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1. ÚVOD
1.1. Zadání a cíl posouzení
Cílem předkládaného posouzení je vyhodnocení vlivů záměru „Silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jejich předměty ochrany a celistvost ve smyslu § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK).
Posouzení bylo zpracováno na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Liberec.
Podnětem ke zpracování posouzení bylo stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru
životního prostředí a zemědělství (dále pouze Krajský úřad) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992
Sb., vydané dne 16. 11. 2015, č.j. KULK 74744/2015 k záměru „Silnice I/9 Nový Bor – Česká Lípa“,
přičemž hodnocený záměr představuje aktuálně samostatně připravovanou severní část tohoto
záměru. Ve výše uvedeném stanovisku Krajský úřad nevyloučil významný vliv záměru samostatně
nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality (EVL) Horní Ploučnice, EVL Dolní Ploučnice, EVL Česká Lípa – mokřad v
nivě Šporky, EVL Manušické rybníky, EVL Cihelenské rybníky a EVL Stružnické rybníky. Uvedené
stanovisko Krajského úřadu je přiloženo k tomuto hodnocení (příloha č. 2).

1.2. Postup zpracování hodnocení
Posouzení vychází z technického popisu projektu aktuálně zpracovávaném společností VALBEK spol. s
r.o. (použit byl stručný popis technického řešení a grafické podklady (formát .dwg)), stanoviska
Krajského úřadu podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. a dalších odborných podkladů, které jsou
uvedeny v seznamu literatury (kapitola 6) a citovány na příslušných místech textu. Vymezení soustavy
Natura 2000, resp. evropsky významných lokalit a jejich předmětů ochrany bylo použito v podobě
odpovídající znění novelizovaného nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu
evropsky významných lokalit, nařízeními vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb. Podrobný biologický
průzkum použitý při zpracování tohoto posouzení byl proveden v záměrem dotčeném území i v širším
okolí záměru v průběhu roku 2015 (Evernia 2015) a zahrnoval botanický průzkum provedený RNDr.
Višňákem, Ph.D. a zoologický průzkum provedený kolektivem odborníků, průzkum obratlovců Ing.
Voničkou. Vlastní podrobné terénní šetření bylo provedeno v září 2016, a to za účelem posouzení
aktuálního stavu území v místě stavby. Při zpracování posouzení bylo využito také dat z nálezové
databáze ochrany přírody (NDOP), která byla poskytnuta Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,
konzultací s místními zoology (Ing. Pavel Vonička, Ing. Zdeněk Vitáček).
Povinnost hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 vyplývá z evropské i národní
legislativy. Na úrovni EU je to Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) a Směrnice
Evropského Parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků
(směrnice o ptácích). Konkrétně čl. 6, odst. 3 směrnice o stanovištích stanoví, že jakýkoli plán nebo
projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány
nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. Pro rozhodnutí o realizaci je rozhodující, zda hodnocený plán či projekt nebude mít
nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality. Pro praktickou aplikaci článku 6 směrnice o
stanovištích vydala Evropská komise metodická doporučení ve formě tzv. Guidance Documents
(Anonymus 2000, 2001, 2007). Ustanovení směrnice o stanovištích byla do národní legislativy
transponována §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a
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rovněž na národní úrovni byly vydány metodické materiály publikované ve Věstníku vlády 4/2/2006
(MŽP 2006) a Věstníku MŽP XVII/11/2007 (Roth 2007).
Předložené posouzení je zpracováno v souladu s výše uvedenými právními předpisy a metodickými
doporučeními. Detailní postup a členění textu vychází z metodického materiálu MŽP ČR (Roth 2007) a
v souladu s tímto materiálem je významnost, rozsah a síla vlivů hodnocena podle následující
stupnice:
hodnota
-2

termín
významný
negativní
vliv

-1

mírně
negativní
vliv

0
+

bez vlivu
pozitivní
vliv

popis
Negativní vliv podle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; zlepšení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Při hodnocení byly zvažovány přímé i nepřímé vlivy záměru, které mohou nastat při jeho realizaci,
provozu i ukončení, a to včetně kumulativních vlivů. Hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti.
Záměr je posuzován v jedné aktivní variantě. Nulová varianta (tj. nerealizace záměru) představuje
zachování stávajícího stavu a není standardně hodnotitelná. Z hlediska vlivů na lokality soustavy
Natura 2000 lze pouze konstatovat, že v případě nulové varianty by nedošlo ke vlivům, které byly
v předkládaném hodnocení identifikovány pro variantu aktivní. Ve všech identifikovaných vlivech by
tedy byla nulová varianta hodnocena stupněm 0, tj. bez vlivu.
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2. ÚDAJE O ZÁMĚRU
2.1. Základní údaje
Název záměru:
Umístění záměru:

Silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava
Liberecký kraj, okres Česká Lípa, obec Česká Lípa, dotčené katastrální území
Okrouhlá u Nového Boru, Skalice u České Lípy, Manušice, Horní Libchava,
Dolní Libchava.

Záměr představuje novostavbu silnice o délce 10 km mezi Novým Borem a Dolní Libchavou. Jedná se
o přeložku silnice I/9, po které je vedena jednak radiální silniční doprava mezi Českou Lípou a Novým
Borem a jednak tranzitní doprava na hraniční přechody do SRN. Výstavbou se podstatně odlehčí
stávající silnici I/9 (bude přeřazena do kategorie druhých tříd II/609) a to hlavně v úseku průjezdu
Českou Lípou a mezi Českou Lípou a Novým Borem.
Posuzovaná přeložka silnice I/9 je navržena v trase společného západního obchvatu České Lípy a
Nového Boru; vychází z podkladů územních plánů obou měst a dotčených obcí. Stavba navazuje na
začátku úseku na úpravu „MÚK Okrouhlá“ a na konci úseku v MÚK Dolní Libchava na stavbu „I/9
Dubice – Dolní Libchava – II/262“. Dále je stavba v křižovatce Skalice napojena na silnici III/26212 a
v křižovatce Horní Libchava na silnici III/2627. Přehledná situace je uvedena jako příloha č. 1 tohoto
posouzení.
Součástí stavby jsou kromě výstavby hlavní trasy a křižovatek, také přeložky a úpravy silnic III. tříd,
místních komunikací, polních cest, přístupových cest na pozemky, výstavba mostních objektů, zdí,
protihlukových stěn, přeložek dotčených inženýrských sítí a vegetační úpravy.

