny v budoucnu.
Záměr nezasahuje do poddolovaných území. Sesuvy půdy a seismicita nejsou vzhledem
k charakteru stavby a její lokalizaci relevantní.
Celková bilance zemních prací je předpokládaná výrazně kladná. Dle předběžného orientačního
propočtu kubatur zemních prací bude objem výkopu činit cca 100 tis. m3 sedimentu v případě
dílčího záměru ID 3-1, u dílčího záměru ID 3-4 se odhadují celkové přebytky zemin cca 15 tis. m3,
v rámci realizace dílčího záměru ID3-10 dojde k odstranění cca 32 tis. m3 sedimentu a u dílčího
záměru ID 3-11 se odhadují celkové přebytky zemin 16 tis.m3. Materiál bude odvezen a dle jeho
vlastností využit nebo uložen na skládku. Předpokládá se jeho uložení na skládku, která se
nachází nejblíže zájmového území (TAUM - rekultivace Obruby; Václav Maurer; adresa: Pískovna
Obruby, 294 03 Obruby, okres Mladá Boleslav). Toto řešení bude prověřeno v dalších fázích
přípravy záměru, kdy bude třeba zejména provést odběry vzorků a chemické analýzy zemin a
sedimentů, které budou v rámci realizace navrhovaných opatření odtěženy. Podle výsledků
analýz bude stanoven přesný způsob nakládání s přebytečným materiálem a místo jeho
konečného uložení. Problematika musí být řešena v souladu s platnou legislativou a po dohodě
s příslušnými orgány odpadového hospodářství.
Pro celý záměr se předpokládá dočasná deponie cca 30 tis m3 ornice, která bude zpětně použita
na konečné úpravy území dotčeného stavbou.

D.I.6 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
D.I.6.1 Vlivy na faunu
Dílčí záměr ID 3-1 – rozšíření řeky Jizery a mokřad
Vodní bezobratlí: V průběhu stavebních prací bude makrozoobentos řeky Jizery dotčen
negativně, někteří jedinci budou přímo usmrceni, částečně se dá předpokládat negativní vliv
rušením a zákalem vody v důsledku víření anorganických kalů. Vyloučí-li se riziko havárie, nelze
ovšem předpokládat výraznější negativní ovlivnění populací vodních bezobratlých, neboť
k disturbancím podobného typu dochází např. při povodňových stavech a vodní organismy jsou
na ně dobře adaptovány. Po ukončení stavebních prací a rekolonizaci nově vytvořených ploch se
vzhledem k rozšíření koryta dá předpokládat mírně pozitivní vliv na obyvatele dna řeky Jizery.
Výrazněji pozitivně se záměr projeví na organismech vázaných na přirozené břehy, neboť jejich
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biotopová nabídka se záměrem výrazně rozšíří. Zde je třeba podotknout, že právě mezi obyvateli
břehů Jizery je řada vzácných organismů.
Realizace systému navrhovaných tůní bude mít výrazně pozitivní vliv pro obyvatele stojatých vod,
přestože se zde bude voda zdržovat nejspíše jen periodicky (v jarním období, po záplavách). Je
pravděpodobné, že se zde vyvine mokřadní vegetace. V daném území lze pak očekávat výskyt
bezobratlých živočichů vázaných na tento biotop a na biotop vlhkých břehů, včetně vzácnějších
druhů.
Suchozemští bezobratlí: Suchozemská prostředí v okolí Jizery jsou nyní poměrně jednotvárná bez
vzácnějších biotopů. Důvodem je jednotvárnost břehových porostů, kde dominují eutrofní
společenstva trav a bylin včetně invazních druhů rostlin. Většího významu pak mají staré stromy v
linii podél Jizery, kde nalezneme některé druhy saproxylofágního hmyzu. Na takové druhy bude
mít záměr vzhledem k plánovanému kácení mírně negativní vliv. K ohrožení lokálních populací
této skupiny bezobratlých nedojde, protože porosty na protějším břehu zůstanou zachovány.
Cenným biotopem je navážka štěrkového substrátu v jihovýchodní části zájmového území, která
by měla být zachována. Okolí toku Jizery pak tvoří nejčastěji intenzivně využívané plochy bezlesí louky, pastviny, zahrady a rekreační plochy. Vzácnější a specializované druhy bezobratlých zde
nelze očekávat.
Po realizaci opatření lze počítat s pozitivními vlivy na místní faunu bezobratlých, protože
narušený povrch v okolí rozšířeného koryta zaroste přirozenou travobylinnou vegetací s
převahou ruderálních druhů v počáteční fázi. Výrazně pozitivní vlivy lze předpokládat v souvislosti
s vybudováním systému tůní. Rozčlenění povrchu a tím i vytvoření různých mikrobiotopů v nyní
intenzívně využívaném poli bude pro faunu bezobratlých představovat výrazné obohacení nově
vzniklými biotopy.
Obratlovci: V důsledku kácení dřevin dojde k omezení hnízdních možností některých druhů ptáků
podél Jizery po dobu několika let. Kácení proběhne na pravém břehu ve vymezeném prostoru,
vliv bude pouze lokální. Nejvýrazněji utrpí dutinoví hnízdiči, kteří ztratí část dutin ve starých
stromech. V širším pojetí území však k radikální ztrátě dutin nedojde, protože uvedené druhy
ptáků rovněž vyhledávají vysoké stromy a stromy s dutinami na okrajích lesa, v parcích, alejích,
remízkách apod.
Pro obojživelníky a plazy vznikne nový prostor díky vybudování systému tůní, který budou
osídlovat v závislosti na hydrologických stavech Jizery, se kterou budou tůně propojeny. Po
skončení prací na březích Jizery lze očekávat postupné zlepšování kvality biotopu většiny druhů,
které se mohou v oblasti vyskytovat.
Ryby v řece budou v průběhu stavebních prací dočasně negativně dotčeny rušením a vířením
anorganických kalů. Po realizaci záměru se předpokládá pozitivní vliv pro rheofilní druhy ryb a
zejména jejich plůdek, neboť dojde k rozšíření mělkých příbřežních zón, které slouží jako biotop
pro vývoj jejich raných stadií.
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Vlivy na ZCHD a druhy z Červeného seznamu:
Augyles sp. (VU), Helophorus arvernicus (NT), Rhyssemus germanus (VU), Číhalka pospolitá
(Atherix ibis, O, VU) – Tyto druhy brouků a dvoukřídlého hmyzu jsou vázány buď na přirozené dno
nebo přirozené břehy s obnaženými hlinitopísčitými plochami. V průběhu stavebních prací bude
negativně dotčeno větší množství jedinců těchto druhů. Vzhledem k jejich hojné přítomnosti i
mimo území dotčené stavebními pracemi nebudou negativně dotčeny jejich populace. Naopak
po ukončení prací se dá předpokládat širší biotopová nabídka pro tyto druhy.
Batolec červený (Apatura ilia, O) – Dotčena bude jen malá část lokální populace. Motýla nejvíce
ovlivní kácení dřevinných porostů, zejména vrb a topolů, na kterých se vyvíjí jeho housenky.
Jedná se však o velmi mobilní druh, který zájmové území opětovně osídlí po skončení zemních
pracích a po zapojení břehů jeho živnými rostlinami. Lze naopak předpokládat, že dospělci budou
dočasně vyhledávat osluněné břehy bez vegetace ke slunění a k přijímání minerálních látek z
půdy, které tomuto druhu slouží jako hlavní zdroj energie.
Čmelák zemní (Bombus terrestris, O), čmelák skalní (Bombus lapidarius, O) – Tyto florikolní druhy
hmyzu nejsou vázané striktně na nivu Jizery a vyhledávají vhodné plochy s kvetoucími rostlinami
různých druhů. Umístění hnízd druhů čmeláků v nivním pásu není zcela vyloučeno, avšak v
případě zahájení zemních prací v mimohnízdním období čmeláků (polovina září až březen)
nebudou tyto druhy prakticky zasaženy. Navíc bude do břehové vegetace zasahováno jen v
určitých úsecích a pouze na pravém břehu. Pro oba druhy platí postupné zlepšování životních
podmínek od skončení stavebních prací, zejména v případě ponechání stavbou narušeného
povrchu samovolné sukcesi.
Parma obecná (Barbus barbus, NT), Vranka obecná (Cottus gobio, O, VU), Jelec jesen (Leuciscus
idus, O, VU), střevle potoční (Phoxinus phoxinus, O, VU) – Ryby budou v průběhu stavebních prací
dočasně negativně dotčeny rušením a vířením anorganických kalů. V případě vranky obecné,
která tráví většinu života pod kameny, může ojediněle dojít i k usmrcení některých jedinců. Po
ukončení stavebních prací dojde k rozšíření mělkých příbřežních zón, které slouží jako biotop pro
vývoj raných stadií a v konečném důsledku se očekává pozitivní vliv na populace těchto druhů.
Skokan zelený (Pelophylax kl. esculentus, SO, NT) – Několik jedinců bylo nalezeno na štěrkové
ploše navážky, kde by však zásahy být realizovány neměly. Předpokládáme, že majoritní část
lokální populace se vyskytuje v oblasti rybníka Malého Písečáku. V případě nálezu druhu těsně
před zahájením stavebních prací a v průběhu stavebních prací v prostoru staveniště je vhodné
jedince přenést na nejbližší místo mimo staveniště.
Užovka obojková (Natrix natrix, O) – Druh, který se na březích Jizery v místě stavebních prací
může vyskytovat, není na ni však striktně vázán. Před zahájením stavebních prací je vhodné tento
druh v případě nálezu přenést na nejbližší vhodné místo mimo staveniště. Dotčení biotopů
tohoto druhu bude jen velice okrajové a není možné předpokládat negativní vliv na lokální
populaci.
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Ledňáček říční (Alcedo atthis, SO, VU) – Byl spatřen jeden proletující jedinec. Vzhledem k nízkým
břehům nepředpokládáme hnízdění druhu v zájmovém území, přestože v širším území je to
pravděpodobné. Druh nebude záměrem ohrožen.
Jiřička obecná (Delichon urbica, NT), vlaštovka obecná (Hirundo rustica, O), rorýs obecný (Apus
apus, O) – Druhy, které nad územím pouze proletují, případně zde loví potravu. Nebudou
záměrem nijak dotčeny.
Žluva hajní (Oriolus oriolus, SO) – V případě kácení mohutných stromů, které jsou potenciálně
vhodné pro hnízdění žluv, bude druh záměrem přímo dotčen. Prostor pro hnízdění bude podél
toku Jizery zachován, protože do břehových porostů protějšího břehu nebude zasahováno.
Nepředpokládá se proto výraznější pokles početnosti druhu v dané oblasti.
Zajíc polní (Lepus europaeus, NT) – Realizace opatření jedince neohrozí, vliv na lokální populaci
bude neutrální.