Obr. 1: Silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava, situační mapka
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2.2. Technické řešení záměru
SO 101 – Silnice I/9
Předmětem stavebního objektu SO 101 je řešení hlavní trasy přeložky silnice I/9 mezi Novým Borem
(křižovatka Okrouhlá) a Dolní Libchavou (křižovatkou se silnicí II/262). Silnice je navržena jako
střídavý třípruh v kategorii S 13,5/80 s vozovkou s živičným krytem. Přeložka je vedena mimo
zastavěná území obcí (v extravilánu). Celková délka úseku je 10 km.
Odvodnění
Odvodnění zpevněných ploch budoucí silnice bude provedeno klasickým způsobem pomocí příkopů,
popř. pomocí uličních vpustí, horských vpustí a dešťových stok. Koncepce odvodnění vychází ze zásad
stanovených v TP 83 Odvodnění pozemních komunikací. Zajištění ochrany vod proti proniknutí
škodlivých látek ze splachů z liniových staveb při případné havárii - zadržení srážkových vod ze silnice,
je nutno provést pomocí speciálních opatření. K těmto opatřením patří vybavení těchto staveb
havarijními zařízeními – sedimentačními nádržemi. Objekty sedimentačních nádrží budou vybaveny
nornou stěnou a kalojemem. Bude se jednat o předřazené otevřené nádrže s těsněním popř.
podzemní prefabrikované železobetonové nádrže společně s RN. Objekty jsou navrženy v souladu s
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek a ČSN EN 858-1, 2
Odlučovače lehkých kapalin. Návrh technologie čištění odpovídá třídě odlučovače II, tab.1 ČSN 75
6551 a ČSN EN 858-1, maximální přípustný obsah zbytkového oleje < 100 mg/l, sestava
odlučovacího zařízení S-II-P dle ČSN EN 858-2, tab.B.1. V případě krátkých odvodňovaných úseků
bude před vyústěním do vodoteče umístěna pouze norná stěna.
Zajištění ochrany stávajících vodních toků proti zvýšenému odtoku dešťových vod vlivem vybudování
zpevněných ploch bude provedeno návrhem retenčních nádrží, které budou umístěny na odtoku z
DUN. Jedná se o otevřené zemní nádrže nebo podzemní prefabrikované nádrže s regulací odtoku
pomocí vírového ventilu, vybavené havarijním přelivem. Vybudováním retenčních nádrží bude při
návrhové srážce na odtoku do vodotečí zaručeno maximálně stejné množství dešťových vod jako
z příslušného území před výstavbou silnice.
Na základě předběžného projednání se správcem povodí (Povodí Ohře, s.p.) není retence požadována
na všech vyústích, ale bude požadována taková retence, aby došlo ke snížení celkového navýšeného
odtokového množství dešťových vod z navrhované komunikace. U návrhu regulovaného odtoku
z retenčních nádrží bude nutno zohlednit kapacitu recipientu především u malých vodních toků.
Mosty
SO 201 Most na I/9 přes Okrouhlický potok v km 0,078
Parametry mostu zatím nejsou specifikovány.
SO 202 Most na I/9 přes přeložku silnici III/2628 v km 0,179
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, jednopolový, šikmý, směrově v
oblouku o poloměru 1000 m, výškově v přímé, s normovou zatížitelností. Spřažená mostovka
z prefabrikovaných předpjatých nosníků a monolitické železobetonové desky, uložená na ložiskách,
teoretické rozpětí je 27,0 m. Konstrukční výška spřaženého průřezu je 1,65 m. Spodní stavba mostu je
tvořena dvěma masivními monolitickými železobetonovými opěrami. Založení spodní stavby je
hlubinné na velkoprůměrových pilotách.
Délka mostu
Šířka mostu
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SO 203 Most na I/9 přes přeložku III/2612 v km 1,950
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, třípolový, šikmý, směrově v
přechodnici, výškově v přímé, s normovou zatížitelností. Železobetonový, deskový, integrovaný most,
teoretické rozpětí polí je 10,00 m + 12,50 m + 10,00 m. Konstrukční výška průřezu je 0,80 m. Spodní
stavba mostu je tvořena dvěma masivními monolitickými železobetonovými opěrami a dvěma
mezilehlými štíhlými pilíři. Založení spodní stavby je hlubinné na velkoprůměrových pilotách.
Délka mostu
Šířka mostu

40,50 m
14,73 – 16,67 m

SO 204 Most na I/9 přes přel. místní komunikace v km 3,674
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, jednopolový, šikmý, směrově v
přímé, výškově v přímé, s normovanou zatížitelností. Spřažená mostovka z prefabrikovaných
předpjatých nosníků a monolitické železobetonové desky, uložená na ložiskách, teoretické rozpětí je
22,0 m. Konstrukční výška spřaženého průřezu je 1,45 m. Spodní stavba mostu je tvořena dvěma
masivními monolitickými železobetonovými opěrami. Založení spodní stavby je hlubinné na
velkoprůměrových pilotách.
Délka mostu
Šířka mostu

34,00 m
13,10 m

SO 205 Most na I/9 přes Šporku a biokoridor v km 3,816-3,896
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, spojitý nosník o třech polích, kolmý,
s normovou zatížitelností. Konstrukční výška nosné konstrukce je 1,50 m. Spodní stavba mostu je
tvořena dvěma krajními opěrami a dvěma mezilehlými štíhlými pilíři. Založení mostu je hlubinné na
velkoprůměrových pilotách.
Délka mostu
Šířka mostu

90,00 m
13,80 m

SO 206 Most na I/9 přes Šporku, místní komunikaci a biokoridor v km 4,760 - 5,005
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, spojitý nosník o osmi polích, kolmý,
s normovou zatížitelností. Konstrukční výška nosné konstrukce je 1,50 m. Spodní stavba mostu je
tvořena dvěma krajními opěrami a sedmi mezilehlými štíhlými pilíři. Založení mostu je hlubinné na
velkoprůměrových pilotách.
Délka mostu
Šířka mostu

255,60 m
13,80 m

SO 207 Most na I/9 přes polní cestu v km 5,590
Silniční most na I/9, trvalý, přesypaný, jednopolový, kolmý, směrově v přímé, výškově v přímé,
s normovou zatížitelností. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový oblouk. Rozpětí oblouku je 16,0
m; vzepětí je 6,725 m. Střednice oblouku má tvar hyperbolického cosínu. Tloušťka konstrukce je 0,60
m. Založení stavby je plošné na základové desce.
Délka mostu
Šířka mostu

17,50 m
20,00 m

SO 208 Most na I/9 přes Šporku a biokoridor v km 6,327-6,557
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, spojitý nosník o osmi polích, kolmý,
s normovanou zatížitelností. Konstrukční výška nosné konstrukce je 1,50 m. Spodní stavba mostu je
tvořena dvěma krajními opěrami a sedmi mezilehlými štíhlými pilíři. Založení mostu je hlubinné na
velkoprůměrových pilotách.
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Délka mostu
Šířka mostu

240,00 m
13,80 m

SO 209 Most na I/9 přes Šporku a biokoridor v km 7,103-7,213
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, spojitý nosník o čtyřech polích,
kolmý, s normovou zatížitelností. Konstrukční výška nosné konstrukce je 1,50 m. Spodní stavba
mostu je tvořena dvěma krajními opěrami a třemi mezilehlými štíhlými pilíři. Založení mostu je
hlubinné na velkoprůměrových pilotách.
Délka mostu
Šířka mostu

120,00 m
13,80 m

SO 210 Most na I/9 přes potok a biokoridor v km 7,758
Silniční most na I/9, trvalý, přesypaný, jednopolový, kolmý, směrově v přímé, výškově v přímé, s
normovanou zatížitelností. Mostní objekt tvoří železobetonový oblouk. Rozpětí oblouku je 16,0 m;
vzepětí je 6,725 m. Střednice oblouku má tvar hyperbolického cosínu. Tloušťka konstrukce je 0,60 m.
Založení stavby je plošné na základové desce.
Délka mostu
Šířka mostu

17,50 m
20,00 m

SO 220 Most na přeložce sil. III/2628 přes I/9 v km 6,015
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, jednopolový, kolmý, směrově
v přímé a v přechodnici, výškově ve vrcholovém oblouku s poloměrem 1500 m, s normovanou
zatížitelností. Spřažená ocelobetonová rámová konstrukce z ocelových truhlíkových nosníků a
monolitické železobetonové desky, teoretické rozpětí je 37,0 m. Konstrukční výška spřaženého
průřezu je uprostřed 0,80 m a 1,60 m ve vetknutí. Založení stavby je plošné na základových deskách.
Délka mostu
Šířka mostu

46,50 m
8,10 m

SO 221 Most na silnici III/2627 přes I/9 v km 6,770
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, trojpolový, směrově v oblouku o
poloměru R=250 m, výškově ve vrcholovém oblouku s poloměrem R=1600 m, s normovou
zatížitelností. Železobetonový, deskový, integrovaný most, teoretické rozpětí polí je 15,00 m + 20,50
m + 15,00 m. Konstrukční výška průřezu je 0,90 m. Spodní stavba mostu je tvořena krajními
rámovými stojkami a dvojicí mezilehlých pilířů. Založení spodní stavby je hlubinné na
velkoprůměrových pilotách.
Délka mostu
Šířka mostu

57,90 m
9,10 m

SO 222 Most na polní cestě přes I/9 v km 7,463
Silniční most na I/9, trvalý, přímo pojížděný, s horní mostovkou, jednopolový, kolmý, směrově v
přímé a v přechodnici, výškově ve vrcholovém oblouku s poloměrem 1500 m, s normovou
zatížitelností. Spřažená ocelobetonová rámová konstrukce z ocelových truhlíkových nosníků a
monolitické železobetonové desky, teoretické rozpětí je 36,0 m. Konstrukční výška spřaženého
průřezu je uprostřed 0,80 m a 1,60 m ve vetknutí. Založení stavby je plošné na základových deskách.
Délka mostu
Šířka mostu
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Další součásti záměru:
- Úpravy stávajících komunikací a cest
o silnice III/2628 – přeložka části komunikace v místě křížení se silnicí I/9 v km 0,179
o silnice III/26212 – přeložka části komunikace v místě křížení se silnicí I/9 v km 1,950 a její
napojení v křižovatce Skalice
o místní komunikace ve Svobodné Vsi - přeložka části komunikace v místě křížení se silnicí
I/9 v km 3,674 o místní komunikace – přeložení pod mostní objekt SO 206
o polní cesta - přeložka části polní cesty v místě křížení se silnicí I/9 v km 5,590
o silnice III/2628 – přeložka silnice s úpravou směrového oblouku u EVL Manušické rybníky
Stávající silnice III/2628 Okrouhlá – Skalice – Manušice – Horní Libchava kříží šikmo trasu
silnice I/9, která je zde vedena v násypu. Silnice má šířku vozovky 5,3 – 5,8 m. V rámci
stavby se provede přeložka silnice s úpravou směrového oblouku. Přeložka silnice
III/2628 je vedena mostem SO 220 nad přeložkou silnice I/9. Celková délka přeložky je
500 m, poloměr směrového oblouku je zvětšen na 150 m, kategorie S6,5/50. Přeložka je
vedena v těsném souběhu se stávající trasou - viz. situace. Vzrostlé stromy podél
stávající silnice se v místě křížení pokácí. Niveleta vychází z nivelety stávající silnice a
z nivelety přeložky silnice I/9. Po dobu výstavby přeložky silnice a mostu obj. 220 bude
silnice III/2628 v tomto úseku uzavřena a objízdná trasa bude přes Častolovice po I/9 do
České Lípy. Stávající vozovka se v délce 500 m rozebere
o silnice III/2627 - přeložka části komunikace v místě křížení se silnicí I/9 v km 6,770 a její
napojení v křižovatce Horní Libchava
o polní cesta – přeložka části polní cesty v místě křížení se silnicí I/9 v km 7,463
- přístupové cesty na pozemky
- zdi
- protihlukové stěny
- přeložky dotčených inženýrských sítí
- vegetační úpravy

2.3. Údaje o vstupech
Trasa záměru prochází v nezastavěném území, výstavba bude znamenat zábor zejména ploch
zemědělské půdy, ale i ploch přírodních či přírodě blízkých, především v nivách vodních toků, které
trasa záměru kříží (tok Šporky na čtyřech místech, Okrouhlický potok, Stružnický potok). Záměr se
vyhýbá území lokalit soustavy Natura 2000.
Při výstavbě vzniknou nároky na suroviny odpovídající charakteru stavby (zejména zemní materiál,
štěrkopísky, drcené kamenivo, materiál pro kryt vozovky, ocel, pohonné hmoty, oleje a maziva pro
stavební mechanizmy a dopravní techniku a další). Množství je v této fázi projektové přípravy těžko
definovatelné. Lze předpokládat, že nároky stavby na vodu a energie budou zajištěny ze stávajících
vedení IS. V období provozu je třeba počítat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanizmy údržby komunikace a spotřebou posypového materiálu zimní údržby. Ani v období
výstavby ani v období provozu záměru se nepředpokládá takový odběr zdrojů, který by mohl ovlivnit
soustavu Natura 2000.
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Lze předpokládat, že přeprava materiálu (nároky na dopravní infrastrukturu) bude probíhat s
využitím stávajících komunikací, doplněných provizorními staveništními komunikacemi, zpevněnými
polními cestami apod. tak, aby v maximální míře byla přeprava realizována mimo sídla. Vzhledem
k vymezení soustavy Natura 2000 v širším dotčeném území lze předpokládat, že přeprava materiálu
nebude realizována přes území EVL či PO.

2.4. Údaje o výstupech
V průběhu realizace bude záměr představovat plošný zdroj emisí znečišťujících látek do ovzduší,
resp. přízemní vrstvy atmosféry v okolí stavebních dvorů, resp. v místech větší koncentrace
stavebních prací (např. kolem mostních objektů). Emise budou vznikat v důsledku pohybů stavební
mechanizace, za rozhodující zdroj emisí do ovzduší v době výstavby lze považovat zemní práce.
Zejména během přípravy staveniště dojde ke zvýšení emisí prachu z provádění skrývek a nakládání a
převozu zeminy. Intenzita těchto emisí je závislá na meteorologických podmínkách (vlhkost vzduchu,
síla větru) a na vlhkosti plochy staveniště a přepravovaných sypkých materiálů. Odhad množství
tuhých znečišťujících látek z odkryté plochy při skrývce není možný. Celkově bude mít provoz zařízení
staveniště dočasný vliv. V období provozu bude ovzduší v okolí posuzované komunikace ovlivněno
automobilovým provozem. Charakteristickými emisemi pro dopravu jsou především oxidy dusíku
(NOx), tuhé znečišťující látky (TZL), oxid uhelnatý, alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky (např.
benzen), polyaromáty (např. pyren, benzo(a)pyren, aj.).
Při výstavbě záměru budou stavební práce zdrojem hluku a vibrací. Na jejich vzniku se bude podílet
zejména činnost těžkých stavebních strojů, používání speciálních technologií (např. při ražení pilotů)
a provoz těžkých nákladních vozidel. V období provozu bude hlavním zdrojem hluku a vibrací provoz
silničních dopravních prostředků (zejména těžkých nákladních automobilů).
Během výstavby záměru budou vznikat odpadní vody v relativně omezeném množství, především ze
sociálních zařízení staveniště (běžná komunální odpadní voda). Odpady budou naopak vznikat
ve velkých množstvích, a to jako odpady vázané na vlastní demoliční a stavební činnost, které bude
možno z většiny zařadit do kategorie ostatní odpady (O), a v menším množství také odpady vázané na
provoz jednotlivých zařízení stavenišť, příp. stavebního dvora, z nichž většinu bude nutno zařadit do
kategorie nebezpečné odpady (N). Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití či
zneškodnění se budou řídit aktuálně platnou legislativou. Během provozu záměru budou vznikat
odpadní vody jako z povrchu silnice odtékající srážkové vody (předpokládané znečištění úkapy
ropných látek, zbytky posypových materiálů zimní údržby, otěry z pneumatik či úlety sypkých
nákladů).
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3. ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH
Informace o vymezení evropsky významných lokalit a jejich předmětů ochrany byly získány z nařízení
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit ve znění nařízení
vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb. Dále byly použity dostupné literární zdroje a internetové
stránky www.natura2000.cz a www.biomonitoring.cz, výsledky provedeného biologického průzkumu
(zoologického a botanického; Evernia 2015) a poznatky z vlastního terénního průzkumu.