Dílčí záměr 3-4 Odstranění zemního valu
Vodní bezobratlí: V rámci záměru by nemělo dojít k zásahu do mokřadu za JV cípem
odstraňovaného valu. Fauna vodních bezobratlých nebude tímto dílčím záměrem nijak zasažena.
Suchozemští bezobratlí: V prostoru dílčího záměru se vyskytují jen běžné a nenáročné druhy
intenzivně obhospodařovaných luk, na které bude vliv dočasně negativní. Po skončení prací se ale
očekává opětovné navýšení početnosti i druhové pestrosti charakteristické pro takové typy
biotopů.
Obratlovci: Na uvedenou skupinu se nepředpokládá výrazně negativní vliv. Před zahájení zemních
prací většina jedinců prostor staveniště dočasně opustí. Celkově vzato nebude mít dílčí záměr na
populace jedinců negativní ani pozitivní vliv.

Vlivy na ZCHD a druhy z Červeného seznamu:
Ještěrka obecná (Lacerta agilis, SO, NT) – Do biotopu tohoto druhu nebude během stavebních
prací zasahováno.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica, O) – Druh, který nad územím pouze proletuje a loví potravu.
Nebude záměrem nijak dotčen.
Zajíc polní (Lepus europaeus, NT) – Realizace opatření jedince neohrozí, vliv na lokální populaci
bude neutrální.

Dílčí záměr 3-10 Přepeřsko
Vodní bezobratlí: Realizace záměru se nejvíce dotkne organismů žijících v samotném rameni, jen
okrajově budou zasaženy i populace druhů žijících v řece Jizeře. Vlastní odbahnění bude mít
destrukční vliv na přítomné druhy. Protože se však jedná o běžné a hojné druhy a protože část
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sedimentu je plánováno ponechat bez zásahu, ani u jednoho z nalezených druhů se
nepředpokládá jeho vymizení z lokality. Po realizaci dílčího záměru se předpokládá rozvoj litorální
vegetace na březích s malým sklonem, což je vhodný biotop pro řadu vodních bezobratlých.
Vzhledem k tvorbě pozvolnějších břehů, zvětšení vodní plochy a částečnému oslunění lokality se
v konečném důsledku předpokládá pozitivní vliv pro vodní bezobratlé.
Suchozemští bezobratlí: V průběhu přirozeného procesu zazemňování mrtvého ramene se na
bývalé vodní ploše vytvořilo funkční lesní společenstvo. V rámci obnovy funkce mokřadního
ekosystému však nedojde ke kompletní destrukci biotopů lesních druhů a takové druhy z oblasti
nevymizí. Naopak se uchytí nové druhy specializované na mokřadní biotopy, které jsou v okolní
krajině ve výrazně větším nedostatku. Mrtvé rameno proto není v tuto chvíli vhodné hodnotit
jako zachovalý lesní celek, ale jako výsledek negativního trendu zazemňování přírodního
ekosystému, kde je nyní účelné navodit vhodné podmínky pro rozvoj mokřadního ekosystému,
který tu fungoval v minulosti. Při zachování části vzrostlých stromů, vytvoření pozvolnějších a
členitějších břehů lze vlivy záměru v konečné podobě hodnotit pozitivně.
Obratlovci: Současná podoba mrtvého ramene vyhovuje téměř výhradně lesním druhům ptáků,
přestože fragment tůně zarostlé okřehkem mohou krátkodobě využívat i nenáročné druhy
vodních ptáků. Okraje lesa obývají rovněž běžné druhy ptáků volné krajiny. V případě realizace
záměru se v celé oblasti výrazně zvýší prostorová heterogenita a tím i biotopová nabídka včetně
různých mikrostanovišť. Lze předpokládat zvýšení biodiverzity a nárůstu podílu druhů vázaných
na prostředí osluněných stojatých vod, jakými jsou některé druhy obojživelníků a plazů.