3.1. Identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000
Lokality soustavy Natura 2000, které by mohly být dotčeny posuzovaným záměrem „Silnice I/9
Dubice – Dolní Libchava – II/262“, byly identifikovány s ohledem na jeho umístění a možné vlivy a
rozsah jejich působení a v souladu se stanoviskem KÚ Libereckého kraje podle § 45i ZOPK. Jedná se o
šest evropsky významných lokalit – EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky, EVL Manušické rybníky,
EVL Cihelenské rybníky, EVL Stružnické rybníky, EVL Dolní Ploučnice, EVL Horní Ploučnice. S výjimkou
EVL Horní Ploučnice lokality sdílejí společný předmět ochrany, kterým je kuňka obecná (Bombina
bombina), mezi předměty ochrany EVL Dolní Ploučnice a EVL Horní Ploučnice pak je vydra říční (Lutra
lutra). Tyto dva evropsky významné druhy mohou být dotčeny posuzovaným záměrem (viz dále).
Ani jedna z dotčených EVL není v přímém územním střetu se záměrem, v bezprostřední blízkosti však
leží EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky. Ostatní lokality leží ve větší vzdálenosti (EVL
Dolní Ploučnice a EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky cca 1 km, EVL Horní Ploučnice cca 1,3 km a
EVL Stružnické rybníky cca 1,6 km od záměru), ale mohou být dotčeny prostřednictvím potenciálního
ovlivnění migračních možností kuňky obecné, resp. vydry říční.
Vzájemná poloha záměru a výše uvedených evropsky významných lokalit je patrná z následující
mapky (Obr. 2), v případě EVL Dolní Ploučnice je vidět pouze malá část území EVL. Další lokality
soustavy Natura 2000 leží zcela mimo dosah vlivů záměru a nebudou jím nijak dotčeny.

Obr. 2: Poloha záměru vůči potenciálně dotčeným evropsky významným lokalitám
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3.2. Popis dotčených evropsky významných lokalit
3.2.1. EVL Cihelenské rybníky
Základní údaje
kód lokality:
CZ0513238
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
8,3784 ha
Charakteristika EVL
Soustava čtyř mělkých rybníků v bažinaté, vrbami porostlé nivě Stružnického potoka (Souška, Horní,
Prostřední a Dolní Cihelský rybník) obklopených poli a ruderální vegetací (severní břehy) a loukami a
menším lesem (jižní břehy). Louky přiléhající k nivě na pravém břehu Stružnického potoka jsou
intenzivně obhospodařované a pouze jejich okrajové, plošně nepatrné enklávy mají dosud
polopřirozený charakter. Soustava rybníků je v současnosti v havarijním stavu, který negativně
ovlivňuje podmínky pro společenstva mokřadních druhů. První (horní) rybník Souška má částečně
protrženou hráz, která určuje výšku vodní hladiny. Rybník má dobře vyvinuté litorální porosty s
dominantním rákosem (Phragmites australis), v přítokové zóně litorální porosty přecházejí do
mokřadních luk. Druhý rybník (Horní Cihelenský) je jediný v celé soustavě s normální výškou vodní
hladiny, s funkční hrází a výpustním objektem. Litorální pásmo je velmi úzké, ale rybník je hojně
zarostlý makrofytní vegetací. Třetí rybník (Prostřední Cihelenský) má poškozenou hráz, která nadržuje
pouze malou a velmi mělkou vodní plochu. Dno je bahnité a zarostlé orobincem širokolistým (Typha
latifolia). Čtvrtý rybník (Dolní Cihelenský) je zcela vypuštěný a plocha rychle zarůstá náletovými
dřevinami. Prostor mezi jednotlivými rybníky rovněž zarůstá dřevinami, náletové křoviny se rozrůstají
také na jižních březích rybníků a způsobují zastínění části vodní hladiny rybníků.
Jedná se o jednu z mála lokalit kuňky obecné (Bombina bombina) v Libereckém kraji. Dle platného
plánu péče o EVL Cihelenské rybníky (Dušek et al. 2010a) i aktuálně provedeného průzkumu
obratlovců (Vonička 2015 in Evernia 2015) se v současnosti druh vyskytuje pouze v Horním
Cihelenském rybníce, a to zejména v mělkém pásu při jeho severním okraji. Populace je odhadována
na řádově pouze desítky exemplářů. Dle dat NDOP se druh vyskytuje také v Prostředním cihelenském
rybníce, v rámci sledování stavu EVL v roce 2015 (Vitáček 2015a) byly kuňky zaznamenány pouze tam,
a to v počtu jednotek kusů.
Identifikace dotčených předmětů ochrany
Jediným předmětem ochrany EVL Cihelenské rybníky je kuňka obecná (Bombina bombina). Druh
bude dotčen při výstavbě záměru, neboť v trase silnice dojde k likvidaci biotopů potenciálně
vhodných pro zimování žab (těsně za hranicí EVL). Realizací záměru dojde také ke ztížení migrační
prostupnosti širšího území, resp. možnému omezení komunikace (meta)populací kuňky obecné
v jednotlivých EVL na Českolipsku.
Tab. 1: Předměty ochrany EVL Cihelenské rybníky a identifikace dotčených předmětů ochrany

předmět ochrany
kuňka obecná (Bombina bombina)
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možné ovlivnění posuzovaným záměrem
likvidace části terestrického biotopu v trase
záměru (těsně za hranicí EVL); plánovaná silnice
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může omezit migrační možnosti kuňky obecné
mezi EVL na Českolipsku.
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3.2.2. EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky
Základní údaje
kód lokality:
CZ0513237
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
20,0702 ha
Charakteristika EVL
Lokalita leží při severozápadním okraji České Lípy v prostoru mezi tokem Šporky a železniční tratí
Česká Lípa – Nový Bor. Jedná se zamokřenou terénní depresi o celkové rozloze cca 20 ha. Mokřad je v
centrální části tvořen převážně monokulturní rákosinou (Phragmition communis), která provází
drobné vodní toky a podmáčené terénní sníženiny s ostrůvky a pásy vrb. Z východní a jihovýchodní
strany je území zavodňováno třemi drobnými, částečně periodickými stružkami lemovanými olšinami
s příměsí dalších dřevin. Dále se zde nalézají fragmenty podmáčených luk. Samotný mokřad obklopují
vlhkostí středně bohatá luční společenstva. V západní části se nachází jakési centrum lokality s
otevřenými vodními plochami o rozloze řádově stovek m2, další menší tůně o rozloze desítek m2 byly
v rámci managementu území zbudovány v okrajových částech rákosiny.
Jedná se o jednu z mála lokalit kuňky obecné (Bombina bombina) v Libereckém kraji. Aktuální
početnost populace je odhadována na 30 – 50 jedinců. Populace je limitovaná malou rozlohou
vhodného biotopu. Kuňky se vyskytují v mělkých vodních plochách v JZ rohu terestrické rákosiny a
v uměle vytvořených tůních. Při vhodných klimatických podmínkách po dlouhých deštích byli jednotliví jedinci zjištěni i v kanálech odvodňujících mokřad a v loužích v mokřadní olšině západně od EVL,
která je součástí vymezeného ochranného pásma (Marhoul et al. 2010, Tomášková & Čejka 2013).
Identifikace dotčených předmětů ochrany
Jediným předmětem ochrany EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky je kuňka obecná (Bombina
bombina). Hranice EVL leží cca 1 km od plánované silnice, ale druh teoreticky může být realizací
záměru dotčen, a to ztížením migrační prostupnosti širšího území, resp. možným omezením
komunikace (meta)populací kuňky obecné v jednotlivých EVL na Českolipsku.
Tab. 2: Předměty ochrany EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky a identifikace dotčených předmětů ochrany

předmět ochrany
kuňka obecná (Bombina bombina)

možné ovlivnění posuzovaným záměrem
plánovaná silnice může omezit migrační
ano
možnosti kuňky obecné mezi EVL na Českolipsku

3.2.3. EVL Dolní Ploučnice
Základní údaje
kód lokality:
CZ0513505
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
615,9 ha
Charakteristika EVL
Lokalitu tvoří tok a část nivy Ploučnice od České Lípy až po Děčín. Tok ve východní části lokality
meandruje v široké nivě a je obklopen fragmenty lužních lesů, podmáčených i sušších luk, mokřadů a
zvodnělých terénních depresí v podobě tůní a rybníčků. Od okraje obce Stružnice je lokalita tvořena
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pouze tokem Ploučnice a jeho bezprostředním okolím, jen místy rozšířená o navazující louky. Dále
Ploučnice vtéká do Českého středohoří, kde vytváří hlubší údolí. Tok má převážně přirozené koryto,
regulační úpravy postihly přibližně 20–30 % jeho délky. Porosty doprovodných dřevin jsou relativně
úplné a zachovalé.
Území EVL Dolní Ploučnice obývá vydra říční (Lutra lutra). Celková početnost je vzhledem k velkým
prostorovým nárokům vyder a relativně krátkému úseku toku v EVL nízká a pohybuje se v řádu
jedinců. Jedná se o významný migrační koridor pro šíření německé metapopulace vydry říční do ČR.
V EVL Dolní Ploučnice v současnosti přežívá relativně slabá populace kuňky obecné (Bombina
bombina). Výskyt kuňky obecné je v rámci EVL omezen na východní část lokality, kuňky se vyskytují
v mokřadech v nivě Ploučnice na západním okraji České Lípy.
Tok Ploučnice slouží jako jediný migrační koridor při poproudém tahu juvenilních stádií (tzv. smoltů)
lososa obecného (Salmo salar) do moře. Teoreticky budou v budoucnu moci tokem Ploučnice
migrovat i dospělí lososi zpět na trdliště, ale historická data o výskytu druhu tuto teorii nepodporují a
návrat dospělých ryb do povodí Ploučnice zatím nebyl potvrzen.
Identifikace dotčených předmětů ochrany
Předměty ochrany EVL Dolní Ploučnice jsou tři druhy živočichů – losos obecný, kuňka obecná a vydra
říční. Hranice EVL leží cca 1 km od plánované silnice, ale kuňka obecná a vydra říční teoreticky mohou
být realizací záměru dotčeny, a to ztížením migrační prostupnosti širšího území. Vydry obývají
rozsáhlá území a migrují na velké vzdálenosti, realizací záměru může být omezena možnost migrace
podél toku Šporky, navíc dojde také k likvidaci či degradaci části biotopu vydry (mimo území EVL).
V případě kuňky obecné je relevantní riziko omezení komunikace (meta)populací v jednotlivých EVL
na Českolipsku. Naopak ovlivnění lososa obecného je možné vyloučit, neboť lososi nejsou vysazováni
do povodí Šporky a druh zde nebyl zaznamenán.
Tab. 3: Předměty ochrany EVL Dolní Ploučnice a identifikace dotčených předmětů ochrany

předmět ochrany
losos obecný (Salmo salar)
kuňka obecná (Bombina bombina)
vydra říční (Lutra lutra)

možné ovlivnění posuzovaným záměrem
ne
záměr nebude mít vliv na toky využívané lososem obecným
plánovaná silnice může omezit migrační možnosti kuňky
ano
obecné mezi EVL na Českolipsku
likvidace/degradace části biotopu při výstavbě (mimo EVL);
ano
plánovaná silnice může omezit migrační možnosti vydry říční
podél toku Šporky

3.2.4. EVL Horní Ploučnice
Základní údaje
kód lokality:
CZ0513506
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
873,5 ha
Charakteristika EVL Horní Ploučnice
EVL Horní Ploučnice zasahuje z Podještědí až do České Lípy. Mezi Českou Lípou a Mimoní ji tvoří niva
bohatě meandrující Ploučnice s řadou mrtvých ramen a s břehovými porosty olšin, rákosin a vlhkých
a mokřadních luk a také niva Hradčanského potoka se soustavou rybníků s plochami makrofytní
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vegetace v poměrně mělkém širokém údolí. Nad Mimoní pokračuje EVL jednak po Panenském potoce
až k Markvartickému rybníku v Jablonném v Podještědí a dále po Ploučnici k přítoku s Ještědským
potokem a po něm až do Křižan. Lokalita zahrnuje i vrch Strážný u Mimoně.
Lokalita Je významná z pohledu výskytu cenných zachovalých mokřadních společenstev, extenzivně
obhospodařovaných luk, lesostepních společenstev a na ně vázaných zvláště chráněných a
významných druhů rostlin a živočichů. V nivě horní Ploučnice je mozaikovitě zastoupena jak
makrofytní vegetace vodních toků, pobřežní mokřadní rákosiny a ostřicové porosty, přechodová
rašeliniště a vlhké aluviální, pcháčové, tužebníkové a bezkolencové louky, mokřadní vrbiny a
mokřadní i potoční olšiny, tak také porosty ovsíkových luk, kostřavové trávníky písčin a porosty
dubohabřin a acidofilních a borových doubrav a borů.
Jedná se o velmi významnou lokalitu pro vydru říční (Lutra lutra), která se zde pravidelně rozmnožuje
a vyskytuje se na všech tocích, které jsou součástí EVL. Jedinci z lokality jsou zdrojem pro osídlení širší
okolní krajiny a lokalita představuje také migrační koridor vydry nadregionálního významu.
Lokalita je významná také pro vývoj juvenilních stádií lososa obecného (Salmo salar), v povodí
Ploučnice je plůdek lososa vysazován na dolním toku Ještědského potoka. Ploučnici losos obecný
využívá zejména jako jediný migrační koridor. V Ploučnici v úseku meandrů mezi Mimoní a Českou
Lípou se vyskytuje silná, pravidelně se rozmnožující populace klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia),
která je významná v celonárodním měřítku. Oblast Hradčanských rybníků je jednou z mála lokalit s
výskytem vrkoče bažinného (Vertigo moulinsiana) v Čechách. Pro modráska očkovaného (Maculinea
teleius), modráska bahenního (Maculinea nausithous) a přástevníka kostivalového (Callimorpha
quadripunctaria) jde o jednu z mála lokalit výskytu v severních Čechách. Motýli se vyskytují na
loukách podél toku Ploučnice, především v okolí Mimoně a Pertoltic pod Ralskem, modrásek bahenní
i v meandrech Ploučnice pod Mimoní směrem k České Lípě.
Identifikace dotčených předmětů ochrany
Předměty ochrany EVL Horní Ploučnice je devět typů přírodních stanovišť a sedm druhů živočichů,
riziko možného dotčení posuzovaným záměrem bylo identifikováno pouze v případě vydry říční, a to
ztížením migrační prostupnosti širšího území. Vydry obývají rozsáhlá území a migrují na velké
vzdálenosti, realizací záměru může být omezena možnost migrace podél toku Šporky a navíc dojde
také k likvidaci či degradaci části biotopu vydry (mimo území EVL).
Tab. 4: Předměty ochrany EVL Horní Ploučnice a identifikace dotčených předmětů ochrany

předmět ochrany
typ přírodního stanoviště 2330, 3140, 3150, 3260,
6410, 6430, 7140, 91D0*, 91E0*

možné ovlivnění posuzovaným záměrem
Vzhledem k vzdálenosti území EVL od záměrem
ne
dotčeného území lze vlivy na přírodní stanoviště
s jistotou vyloučit.

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)
losos obecný (Salmo salar)
modrásek bahenní (Phengaris nausithous)
modrásek očkovaný (Phengaris teleius)
přástevník kostivalový (Callimorpha
quadripunctaria)*
vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

ne

Druh ani jeho biotop nebude dotčen výstavbou
nebo provozem záměru.

vydra říční (Lutra lutra)

ano

Plánovaná silnice kříží tok a nivu Ploučnice a tedy
migrační cestu vydry říční. Vydra bude ovlivněna
rušením při výstavbě záměru.