Vlivy na ZCHD a druhy z Červeného seznamu:
Vrkoč mnohozubý (Vertigo antivertigo, VU) – Drobný plž obývající vegetaci na podmáčených
plochách. Část jedinců bude při stavebních pracích dotčena, celkový vliv na populaci bude
neznatelný, ale alespoň část biotopu na lokalitě musí zůstat zachována. Z těchto míst budou nově
vytvořené vhodné plochy kolonizovány.
Užovka obojková (Natrix natrix, O) – Druh, který se na březích Jizery v místě stavebních prací
může vyskytovat, není na ni však striktně vázán. Před zahájením stavebních prací je vhodné tento
druh v případě nálezu přenést na nejbližší vhodné místo mimo staveniště. Dotčení biotopů
tohoto druhu bude jen velice okrajové a není možné předpokládat negativní vliv na lokální
populaci.
Ledňáček říční (Alcedo atthis, SO, VU) – Proletující jedinec byl zaznamenán nad zájmovým
mrtvým ramenem Přepeřsko. Území není vhodné pro rozmnožování druhu. Zasaženo dílčím
záměrem bude pouze jeho loviště, žádný jedinec nebude přímo ohrožen. Vliv na druh bude
nejspíše neutrální.
Rorýs obecný (Apus apus, O) – Druh, který nad územím pouze proletuje a loví potravu. Nebude
záměrem nijak dotčen.
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Volavka popelavá (Ardea cinerea, NT) – Tento druh se v území dotčeném záměrem vyskytuje
v rámci svých potravních aktivit a v průběhu výstavby se staveništi bude vyhýbat. Vzhledem k její
velké mobilitě a nízké vazbě na konkrétní úsek toku se však jedná spíše o neutrální vliv na tento
druh.
Žluva hajní (Oriolus oriolus, SO) – V případě kácení mohutných stromů na ploše bývalého ramene,
které jsou potenciálně vhodné pro hnízdění žluv, bude druh záměrem přímo dotčen. Mírný
negativní vliv bude v místě dílčího záměru sice dlouhodobý, ale značná část vhodných stromů
okolo slepého ramene zůstane zachována. Mimo to má druh vhodný prostor ke hnízdění i podél
toku Jizery, do jejíchž břehových porostů bude záměr orientován pouze okrajově. Nepředpokládá
se výraznější pokles početnosti druhu v oblasti v důsledku realizace dílčího záměru.
Vydra říční (Lutra lutra, SO) – Druh, který se na Jizeře pravidelně vyskytuje. V průběhu výstavby
bude vydra dočasně rušena a přesune se na jinou část toku. Po ukončení výstavby se vzhledem k
obnovení slepého ramene po čase rozšíří biotopová nabídka pro tento druh a konečný vliv bude
pozitivní.

Dílčí záměr 3-11 Turnov
Vodní bezobratlí: V průběhu stavebních prací bude makrozoobentos řeky Jizery dotčen
negativně, někteří jedinci budou přímo usmrceni, částečně se dá předpokládat negativní vliv
rušením a vířením anorganických kalů. Vyloučí-li se riziko havárie, nelze ovšem předpokládat
výraznější negativní vliv na populace vodních bezobratlých, neboť k disturbancím podobného
typu dochází např. při povodňových stavech a vodní organismy jsou na ně dobře adaptovány. Po
ukončení stavebních prací a rekolonizaci nově vytvořených ploch se vzhledem k rozšíření koryta
dá předpokládat mírně pozitivní vliv na obyvatele dna řeky Jizery. Výrazněji pozitivně se záměr
projeví na organismech vázaných na přirozené břehy, neboť jejich biotopová nabídka se
záměrem výrazně rozšíří. Zde je třeba podotknout, že právě mezi obyvateli břehů Jizery je řada
vzácných organismů.
Suchozemští bezobratlí: Dotčena budou téměř výhradně společenstva vázaných na břehové
porosty a vlhké obnažené břehy Jizery. Na východní části dílčího záměru se rovněž nachází malý
štěrkovo-bahnitý náplav, který mohou obývat některé specializované druhy bezobratlých. Při
rozšiřování Jizery dojde k lokální destrukci společenstva vázaného na břehové porosty. Zasažen
bude pouze jeden břeh a pouze ve vymezeném území. Velká část porostů v těsné blízkosti
záměru bude zachována a biologicko-ekologická funkce tohoto ekosystému nebude výrazněji
narušena. Očekává se rychlá rekolonizace nově vytvořených břehů Jizery bezobratlými živočichy.
Dočasně bude takový biotop vyhovovat druhům, kteří upřednostňují plochy bez vegetace nebo s
velmi řídkou vegetací. Jelikož budou nově vytvořené břehy z větší části ponechány přirozené
sukcesi, bude takový biotop nejprve vyhovovat druhům, kteří upřednostňují plochy bez vegetace
nebo s velmi řídkou vegetací. Právě mezi ně patří druhy, kteří v okolní krajině nenacházejí
dostatek takových vhodných biotopů a jsou proto často zařazeni do červeného seznamu
bezobratlých.
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Obratlovci: V důsledku kácení dřevin dojde k omezení hnízdních možností některých druhů ptáků
podél Jizery po dobu několika let. Kácení proběhne na pravém břehu ve vymezeném prostoru,
vliv bude pouze lokální.Výraznější úbytek dutin pro dutinové hnízdiče se nepředpokládá, neboť
počet starých stromů je v území poměrně nízký a většinou jsou zastoupeny mladé stromy, keře a
keřové formy stromů.
Ryby v řece budou v průběhu stavebních prací dočasně negativně dotčeny rušením a vířením
anorganických kalů. Po realizaci záměru se předpokládá pozitivní vliv pro rheofilní druhy ryb a
zejména jejich plůdek, neboť dojde k rozšíření mělkých příbřežních zón, které slouží jako biotop
pro vývoj jejich raných stadií.

Vlivy na ZCHD a druhy z Červeného seznamu:
Helophorus arvernicus (NT), číhalka pospolitá (Atherix ibis, O, VU) – Tento druh brouka a
dvoukřídlého hmyzu je vázán buď na přirozené dno, nebo přirozené břehy s obnaženými
hlinitopísčitými plochami. V průběhu stavebních prací bude negativně dotčeno větší množství
jedinců těchto druhů. Vzhledem k jejich hojné přítomnosti i mimo území dotčené stavebními
pracemi nebudou negativně dotčeny jejich populace. Naopak po ukončení prací se dá
předpokládat širší biotopová nabídka pro tyto druhy.
Čmelák rokytový (Bombus hypnorum, O), zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta, O) – Tyto
florikolní druhy hmyzu nejsou vázané striktně na nivu Jizery a vyhledávají vhodné plochy s
kvetoucími rostlinami různých druhů. Umístění hnízd druhů čmeláků v nivním pásu není zcela
vyloučeno, avšak v případě zahájení zemních prací v mimohnízdním období čmeláků (polovina
září až březen) nebudou tyto druhy prakticky zasaženy. Navíc bude do břehové vegetace
zasahováno jen v určitých úsecích a pouze na pravém břehu. Záměr nevýznamně ovlivní jedince
zlatohlávka ve stadiu ponravy, která se vyvíjí na různých bezlesých biotopech na většině území
ČR. Pro oba druhy platí postupné zlepšování životních podmínek od skončení stavebních prací,
zejména v případě ponechání stavbou narušeného povrchu samovolné sukcesi.
Rorýs obecný (Apus apus, O) – Druh, který nad územím pouze proletuje a loví potravu. Nebude
záměrem nijak dotčen.
Žluva hajní (Oriolus oriolus, SO) – V případě kácení mohutných stromů, které jsou potenciálně
vhodné pro hnízdění žluv, bude druh záměrem přímo dotčen. Prostor pro hnízdění však bude
podél toku Jizery zachován, protože do břehových porostů protějšího břehu nebude zasahováno.
Nepředpokládá se výraznější pokles početnosti druhu v dané oblasti.
Mihule říční (Lampetra planeri, KO) - Druh vyskytující se v daném území dle dat z NDOP AOPK.
Larvy mihulí, tzv. minohy, žijí zahrabány v jemném píščito-bahnitém sedimentu, kde se živí filtrací
bentických organismů. Před zahájením prací by měl být proveden průzkum zaměřený na výskyt
tohoto druhu a v případě jeho potvrzení musí být proveden záchranný transfer do vhodných míst
výše proti proudu. Během rozšiřování Jizery navrhujeme práce uskutečňovat zásadně z břehu a
postupovat nanejvýše opatrně, aby nedošlo k ovlivnění případných naplavenin, kde se mohou
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minohy vyskytovat. V případě existence stálé populace v Jizeře bude druh v každém případě
dotčen jen okrajově a negativní vliv bude jen dočasné, poté dojde ke zlepšení stanovištních
podmínek v důsledku rozšíření koryta a navýšení biotopových možností pro tento druh.
Střevle potoční (Phoxinus phoxinus, O) - Druh zjištěn v toku Jizery na základě aktuálních dat
NDOP z roku 2004. Výskyt střevle v Jizeře má tedy nejspíše stálý charakter. Druh bude záměrem
přímo dotčen rušením a vířením anorganických kalů; zasažena bude jen malá část populace. Po
realizaci záměru se předpokládá pozitivní vliv pro tento druh ryby a zejména její plůdek, neboť
dojde k rozšíření mělkých příbřežních zón.