* prioritní typ evropského stanoviště; prioritní druh
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3.2.5. EVL Manušické rybníky
Základní údaje
kód lokality:
CZ0513244
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
14,2564 ha
Charakteristika EVL
Lokalitu tvoří soustava sedmi rybníků při jižním okraji Manušic asi 5 km severně od České Lípy.
Rybníky jsou napájeny kanálem vycházejícím z toku Šporky, do kterého se pod soustavou vrací zpět.
Jedná se o mělké rybníky, které jsou obklopeny částečně lesem, rákosinami, porosty vrb, resp.
vlhkými, podmáčenými loukami. Největším rybníkem je Velký Široký rybník, který leží v soustavě
nejvýše. Na severním břehu rybníka je vyvinutý řídký litorální porost tvořený rákosem. Břeh je členitý
s řadou drobných zátok. Druhým v pořadí je Malý Široký rybník, který má podobný tvar i litorální
pásmo. Tyto dva rybníky se od ostatních v soustavě odlišují vodou s vysokou průhledností a
osluněnými partiemi břehů a dle plánu péče (Dušek et al. 2010b) je výskyt kuňky obecné (Bombina
bombina), která je jediným předmětem ochrany EVL, vázán právě na tyto dva rybníky. Třetí rybník v
soustavě (Horní Manušický rybník) je eutrofní a zastíněný náletovými dřevinami, litorální porosty jsou
redukované na několik malých ostrůvků rákosu a orobince. Další dva rybníky (Prostřední Manušický a
Dolní Manušický rybník) jsou malé vodní plochy zahloubené pod úrovní okolního terénu, s poměrně
prudkým sklonem břehů a prakticky bez litorálního pásma. Západně od Velkého Širokého rybníka leží
další dva malé rybníky – rybník Napajedlo a rybník Pod Napajedlem. Rybník Napajedlo je drobná
vodní plocha trojúhelníkového tvaru s bohatě vyvinutým litorálními porosty, rybník Pod Napajedlem
je fakticky zaniklý, zcela zarostlý terestrickou rákosinou.
Manušické rybníky jsou významnou lokalitou kuňky obecné v Libereckém kraji. Při průzkumu
obratlovců (Vonička 2015 in Evernia 2015) byly kuňky zjištěny na Velkém Širokém rybníce a Malém
Širokém rybníce, početnost populace byla odhadnuta řádově na stovky exemplářů. Tato zjištění jsou
v souladu s informacemi uvedenými v aktuálně platném plánu péče (Dušek et al. 2010b). Dle dat
NDOP se druh vyskytuje v celé rybniční soustavě a i v rámci sledování stavu EVL v roce 2015 (Vitáček
2015b) byly kuňky zaznamenány nejen ve Velkém Širokém a Malém Širokém rybníce, ale i v Horním,
Prostředním a Dolním Manušickém rybníce (rybníky Napajedlo a Pod Napajedlem byly vypuštěné).
Identifikace dotčených předmětů ochrany
Jediným předmětem ochrany EVL Manušické rybníky je kuňka obecná (Bombina bombina). Druh
bude dotčen při výstavbě záměru, neboť v trase silnice dojde k likvidaci biotopů potenciálně
vhodných pro zimování žab (za hranicí EVL). Realizací záměru dojde také ke ztížení migrační
prostupnosti širšího území, resp. možnému omezení komunikace (meta)populací kuňky obecné
v jednotlivých EVL na Českolipsku.
Tab. 5: Předměty ochrany EVL Cihelenské rybníky a identifikace dotčených předmětů ochrany

předmět ochrany
kuňka obecná (Bombina bombina)
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likvidace části terestrického biotopu v trase
záměru (těsně za hranicí EVL); plánovaná silnice
ano
může omezit migrační možnosti kuňky obecné
mezi EVL na Českolipsku.
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3.2.6. EVL Stružnické rybníky
Základní údaje
kód lokality:
CZ0513257
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
15,8335 ha
Charakteristika EVL
Lokalitu tvoří soustava čtyř rybníků na pravostranném přítoku Stružnického potoka asi 1 km
severovýchodně od obce Stružnice u České Lípy. Rybníky jsou v těsném okolí obklopeny rákosinami,
vlhkými podmáčenými loukami, vrbovými křovinami a olšinami, širší okolí tvoří intenzivně
zemědělsky obhospodařovaná krajina a především okrajové části EVL proto trpí silnou eutrofizací.
Rybníky jsou mělké, hojně zarostlé makrofytní vegetací, zejména rdesty (Potamogeton spp.). Kromě
Dolního Stružnického rybníku (poslední rybník v soustavě) mají rybníky rozsáhlé litorální porosty, na
horním rybníku tvořené zejména rákosem, na dalších pestrou litorální vegetací včetně rostlin
mezotrofních a oligotrofních vod (např. Carex vesicaria, C. gracilis, C. paniculata, Potentilla palustris,
Phalaris arundinacea a další).
Jediným předmětem ochrany EVL Stružnické rybníky je kuňka obecná (Bombina bombina). Dle
platného plánu péče (Dušek et al. 2010) se zde vyskytuje populace o odhadované velikosti v řádech
stovek jedinců. Kuňky se vyskytují zejména na Prostředním Stružnickém rybníce (druhý v pořadí) a
bezejmenném třetím rybníce, zejména v přítokových částech, kde oba rybníky přecházejí do soustavy
mělkých tůněk s bohatě vyvinutou makrovegetací. V menší míře se kuňky vyskytují i v Dolním
Stružnickém rybníce a v mělkých vegetací zarostlých kalužích na starých cestách západně od Horního
Stružnického rybníka v prostoru odděleném od vlastního rybníka deponiemi a v kanálu podél této
deponie. Po bohatě srážkovém období byli jedinci kuněk nalezeni i v periodické kaluži na přechodu
Horního Stružnického rybníka a pole.
Identifikace dotčených předmětů ochrany
Jediným předmětem ochrany EVL Stružnické rybníky je kuňka obecná (Bombina bombina). Hranice
EVL leží cca 1,6 km od plánované silnice, ale druh teoreticky může být realizací záměru dotčen, a to
ztížením migrační prostupnosti širšího území, resp. možným omezením komunikace (meta)populací
kuňky obecné v jednotlivých EVL na Českolipsku.
Tab. 6: Předměty ochrany EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky a identifikace dotčených předmětů ochrany

předmět ochrany
kuňka obecná (Bombina bombina)
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4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA DOTČENÉ EVL A JEJICH PŘEDMĚTY OCHRANY
4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Pro zpracování posouzení byl použit technický popis záměru a jeho grafický návrh (.dwg), volně
dostupné informace o lokalitách soustavy Natura 2000 a výsledky mapování biotopů
(www.natura2000.cz; www.mapy.nature.cz), data o výskytu předmětů ochrany v dotčeném území
zaznamenaná v NDOP, která byla poskytnuta Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, data z odborné
literatury, která je citována a uvedena v seznamu použitých zdrojů, a data získaná v rámci
přírodovědných průzkumů (Evernia 2015). Další poznatky byly získány v rámci konzultací s místními
odborníky (Ing. Pavel Vonička, Ing. Zdeněk Vitáček). Uvedené podklady byly dostatečné pro
provedení tohoto posouzení.

4.2. Možné vlivy záměru na dotčené EVL a jejich předměty ochrany
Při posuzování vlivů záměru je nutno rozlišovat vlivy v období výstavby záměru a jeho provozu. V
zásadě lze předpokládat tyto vlivy, které jsou relevantní dotčeným EVL a dotčeným předmětům
ochrany (kuňka obecná a vydra říční):
Období výstavby záměru
Přímý zásah do biotopů a jejich likvidace či narušení: výstavba záměru bude znamenat zábor území
v trase plánované silnice. Bude se jednat o zásahy mimo území dotčených EVL, nicméně v případě
EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky budou dotčeny plochy v bezprostřední blízkosti
lokalit. Kromě orné půdy, která silně převažuje v trase severní cca poloviny projektované silnice, a
ploch intenzivně využívaných trvalých travních porostů (kulturních luk) budou dotčeny i plochy, které
jsou z pohledu ochrany přírody cennější, jako jsou extenzivní travní porosty, podmáčené
neobhospodařované plochy, porosty křovin, okraje lesních porostů, apod. Stojatým vodním plochám
(rybníkům) se trasa silnice vyhýbá, na několika místech však kříží vodní toky a bude znamenat přímý
zásah do jejich niv v místě překlenutí mostními objekty. Míra zásahu do koryt vodních toků bude
záviset na provedení stavby, vzhledem k velikosti křížených vodotečí je možné předpokládat, že pilíře
mostních objektů budou umístěny mimo koryta, ale bude pravděpodobně nutná jejich lokální úprava,
která zamezí erozi a podemílání mostních konstrukcí.
Přímá mortalita: v období výstavby nelze vyloučit neúmyslné usmrcování živočichů v prostoru
stavebních prací a příjezdových cest. Kuňka obecná bude mít tendenci obsazovat drobné vodní
plochy vznikající na staveništi (kaluže ve vyjetých kolejích apod.) a rovněž v případě provedení
skrývek v období zimování žab nelze vyloučit jejich usmrcování.
Fragmentace území: výstavbou silnice dojde k fragmentaci území z pohledu kontinuity biotopů i
s ohledem na migrace živočichů (viz níže – vlivy v období provozu záměru).
Rušivé vlivy: živočichové (z dotčených druhů zejména vydra říční) budou ovlivňováni rušivými vlivy
způsobenými hlukem, vibracemi a světlem ze stavební činnosti a provozu těžkých nákladních vozidel.
S pohybem osob a techniky je třeba počítat v prostoru staveniště i podél příjezdových cest.
Znečištění: výstavba záměru bude spojena s rizikem znečištění vod či horninového prostředí. Toto
riziko je poměrně nízké vzhledem k dnes již běžným standardům provádění stavebních prací
z hlediska ochrany vod a horninového prostředí, mezi které je možné řadit opatření k zamezení úniků
ropných látek ze stavebních strojů a v případě úniku provedení asanace postiženého místa.
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Období provozu záměru
Fragmentace území: nový úsek silnice I/9 jako liniová stavba způsobí fragmentaci dotčeného území.
Tento vliv bude zmírněn tím, že vodní toky a jejich nivy budou překlenuty mosty většinou relativně
velkorysých rozměrů. Největšími objekty plánovaná silnice překonává tok Šporky a její nivu, jedná se
o třípolový most délky 90 m v km 3,816 – 3,896 staničení záměru (SO 205), dva osmipolové mosty o
délce 255,6 m a 240 m v km 4,760 – 5,005 a v km 6,327 – 6,557 (SO 206 a SO 208 – oba u Manušic) a
čtyřpolový most o délce 120 m v km 7,103 – 7,213 (SO 209). Další mostní objekty jsou navrženy
v místech křížení s drobnými vodními toky (Okrouhlický potok, Stružnický potok), se silnicemi III.
třídy, místními komunikacemi či polními cestami, zde se většinou jedná o jednopolové poměrně
krátké mosty, i ty však mohou přispět k zachování migrační prostupnosti území.
Přímá mortalita: na nově zprovozněném úseku silnice může docházet ke kolizím migrujících živočichů
s projíždějícími auty.
Rušivé vlivy: provoz na silnici bude spojen se vznikem hluku a vibrací. Intenzita těchto vlivů bude
kolísat během dne. V noci bude nižší, ale přidá se navíc světelné rušení.
Znečištění: provoz nového úseku silnice bude spojen s produkcí znečišťujících látek, které se budou
dostávat do povrchových vod zejména spolu s dešťovými vodami odváděnými ze silnice do recipientů
(tok Šporky a další drobnější vodoteče v dotčeném území). Jedná se zejména o zbytky posypových
materiálů zimní údržby (chloridy z posypových solí), znečištění úkapy ropných látek, otěry z
pneumatik či úlety sypkých nákladů. Riziko kontaminace vod ropnými látkami bude sníženo pomocí
speciálních opatření (sedimentační nádrže, ORL). Ochrana vodních toků proti zvýšenému odtoku
dešťových vod ze zpevněných ploch bude zajištěna instalací retenčních nádrží.

4.3. Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
4.3.1. Vydra říční (Lutra lutra)
Charakteristika
Vydra říční je lasicovitá šelma o hmotnosti 4 až 12 kg a celkové délce přes jeden metr. Vydra je úzce
vázaná na vodní biotopy, ale při migraci běžně využívá terestrická území a běžně přechází po souši
rozvodnice toků. Významnou migrační překážku pro ni mohou znamenat mostky a propustky, které
neponechávají průchozí pobřežní pásmo.
V rámci svého areálu osídluje vydra říční téměř všechny typy vodních biotopů, v podmínkách ČR
obsazuje horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých a středních rybníků a
ploché rybniční oblasti. Nory a odpočinková místa vyder jsou obvykle v břehu, často mezi kořeny, ale
mohou být také v rákosí, hromadách kamení, naplaveninách nebo v hustých keřích. V potravě vydry
výrazně převažují ryby, doplňkově též obojživelníci, korýši, velcí mlži, drobní savci, vodní hmyz a další.
Zastoupení jednotlivých druhů ryb v potravě závisí především na jejich zastoupení na dané lokalitě.
Vydra říční je samotářské, teritoriální zvíře. Velikost využívaného území závisí zejména kvalitě
habitatu (množství dostupné potravy, dostatek úkrytů a míst k odpočinku) a pohlaví, věku a sociální
pozici jedince. Může se pohybovat od několika málo km2 až po 50 km2. Území využívaná podél řek
mají lineární charakter a mohou dosahovat v případě samců 39-84 km, u samic 16 – 22 km, zejména
dle množství dostupné potravy. V rámci území využívaného jedním samcem jsou často dvě nebo více
samic, ale živočichové se kromě doby námluv vzájemně vyhýbají.
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Vydra je zvíře s převážně noční aktivitou, na klidných místech však může aktivovat i ve dne. Pro vydru
jsou typické potulky většinou v rámci využívaného území. Mohou být delší než 10 km za noc. K
intenzivnějšímu pohybu jedinců dochází v období páření a v době, kdy jsou subadultní jedinci nuceni
vyhledat volné území.
Rozšíření a ochrana druhu
V České republice je vydra v posledních cca dvou desetiletích pozvolně se šířícím druhem a postupně
dochází k osidlování oblastí, odkud vydra vymizela v průběhu minulého století. V současné době
obývá vydra trvale přes 60 % území, přičemž existují tři propojené populace: jihočeská populace
(obývající hlavně Jihočeský kraj a zasahující do krajů Plzeňského, Středočeského, Vysočiny,
Pardubického a Jihomoravského), severočeská populace (obývající oblast kolem Děčína a České Lípy,
jedná se o výběžek Německé populace) a populace severovýchodní Moravy (součást populace
zasahující na Slovensko a do Polska).
Vydra říční je uvedena v příloze 2 a 4 směrnice o stanovištích (92/43/EHS). V ČR je předmětem
ochrany v 26 EVL. Jedná se navíc o zvláště chráněný druh, který je ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.,
v platném znění, uveden v kategorii silně ohrožený.
Populace vydry říční je ohrožována řadou faktorů, v současnosti je to zejména nelegální lov a kolize s
automobily.
Stav v záměrem dotčeném území
Vydry obývající oblast kolem České Lípy jsou součástí severočeské populace. Ploučnice a přilehlé
území je pro danou populaci významným biotopem s dostatkem potravy, možnostmi úkrytu i
dostatečnou rozlohou pro teritoriálního živočicha jako je vydra. Ploučnice navíc zajišťuje migrační
spojitost s populací v jižní části Saska. V území dotčeném výstavbou záměru nebyl v rámci aktuálního
průzkumu obratlovců výskyt vydry potvrzen, při předchozích průzkumech však ano (Vonička 2015 in
Evernia 2015) a je tedy zřejmé, že tok Šporky a zachovalé části její nivy, případně i další drobnější
vodoteče a vodní plochy v širším dotčeném území jsou vydrou využívány, zejména jako potravní
biotop. Podél celého toku Šporky pak bude docházet k migraci jedinců mezi lokalitami
pravidelnějšího výskytu. Vzhledem k mobilitě druhu a velikosti teritorií je v dotčeném území
pravděpodobný výskyt jedinců, kteří přísluší k populaci obývající EVL Dolní Ploučnice a EVL Horní
Ploučnice.
Identifikace a hodnocení vlivů záměru
Období výstavby záměru
Při výstavbě záměru dojde v důsledku úprav vodních toků a jejich břehů v místech křížení
s posuzovaným záměrem k likvidaci části biotopu vydry říční, a to výhradně mimo území EVL Dolní
Ploučnice a EVL Horní Ploučnice, kde je vydra předmětem ochrany.
Širší okolí staveniště bude negativně ovlivněno rušivými vlivy, zejména hlukem, pohybem osob a
stavební mechanizace a dopravou materiálu. Ruch z dopravy a stavební činnosti negativně ovlivní
možnosti využívání dotčeného území vydrou i možnosti její migrace podél toku Šporky, kterou záměr
kříží na čtyřech místech. Zvýšený provoz na pozemních komunikacích v okolí stavby spojený
s dopravou materiálu bude představovat vyšší riziko kolizí zvířat s automobily. Vlivy budou dočasné a
z pohledu populace obývající území EVL Dolní Ploučnice a EVL Horní Ploučnice lze jejich intenzitu
hodnotit jako mírnou. Intenzita vlivů bude navíc do jisté míry snížena i tím, že doprava materiálu i
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ruch na staveništi budou soustředěny spíše do denních hodin, takže lze předpokládat, že vydra bude
schopná i při výstavbě záměru dotčeným územím v případě potřeby projít.
Období provozu záměru
Po realizaci záměru nebude těleso silnice představovat migrační překážku vydry říční, neboť
plánovaná silnice překonává tok Šporky a jeho nivu vícepolovými mosty (estakádami) o délce 90 m,
255,6 m, 240 m a 120 m. Ze stejného důvodu se nepředpokládá ani nárůst rizika kolizí vyder
s automobily. Provoz záměru bude znamenat zvýšení intenzity rušivých vlivů v území v souvislosti
s dopravou na novém úseku silnice, ve večerních a nočních hodinách včetně světelného rušení.
Biotop vydry říční v blízkém okolí silnice (tj. mimo území EVL Dolní Ploučnice a EVL Horní Ploučnice)
bude tímto víceméně kontinuálním zdrojem rušivých vlivů degradován, jejich působení na migrující
jedince však lze hodnotit jako nevýznamné.
Hodnocení významnosti vlivů záměru
Výstavba a provoz záměru bude znamenat likvidaci, případně degradaci části biotopu vydry říční
(mimo území EVL Dolní Ploučnice a EVL Horní Ploučnice, kde je vydra předmětem ochrany), výstavba
záměru způsobí dočasné zhoršení migrační prostupnosti území pro vydru říční a zvýšení rizika kolizí
se staveništní dopravou. V období provozu nebude záměr pro vydru představovat migrační překážku.
Celkově lze vliv záměru na vydru říční v EVL Dolní Ploučnice a EVL Dolní Ploučnice hodnotit jako
mírně negativní (-1).