D.I.6.2 Vlivy na flóru
Vlivy záměru revitalizačních opatření na březích a v nivě Jizery na flóru lze obecně definovat
dvojím způsobem. V krátkodobém hledisku půjde díky terénním úpravám, kácení dřevin a přímé
likvidaci současné vegetace o vlivy negativní, v dlouhodobém měřítku však lze očekávat vlivy
především pozitivní. Pro každý dílčí záměr je však negativní a pozitivní vlivy nutné hodnotit zvlášť,
neboť jednotlivé lokality i navržená opatření se vzájemně v mnohém liší.
Dílčí záměr ID 3-1 – rozšíření řeky Jizery a mokřad
Jde o velmi rozsáhlé úpravy břehů Jizery včetně vytvoření „ostrova“ ze současného remízku
v rámci koryta řeky a dále vytvoření soustavy mělkých tůní, resp. depresí na ploše současného
pole a částečně louky v prostoru mezi Jizerou a rybníkem Malý Písečák. Díky velkoplošným
úpravám břehu řeky, na kterém je v současnosti vytvořen sice úzký, ale poměrně zachovalý pás
břehové vegetace se vzrostlými dřevinami, dojde místy k plošnému kácení a ponechány budou
pouze vybrané shluky dřevin, případně některé solitérní stromy stojící mimo pás úprav. Tento vliv
lze hodnotit jako negativní, kompenzován však bude náhradní výsadbou dřevin na vhodném
místě. Vzhledem k prudkým sklonům břehů není v úseku mimo lokální výskyt vytvořena litorální
zóna či souvislejší zóna mělčin a obnažovaných břehů, náplavů apod. V tomto směru by měl být
budoucí stav po úpravě břehů pro říční vegetační typy příhodnější, zvyšující biotopovou nabídku
a druhovou pestrost toku. Vzhledem k rozšíření koryta v části upravovaného toku vznikne
s velkou pravděpodobností mělké diverzifikované variabilně protékané řečiště v podobě
připomínající stav některých úseků toku před více než sto lety, kdy se na podobných stanovištích
vyvíjely mimo jiné druhy štěrkových náplavů nerovnoměrně „divočících“ toků. Samotná flóra
vodních makrofyt, které se v toku v současnosti sporadicky vyvíjejí, nebude pravděpodobně
výrazněji poznamenána. Pakliže ano, budou spíše vylepšeny podmínky pro její rozvoj. Největším
přínosem bude z botanického pohledu zejména vytvoření mělkých tůní a depresí na poli a lučních
porostech. Vliv zbudování tůní v místě současného pole bude pro flóru pouze pozitivní, přestože
není jisté, za jakých hydrologických podmínek budou tůně fungovat, zda a na jak dlouhou dobu
budou zaplaveny, jaká bude výška vodního sloupce apod. Od toho se odvíjí predikce vývoje
vegetace v těchto depresích. Je velmi pravděpodobné, že vodní prostředí se zde bude udržovat
pouze v jarních, případně časně letních měsících díky dotaci záplavovými průtoky a jistou
setrvačností vody v krajině. Poté budou tůně zřejmě vysychat, neboť nebudou přímo napojeny na
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trvalý vodní zdroj. Lze tedy očekávat, že se zde bude vyvíjet vegetace rákosin, vlhkých luk,
případně obojživelná vegetace vysychavých biotopů. Díky tomu se na těchto plochách znatelně
zvýší biodiverzita, především také proto, že obdobné biotopy jsou v krajině obecně velmi vzácné.
Vliv budování tůní v místě současných lučních porostů bude z počátku negativní, přímým
zásahem do fungujícího lučního biotopu, v budoucnu však bude vyvážen patrným zvýšením
biodiverzity flóry v území, nabídkou více heterogenního prostředí.
Dílčí záměr ID 3-4 Odstranění zemního valu
Dílčí záměr ID 3-4, jehož cílem je zejména odtěžení zemního valu a umožnění tak záplavové vlně
většího rozlití do krajiny v okolí toku, nebude pro současnou flóru znamenat větší zásah. Záměr
se totiž dotýká pouze vegetace kulturní louky, která je v současnosti jednak druhově chudá,
jednak také intenzivně obhospodařovaná a proto z botanického hlediska také málo významná.
Samotným odtěžením sedimentu tak nedojde k významnému zásahu, a tento bude navíc do
značné míry kompenzován osetím plochy luční směsí. Tato směs sice není v rámci popisu záměru
podrobněji definována, vzhledem k posílení biologických funkci krajiny však lze přinejmenším
doporučit směs druhově bohatou, složenou mimo původních druhů ekologicky vhodných travin
také z druhů dvouděložných cévnatých rostlin. Druhá část záměru, tj. zkapacitnění propustku pod
dálnicí bude mít z pohledu flóry zcela neutrální vliv.
Dílčí záměr ID 3-10 Přepeřsko
V rámci záměru má dojít k prohloubení, modelaci a rozšíření současného zazemňujícího se
slepého ramene do velikosti a tvaru v jeho původní podobě, ještě než v jeho části vznikl současný
lužní porost. Zároveň je řešeno napojení ramene na řeku Jizeru skrze průleh vedoucí přes
současnou ovsíkovou louku u břehu řeky. Realizace záměru očekává posílení biologické diverzity
lokality, která je v současnosti v sukcesně velmi pokročilém stavu a biologická diverzita je zde na
mnoha úrovních snížena. Jednak je tento stav dán posupnou kumulací živin v půdě a substrátu
dna tůně, což následně vedlo k výrazné eutrofizaci lokality, která je však díky přirozeným
procesům v podobných biotopech po určité době nevyhnutelná. Toto ukládání živin spojené
zejména s ukládáním organického materiálu vede následně také k postupnému zazemňování
tůně. Postupně tak vzniká na dně tůně rostoucí vrstva úrodného bahna, které neumožňuje
rozvoji druhově bohatších společenstev a zejména pak konkurenčně slabších druhů, které nemají
v prostředí bohatém na živiny šanci uspět. Významným jevem je také značné zastínění tůně,
vzniklé postupným zarůstáním břehů. Proto se zde v současnosti vyvíjí jen málo vodních
makrofyt, neboť ty potřebují ke svému rozvoji dostatek světla procházejícího vodním sloupcem.
Současný plošný rozvoj okřehku (Lemna minor) na hladině tůně a tím následně úplné zastínění již
tak slabě prosvětleného vodního sloupce, je dán mimo vysokou dotaci živinami také tím, že tůň je
ze všech stran chráněna před působením větru, čímž byl oslaben přirozený regulační
mechanismus přílišného rozvoje okřehkovitých rostlin ve stojatých vodách. Z výše uvedeného je
patrné, že pakliže bude revitalizační opatření provedeno citlivě a budou dodržena základní
pravidla jakými je vytvoření alespoň některých pozvolných břehů o maximálním sklonu 1:5,
částečné prosvětlení a rozvolnění břehových porostů a odtěžení úrodných sedimentů (bez
následného nevhodného humusování povrchu), bude mít toto opatření na plochu současné
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zarůstající tůně pozitivní vliv. Komplikovanější je situace z pohledu flóry v oblasti bývalého
ramene, v níž je v současnosti vyvinut fungující lužní porost. Tento porost sice není vysokého
stáří, není druhově výjimečně bohatý, podmáčený, či heterogenně utvářený, avšak představuje
fungující ekosystém, který bude vybudováním tůně (v současnosti již zde po bývalém slepém
rameni není ani památky) negativně ovlivněn. Vzhledem k rozsahu záměru a celkové ploše
tohoto porostu bude tento vliv zpočátku poměrně značný. Lze však předpokládat, že tak jako
vybudování (obnovení) ramene v části blíže napojení na řeku Jizeru, bude i zde toto opatření
v dlouhodobém měřítku veskrze pozitivním zásahem, neboť tak dojde ke zvýšení heterogenity
prostředí, zpřístupnění nové plochy rozvoji mokřadních společenstev apod. Bylo by však vhodné,
aby veškeré kácení lesních dřevin v této oblasti bylo prováděno jen v případech, kdy je to
skutečně nutné a jeho rozsah byl co nejvíce minimalizován. Problematické je zčásti napojení
ramene na řeku skrze porost ovsíkové louky, která bude tímto silně negativně ovlivněna. Na
louce sice nerostou žádné zvláště chráněné či ohrožené druhy, ale i tak lze louku považovat za
poměrně zachovalou, druhově bohatou a v krajině ne zcela běžnou. Napojení ramene na řeku
skrze tuto plochu by tedy bylo vhodné provést v podobě co nejužšího průlehu, aby byl luční
porost co nejméně dotčen. Napojení ramene na řeku však pozitivním způsobem ovlivní
hydrologický režim v tůni a proto má svůj nezanedbatelný význam.
Dílčí záměr ID 3-11 Turnov
Dílčí záměr ID 3-11 spočívá jednak ve vytvoření průlehu v kulturní louce plnícího retenční funkci
v případě povodňových stavů a dále v rozšíření koryta a zmírnění břehů v části toku. Vytvoření
mělkého průlehu nebude z pohledu flóry znamenat výraznější negativní zásah, neboť
v současnosti je louka druhově velmi chudá, značně kulturního charakteru. Pakliže tedy bude
nově vytvořený průleh následně zatravněn běžnou druhově chudou travní směsí, nedojde
z pohledu flóry k významnějšímu rozdílu, přestože morfologie terénu bude částečně pozměněna.
Pozitivní vývoj by bylo možné očekávat pouze při osetí druhově bohatší luční směsí trav a bylin,
případně ponechání plochy řízené sukcesi. V takovém případě by zde byl patrně umožněn rozvoj
druhově odlišnému spektru bylin, v závislosti na občasném přeplavení plochy. Nelze ale ani takto
očekávat výrazně odlišnou flóru, než jaká se na lokalitě nachází nyní, spíše by se jednalo o vlhčí
variantu současné luční vegetace.
Rozšíření koryta ve východní části dotčeného úseku bude kromě negativního zásahu do
břehových porostů znamenat zejména pozitivní vlivy jako je vytvoření mělkovodních partií řeky
ve větším rozsahu než je tomu v současnosti. Tím vznikne mělké diverzifikované variabilně
protékané řečiště, které rozšíří biotopovou nabídku současného koryta o obnažované části
štěrkového dna, drobné tůňky apod. Vzhledem k tomu, že je tato úprava navrhnuta v návaznosti
na současný menší ostrov porostlý vrbinami, bude do tohoto úseku poměrně dobře zapadat.
Kromě rozšíření koryta dojde také ke snížení sklonu břehů, což bude pozitivně ovlivňovat rozvoj
říční litorální zóny, která je zde v současnosti vyvinuta jen velmi slabě.
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D.I.6.3 Vlivy na ekosystémy
Realizace záměru ovlivní zejména ekosystém vodního toku Jizery a břehová společenstva.
V místech, kde bude břeh odtěžen, dojde v první fázi k destrukci společenstev zde žijících a
narušení ekosystému. Vzhledem k lokálnímu charakteru opatření bude však obnova velmi rychlá
a stav po realizaci záměru bude z hlediska kvality biotopů příznivější. Rozšířené koryto a přírodě
blízké břehy s mírným sklonem nabídnou prostor pro bohatší společenstva organismů.
V místech vytvoření tůní (dílčí záměr ID 3-1) dojde ke vzniku nových mokřadních biotopů, které
však budou zřejmě zvodnělé jen po určitou část roku během zvýšených vodních stavů Jizery a
především krátce po povodních. Trvalý pozitivní efekt však bude mít s tím související diverzifikace
povrchu a přeměna bývalého pole v hodnotnější systém biotopů. Přispěje se tím ke zvýšení
biodiversity celé nivy.
Z dlouhodobého pohledu lze významně pozitivně hodnotit také odbahnění slepého ramene
Přepeřsko (dílčí záměr ID 3-10). Tento cenný ekosystém by v případě absence zásahů postupně
zcela zanikl v důsledku procesu zazemňování. Opatření proto přispěje k jeho obnově a zachování.

D.I.7 Vlivy na krajinu
Vliv záměru na krajinný ráz bude pouze nevýrazný a lokální. Celkově ho lze hodnotit jako mírně
pozitivní i když kácení dřevin může být lokálně vnímáno negativně. Tato situace bude dočasná,
protože nové výsadby ztráty postupně vykompenzují.
Břehy v současnosti regulovaného a opevněného toku Jizery budou pomístně navráceny do
přírodě blízké podoby a dojde tak ke zvýšení přírodní hodnoty území. Vzniknou také nové
přírodně i esteticky hodnotné prvky krajiny jako např. plánovaný mokřad v návaznosti na Malý
Písečák (součást dílčího záměru ID 3-1).
Pozitivně lze hodnotit také odbahnění slepého ramene Přepeřsko (dílčí záměr ID 3-10). Slepá
ramena jsou mimořádně cenné prvky krajiny, na něž se váže velké bohatství rostlin a živočichů.
V přirozeně fungujících nivách se odstavená ramena postupně zazemňují a zanikají, ale
přirozenými korytotvornými procesy toku jsou nahrazována rameny nově vznikajícími. V dnešní
kulturní krajině s regulovanými vodními toky jsou možnosti vzniku nových ramen prakticky
nulové. Opatření přispěje k obnově a zachování tohoto krajinného prvku.

D.I.8 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dílčí záměr ID 3-4 zahrnuje zkapacitnění propustku pod rychlostní komunikace R10. Tento je
v majetku státu. Provedení a technické řešení je v jednání se správcem (ŘSD).
Žádný další hmotný majetek, nemovité kulturní památky ani národní kulturní památky nebudou
realizací záměru dotčeny.
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D.I.9 Vlivy na environmentální charakteristiky dotčeného území
Územní systém ekologické stability
Záměr zasahuje do vymezených skladebných prvků ÚSES – všechny dílčí záměry zasahují do
nadregionálního biokoridoru K 31 Údolí Kamenice a Jizery-Příhrazské skály a dílčí záměr ID 3-10
je umístěn v regionálním biocentru 1664 Všeň. Vzhledem k charakteru záměru dojde v období
realizace k dočasnému negativnímu ovlivnění funkčnosti dotčených skladebných prvků ÚSES
stavebními pracemi, kácením dřevin, rušivými vlivy apod. Po realizaci však lze očekávat postupné
posílení jejich funkcí, takže z dlouhodobého hlediska lze záměr považovat za přínosný.
Zvláště chráněná území
Realizace oznamovaného záměru nebude mít žádný vliv na zvláště chráněná území.
Natura 2000
Realizace oznamovaného záměru nebude mít žádný vliv na lokality soustavy Natura 2000.
Významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000 byl vyloučen stanovisky příslušných
orgánů ochrany přírody k jednotlivým dílčím záměrům (viz příloha H.III).
Přírodní parky
Realizace oznamovaného záměru nebude mít žádný vliv na přírodní parky.
Významné krajinné prvky
Záměr zasahuje do VKP definovaných dle § 3 písmene b) ZOPK (tzv. VKP ze zákona), a to do
vodního toku a přilehlé nivy. Dílčí záměr ID 3-10 navíc zasahuje do VKP les. Vzhledem
k charakteru záměru dojde v období realizace k dočasnému negativnímu ovlivnění VKP
stavebními pracemi a kácením dřevin. Po realizaci lze však očekávat určité zlepšení stavu
dotčených VKP, takže z dlouhodobého hlediska lze záměr považovat za přínosný.
Žádné registrované VKP (§ 6 ZOPK) nebudou oznamovaným záměrem dotčeny.
Památné stromy
Realizace oznamovaného záměru nebudou dotčeny žádné památné stromy.

D.II Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Zasažené území představuje vybrané úseky toku Jizery a její nivy pod Turnovem. Záměr má spíše
lokální charakter. Představuje soubor protipovodňových opatření a revitalizací a jeho vlivy na
životní prostředí lze proto z dlouhodobého hlediska hodnotit jako pozitivní.
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Negativní vlivy na obyvatelstvo připadají v úvahu pouze v období realizace záměru a jsou
hodnoceny jako přijatelné. Po realizaci záměr přispěje k ochraně obyvatel a jejich majetku proti
povodním.

D.III Údaje o
státní hranice

možných

významných

nepříznivých

vlivech přesahujících

Vzhledem k umístění, charakteru a rozsahu záměru lze přeshraniční vlivy vyloučit.

D.IV Opatření k
nepříznivých vlivů

prevenci,

vyloučení,

snížení,

popřípadě kompenzaci

Opatření pro další projektovou přípravu
1.

V rámci přípravy záměru provést dendrologický průzkum a zpracovat plán kácení dřevin.
Kácení musí být provedeno v nejmenší možné míře, kterou vyžadují stavební úpravy.
Vegetace, kterou není nezbytně nutné odstranit, zůstane zachována, a to včetně mrtvého
dřeva.

2.

V případě dílčího záměru ID 3-10 minimalizovat dočasný zábor PUPFL.

3.

V rámci přípravy záměru zpracovat plán výsadeb. K výsadbám budou použity výhradně
původní dřeviny typické pro danou lokalitu. Výsadby budou mozaikovité, většina břehů však
bude ponechána přirozené sukcesi. Přibližně polovina břehů dílčího záměru ID 3-10 zůstane
osluněna a nebude osázena dřevinami.

4.

Po dohodě s příslušnými orgány odpadového hospodářství stanovit způsob nakládání
s nadbytečnou odtěženou zeminou (příp. sedimentem) a místo jejího konečného uložení.

Opatření pro období realizace záměru
5.

Těsně před zahájením stavebních prací provede odborně způsobilá osoba v dotčeném území
záchranný transfer vzácných a ohrožených živočichů zaměřený na plazy a obojživelníky,
v případě prokázání výskytu mihule potoční provést také transfer larev (minohy). Nalezení
jedinci minoh budou odborně způsobilou osobou přeneseni na nejbližší vhodné nedotčené
místo Jizery směrem proti proudu. Obojživelníci a plazi budou přeneseni mimo prostor
staveniště na nejbližší vhodné biotopy obdobného charakteru.

6.

Plochy trvalého záboru, které budou v rámci stavby obnaženy, nepřevrstvovat vrstvou
humusu a neosévat, nýbrž ponechat přirozené sukcesi (neplatí pro plochu průlehu u dílčího
záměru ID 3-11, neplatí pro dílčí záměr ID 3-4). Obnažené minerální podloží je přirozeným
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domovem řady druhů rostlin a živočichů, kdežto po ohumusování a osetí vzniká poměrně
uniformní a všudypřítomný biotop.
7.

Plochy dočasného záboru včetně příjezdových cest bezodkladně rekultivovat či uvést do
původního stavu.

8.

Při úpravách koryta toku v co nejmenší míře používat allochtonní materiál (lomový kámen).
Tento používat jen v místech, která je nezbytně nutné zpevňovat a chránit proti erozi.

9.

Zpracovat havarijní plán pro období výstavby. Zabránit znečištění horninového prostředí a
povrchových a podzemních vod zavedením vhodných ochranných a preventivních opatření.

10. Práce v korytě toku a v území s přímou návazností provádět mechanizací vybavenou
odbouratelnými mazivy.
11. Pro čištění a oplachy znečištěných mechanismů a dopravních prostředků nebude používána
voda přímo z vodního toku a tato voda nebude do toku volně odtékat. Místa pro čištění
vozidel a mechanismů nebudou situována v bezprostřední blízkosti toku, v případě mokrého
čištění bude voda recyklována a přebytek odvážen k vyčištění na vhodné místo (ČOV).
12. Zabránit znehodnocení deponované ornice, vyloučit její erozi a zaplevelení.
13. Omezit zákal toku, práce v korytě provádět v málovodném období. Odtěžovat materiál
zásadně z břehů (neplatí pro dílčí záměr ID 3-10).
14. Minimalizovat prašné znečištění v rámci výstavby vhodnými organizačními opatřeními, jako
je skrápění povrchů, čištění dopravních prostředků a komunikací apod.
15. Kácení dřevin omezit na minimální nutný rozsah. Kácení provést mimo vegetační období
(říjen-březen).
16. Stavební práce omezit na dobu od začátku srpna do konce března.
17. Na průběh výstavby bude průběžně dohlížet biologický dozor.
18. Specifikace pro dílčí záměr ID 3-10:
a) Část sedimentů mrtvého ramene na dosud funkční části ponechat bez zásahu, aby
proběhla rychlejší rekolonizace nově vzniklého vodního prostředí.
b) Část břehů ponechat bez zásahu včetně břehových porostů.
c) Mrtvé dřevo ve formě torz stromů ponechat na březích, stejně jako mohutnější
kmeny pokácených stromů, které se částečně ponoří pod vodní hladinu slepého
ramene pro zvýšení heterogenity prostředí.
19. Specifikace pro dílčí záměr ID 3-11:
a) zachovat štěrkovo-bahnitý ostrůvek ve východní části zájmového území.
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Opatření pro období po realizaci záměru
20. Po realizaci záměru bude po dobu minimálně tří let prováděn pravidelný hydrobiologický a
botanický monitoring a jeho vyhodnocování. V rámci botanického monitoringu bude
sledován i růst a přežívání nově vysazených dřevin. V případě ztrát převyšujících 50 % budou
provedeny vhodné dosadby.
21. Po realizaci záměru bude po dobu minimálně tří let prováděn na všech plochách trvalého a
dočasného záboru pravidelný management v podobě likvidace invazních druhů rostlin.

D.V Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů
Oznámení záměru bylo zpracováno podle § 6 zákona č. 100/2001, o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, a v rozsahu podle přílohy č. 3 tohoto zákona.
V dané fázi přípravy oznamovaného záměru (zpracování studie proveditelnosti) nebylo možné
přesněji specifikovat způsob nakládání s materiálem (zemina nebo sediment), který bude při
realizaci navrhovaných opatření odtěžen, a nebude možné jej zpětně použít v rámci
dokončovacích prací. Konkrétní způsob nakládání s odtěženými materiály a místo jejich
konečného uložení bude stanoveno v dalších fázích přípravy záměru.
Žádné další nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou
formulaci závěrů, se v průběhu zpracování oznámení nevyskytly.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (pokud byly předloženy)
Záměr je předkládán v jediné variantě územního i technického řešení.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Použité podklady a zdroje
Podklady o záměru
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace, ID
3-1 – Rozšíření řeky Jizery a Mokřad, Stručný popis záměru (abstrakt dokumentace),
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., srpen 2013.
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace, ID
ID 3-4 – Odstranění zemního valu, Stručný popis záměru (abstrakt dokumentace),
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., srpen 2013.
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace, ID
ID 3-10 – Přepeřsko, Stručný popis záměru (abstrakt dokumentace), Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s., srpen 2013.
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace, ID
ID 3-11 - Turnov, Stručný popis záměru (abstrakt dokumentace), Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s., srpen 2013.
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, IV.etapa – návrh technického řešení a projednání, Jizera, Turnov –
Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace – ID 3-1 – Rozšíření řeky Jizery a Mokřad
(LA110058), Pöyry Environment a.s., listopad 2013.
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, IV.etapa – návrh technického řešení a projednání, Jizera, Turnov –
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Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace – ID 3-4 – Odstranění zemního valu (LA110058),
Pöyry Environment a.s., listopad 2013.
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, IV.etapa – návrh technického řešení a projednání, Jizera, Turnov –
Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace – ID 3-10 – Přepeřsko (LA110058), Pöyry
Environment a.s., listopad 2013.
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, IV.etapa – návrh technického řešení a projednání, Jizera, Turnov –
Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace – ID 3-11 - Turnov (LA110058), Pöyry
Environment a.s., listopad 2013.

Informace o území
Územní plány dotčených obcí a měst
Internetové stránky dotčených obcí a měst, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Českého
hydrometeorologického ústavu, České geologické služby, Povodí Labe s.p., Výzkumného ústavu
vodohospodářského T.G. Masaryka, v.v.i., České informační agentury životního prostředí

Biologické průzkumy
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, etapa I – biologický průzkum a projednání s orgány ochrany přírody,
Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace – ID 3-1 – Rozšíření řeky Jizery a
mokřad, WELL Consulting s.r.o., září 2013.
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, etapa I – biologický průzkum a projednání s orgány ochrany přírody,
Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace – ID 3-4 – Odstranění zemního
valu, WELL Consulting s.r.o., září 2013.
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Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, etapa I – biologický průzkum a projednání s orgány ochrany přírody,
Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace – ID 3-10 – Přepeřsko, WELL
Consulting s.r.o., září 2013.
Studie proveditelnosti revitalizačních opatření a zprůchodnění migračních překážek na vodních
tocích, které jsou uvedeny v programu opatření Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe a
v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře a Dolního Labe týkající se uceleného úseku
vlastního toku Dolního Labe, etapa I – biologický průzkum a projednání s orgány ochrany přírody,
Jizera, Turnov – Svijany, protipovodňová opatření a revitalizace – ID 3-11 - Turnov, WELL
Consulting s.r.o., září 2013.
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G. VŠEOBECNĚ
CHARAKTERU

SROZUMITELNÉ

SHRNUTÍ

NETECHNICKÉHO

Oznámení záměru JIZERA, TURNOV – SVIJANY, protipovodňová opatření a revitalizace je
předkládáno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a je zpracováno podle přílohy 3 tohoto zákona. Oznamovatelem (investorem)
záměru je Povodí Labe, státní podnik, zpracovatelem oznámení je společnost WELL Consulting,
s.r.o.

Stručné informace o záměru
Záměr má charakter souboru protipovodňových opatření a revitalizací vybraných částí vodního
toku Jizery a jeho nivy, opatření jsou navržena v úseku toku o délce cca 8,5 km pod Turnovem.
Cílem úprav je podpora biodiverzity a zlepšení povodňové ochrany přilehlého území, zpomalení
průběhu povodňové vlny a podpora infiltrace vody v okolní krajině. Navrhovaná opatření
vycházejí z platného Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe, listu opatření ID LA110058.
Záměr je situován v České republice, dílčí záměr ID 3-4 svou lokalizací spadá do Středočeského
kraje, ostatní dílčí záměry do kraje Libereckého. Umístění dílčích záměrů je zřejmé z následující
tabulky (Tab. 24) a mapky (Obr. 19).
Tab. 24: Umístění dílčích záměrů

dílčí záměr
ID 3-1

kraj
Liberecký

ID 3-4
ID 3-10

Středočeský
Liberecký

ID 3-11

Liberecký

obec/město
Příšovice
Všeň
Loukov
Příšovice
Všeň
Přepeře
Turnov

katastrální území
Příšovice (736309)
Všeň (787256)
Loukov u Mnichova Hradiště (687235)
Příšovice (736309)
Všeň (787256)
Přepeře u Turnova (734683)
Turnov (771601)

Záměr je rozdělen na čtyři dílčí záměry (konkrétní opatření), které jsou označeny jako ID 3-1, ID 34, ID 3-10 a ID 3-11. Dílčí záměr ID 3-1 - Rozšíření řeky Jizery a mokřad zahrnuje rozvolnění a
rozšíření pravého břehu koryta Jizery a vytvoření souboru mokřadních ploch v blízkosti Malého
Písečáku. Dílčí záměr ID 3-4 - Odstranění zemního valu zahrnuje odtěžení zemního valu na levém
břehu Jizery, který brání při povodních rozlévání vody do inundačního území, a zkapacitnění
propustku pod rychlostní komunikací R10. Cílem dílčího záměru ID 3-10 Přepeřsko je obnova
slepého ramene Přepeřsko, zahrnuje částečné odtěžení sedimentu z ramene a jeho napojení na
tok Jizery terénním průlehem. Dílčí záměr ID 3-11 Turnov má charakter terénních úprav na
pravém břehu řeky Jizery. Navrženo je rozšíření pravého břehu a vytvoření pozvolného terénního
průlehu, který zajistí odvedení vody z území, kde po povodních dochází k nežádoucímu vzniku
bezodtokých lagun, zpět do Jizery. V rámci jednotlivých dílčích záměrů jsou navrhovány také
vegetační úpravy v podobě kácení a probírek nevhodné stávající vegetace a nových výsadeb.
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Obr. 19: Umístění dílčích záměrů

Stručný popis dotčeného území
Zájmové území se z větší části nachází v Libereckém kraji, v katastrálních územích Příšovice, Všeň,
Přepeře u Turnova a Turnov. Dílčí záměr ID 3-4 je lokalizován v kraji Středočeském, v katastrálním
území Loukov u Mnichova Hradiště. Zájmové území představuje člověkem intenzivně využívanou
nivu řeky Jizery, která si však uchovává některé své přírodní charakteristiky. Nachází se zde prvky
územního systému ekologické stability regionální i nadregionální úrovně a prakticky celé toto
území patří také mezi významné krajinné prvky, kterými jsou vodní toky a jejich nivy.
Zájmové území je odvodňováno tokem Jizery do Labe, nachází se v chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Severočeská křída, z části zasahuje do ochranného pásma vodního zdroje II.
stupně Turnov-Nudvojovice část 2. Úsek Jizery pod Turnovem, kde jsou opatření navrhována, je
antropogenně ovlivněný, narušena je zejména jeho hydromorfologie. Koryto toku zde kdysi
vytvářelo značné meandry a nezvýšené břehy toku umožňovaly pravidelné rozlévání řeky už při
menších povodních. V minulém století došlo ke zkrácení koryta a zaslepení několika ramen.
Břehy Jizery byly navýšeny a v přirozeném záplavovém území došlo k výstavbě objektů. Těmito
opatřeními došlo ke zrychlení průběhů povodní a ke snížení transformace povodňové vlny. Slepá
ramena se postupně zazemňují a přirozeně zanikají. Dle platného Plánu oblasti povodí Horního a
středního Labe celé zájmové území spadá do vodního útvaru Jizera po soutok s tokem Mohelka
(ID 11185000), jehož stav byl vyhodnocen jako nevyhovující vzhledem k nevyhovujícímu
chemickému i ekologickému stavu.
Fauna a flora zájmového území je relativně pestrá vzhledem k rozdílnému charakteru zájmových
ploch jednotlivých dílčích záměrů. Během průzkumů byly nalezeny téměř výhradně běžnější
druhy rostlin bez ochranářského významu, nalezen byl pouze jeden zvláště chráněný druh,
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ohrožená žebratka bahenní (Hottonia palustris) rostoucí v oblasti mokřadní olšiny, která však
nebude realizací záměru ovlivněna. V území byl zaznamenán výskyt celé řady živočichů, kteří jsou
zákonem chráněni. Jednalo se o bezobratlé živočichy i obratlovce, potvrzen byl výskyt několika
zvláště chráněných druhů ryb, obojživelníků, plazů a ptáků.

Stručný popis vlivů záměru
Obecně lze konstatovat, že v období realizace záměru dojde k negativnímu ovlivnění některých
složek životního prostředí. Důsledkem provozu stavebních mechanismů a dopravních prostředků
budou emise hluku, znečišťujících látek a zvýšená prašnost. Nelze rovněž zcela vyloučit riziko
havarijního znečištění horninového prostředí a povrchové a podzemní vody. Vlivy v etapě
výstavby budou s ohledem na rozsah stavby lokální a budou působit pouze dočasně, po dobu
provádění stavebních prací.
Realizace záměru si vyžádá trvalé a dočasné zábory pozemků zemědělského půdního fondu (ZPF).
Dočasný zábor pozemků ZPF je předpokládán po dobu výstavby, a to v celkové výši cca 5,3 ha.
Realizací revitalizačních úprav budou trvale dotčeny pozemky ZPF o celkové rozloze cca 12,2 ha.
Dojde i k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), trvalý zábor PUPFL bude činit
10 680 m2. Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu kultury ve prospěch ochrany přírody, obyvatel
i majetku, lze vliv na půdu hodnotit jako akceptovatelný.
Dílčí záměr ID 3-1 z části zasahuje do chráněného ložiskového území Příšovice I pro těžbu
štěrkopísků a do nevyužívaného výhradního ložiska Příšovice. Realizace záměru neznemožní ani
neztíží případné dobývání suroviny v budoucnu.
Při provádění stavebních prací nelze zcela vyloučit riziko havarijního znečištění vody, po realizaci
nebude záměr kvalitu povrchových ani podzemních vod ovlivňovat. Záměr přispěje v přilehlém
území ke zvýšení ochrany obyvatel a jejich majetku proti povodním. Realizací opatření bude na
vhodných místech podpořeno rozlévání vody při povodni do inundačního území, což přispěje k
tlumení průchodu povodní a zpomalení průběhu povodňové vlny. Lokálním odtěžením pravého
břehu Jizery dojde ke zkapacitnění koryta a snížení úrovně hladiny při povodních. Řešeno bude
také odvádění vody z území v blízkosti zástavby v Nudvojovicích, kde po povodních dochází
k nežádoucímu vzniku bezodtokých lagun, zpět do Jizery. Obnova slepého ramene Přepeře a
nově vzniklý mokřad u Malého Písečáku napomohou k zdržování vody v krajině a dotaci okolní
krajiny vodou v období sucha a přispějí ke zvýšení přírodní hodnoty území.
Při provádění stavebních prací dojde v důsledku terénních a vegetačních úprav zahrnujících těžbu
sedimentů, stržení drnu, či kácení dřevin k dočasnému negativnímu ovlivnění flory a fauny
dotčeného území. Později však lze očekávat vlivy pozitivní. Pomístně dojde v toku Jizery
k vytvoření přírodě blízkých břehů, které budou rychle kolonizovány vodními organismy,
členitější koryto nabídne lepší podmínky rybám, podpořeno bude zejména odrůstání plůdku.
V nivě toku bude obnoveno nyní již silně zazemněné slepé rameno Přepeře a budou vytvořeny
nové mokřadní plochy, což přispěje ke zvýšení biodiverzity v daném území.
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Negativní vlivy výstavby záměru budou působit i na zvláště chráněné druhy živočichů, kteří se
v daném území vyskytují. V případě některých druhů (např. obojživelníci a plazi) bude vhodné
před realizací stavebních úprav provést záchranný transfer. Z dlouhodobého hlediska však
převáží pozitivní vlivy záměru a může dojít k posílení populací zvláště chráněných druhů.
Obdobným způsobem lze popsat i vlivy záměru na instituty ochrany v zájmovém území, kdy
v období realizace záměru dojde k dočasnému negativnímu ovlivnění funkčnosti či stavu
dotčených skladebných prvků územního systému ekologické stability a významných krajinných
prvků, ale z dlouhodobého hlediska lze záměr považovat z pohledu jejich ochrany za přínosný.
Celkově lze konstatovat, že realizace oznamovaného záměru přispěje v přilehlém území ke
zvýšení ochrany obyvatel a jejich majetku proti povodním. Negativní vlivy výstavby záměru,
které budou dočasně působit na některé složky životního prostředí, nebudou přesahovat
stanovené limity (ovzduší, hluk) a budou převáženy následnými pozitivními vlivy provedených
úprav.
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H. PŘÍLOHY
H.I Vyjádření ministerstva životního prostředí podle § 23 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění
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H.II Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně
plánovací dokumentace
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H.III Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění
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H.IV Listy hodnocení dotčených vodních útvarů (POP Horního a středního Labe)
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H.V List opatření, který je podkladem pro návrh záměru (POP Horního a
středního Labe)
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H.VI Situace jednotlivých dílčích záměrů
Dílčí záměr ID 3-1 Rozšíření řeky Jizery a mokřad

Obr. 20: Dílčí záměr ID 3-1: přehledná situace (zdroj: Pöyry Environment 2013)
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Obr. 21: Dílčí záměr ID 3-1: celková situace (zdroj: Pöyry Environment 2013)
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Dílčí záměr ID 3-4 Odstranění zemního valu

Obr. 22: Dílčí záměr ID 3-4: přehledná situace (zdroj: Pöyry Environment 2013)
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Obr. 23: Dílčí záměr ID 3-4: celková situace (zdroj: Pöyry Environment 2013)
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Dílčí záměr ID 3-10 Přepeřsko

Obr. 24: Dílčí záměr ID 3-10: přehledná situace (zdroj: Pöyry Environment 2013)
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Obr. 25: Dílčí záměr ID 3-10: celková situace (zdroj: Pöyry Environment 2013)
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Dílčí záměr ID 3-11 Turnov

Obr. 26: Dílčí záměr ID 3-11: přehledná situace (zdroj: Pöyry Environment 2013)
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Obr. 27: Dílčí záměr ID 3-11: celková situace (zdroj: Pöyry Environment 2013)
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H.VII Fotodokumentace

Obr. 28: Dílčí záměr ID 3-1: Pole s řepkou olejkou v zájmovém území

Obr. 29: Dílčí záměr ID 3-1: Řeka Jizera a drobná tůň v navážce štěrku, která by měla být zachována
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Obr. 30: Dílčí záměr ID 3-4: Kulturní sečená louka na zemním valu

Obr. 31: Dílčí záměr ID 3-10: Mrtvé rameno Přepeře
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Obr. 32: Dílčí záměr ID 3-10: Lužní porost v návaznosti na rameno

Obr. 33: Dílčí záměr ID 3-11: Východní úsek sledovaného břehu
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Obr. 34: Dílčí záměr ID 3-11: Západní úsek sledovaného břehu
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