4.3.2. Kuňka obecná (Bombina bombina)
Charakteristika
Kuňka obecná (syn. kuňka ohnivá) obývá mělké, vegetací hustě zarostlé stojaté vody od menších
rybníků přes mokřady s tůněmi, vodní příkopy až po periodické vody včetně louží ve vyjetých kolejích
apod. Preferuje osluněné nebo mírně zastíněné biotopy. Je úzce vázána na vodu a vodní prostředí
kromě doby zimování prakticky neopouští. Kuňka obecná je spíše teplomilný druh žáby, vyskytuje se
v nížinách, ale také pahorkatinách, obvykle do nadmořské výšky kolem 500 m n. m. Od nadmořské
výšky kolem 300 m n. m. je její výskyt spíše ostrůvkovitý.
Kuňka obecná zimuje na souši, v děrách a štěrbinách, méně často pod kmeny stromů, vždy však
v silně podmáčeném území. Na jaře začínají žáby aktivovat nejčastěji na konci března, často
vyhledávají nejprve malé a mělké vodní plochy (dočasně zaplavené části luk, kaluže apod.), které se
rychle prohřívají, a teprve o něco později pokračují dále na plochy, které slouží k rozmnožování. Tahy
ze zimovišť na shromaždiště jsou individuální, tahové cesty jsou spíše kratší a dosahují jen několika
málo desítek a jen výjimečně i nižších stovek metrů. Dále mohou migrovat mladé kuňky s cílem nalézt
nové vhodné vodní plochy k rozmnožování (Ing. Zdeněk Vitáček, e-mailová komunikace). Páření
začíná s nástupem teplejšího počasí, nejčastěji na konci dubna a většinou končí (resp. může se
opakovat) v polovině června, někdy až v červenci. V době páření i mimo tuto dobu se samci ozývají
houkavým hlasem, čímž oznamují svou polohu a současně vymezují své teritorium. Vajíčka jsou
kladena po malých skupinkách nebo jednotlivě na vodní byliny a předměty v mělké vodě, snůška,
která dle velikosti žáby čítá většinou cca 100 – 300 vajíček je kladena v několika dávkách. Z vajíček se
zhruba po jednom týdnu líhnou larvy živící se řasami a organickými zbytky, k metamorfóze dochází po
dvou až třech měsících (uvedené doby jsou jen orientační, závisí na teplotě prostředí). Malé žabky se
zdržují rovněž ve vodě, často se hromadí při březích na mělčinách mezi porosty vodních rostlin. Po
období rozmnožování (tj. od druhé poloviny léta) může část dospělých žab opouštět vodní plochy,
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které slouží k rozmnožování, a přesunovat se na plochy, kde se intenzivně krmí. K letním migracím
z jedné nádrže do druhé dochází zejména v případě vysychání původní nádrže, letní migrace mohou
být dlouhé až v řádu vyšších stovek metrů. Na podzim žáby vodu opouštějí a migrují k zimním
úkrytům, které leží nedaleko vodních ploch (Baruš et al. 1992; Zwach 2009; Fog et al. 2011).
Rozšíření a ochrana druhu
Území České republiky leží na západním okraji areálu kuňky obecné. Hojněji se vyskytuje v jižních,
středních a východních Čechách, na Moravě pak v Poodří, v dolním Pomoraví a Podyjí. Na zbytku
území ČR je její výskyt rozptýlený a ostrůvkovitý. Chybí ve vyšších nadmořských výškách.
Kuňka obecná je uvedena v příloze 2 a 4 směrnice o stanovištích (92/43/EHS). V ČR je předmětem
ochrany v 88 EVL. Jedná se navíc o zvláště chráněný druh, který je ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.,
v platném znění, uveden v kategorii silně ohrožený.
Populace kuňky obecné jsou ohrožovány zejména změnami v krajině (přeměna luk na pole,
odvodňování luk a lesů, regulace potoků apod.), fragmentací biotopu, zánikem nebo znečištěním
vodních ploch, které slouží k rozmnožování, či jejich degradací (nejčastěji zárůstem dřevinami a s tím
souvisejícím zastíněním, nebo zavedením nevhodné rybí obsádky), ale i úbytkem terestrických
habitatů, které slouží k zimování.
Stav v záměrem dotčeném území
Kuňka obecná (Bombina bombina) se na Liberecku vyskytuje pouze v bezprostředním okolí České
Lípy, předmětem ochrany je v pěti lokalitách zařazených do soustavy Natura 2000. Celková početnost
druhu je relativně nízká a každá z obsazených lokalit je pro zachování druhu velmi cenná. Silnější
populace (řádově stovky kusů) se vyskytují na území EVL Manušické rybníky a EVL Stružnické rybníky,
v ostatních EVL v současnosti přežívají pouze slabé populace (v řádu desítek kusů).
Trasa navrhované silnice prochází v bezprostřední blízkosti EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské
rybníky. V EVL Manušické rybníky byly při průzkumu obratlovců (Vonička 2015 in Evernia 2015) kuňky
zjištěny na Velkém Širokém rybníce a Malém Širokém rybníce, početnost populace byla odhadnuta
řádově na stovky exemplářů. Také aktuálně platný plán péče (Dušek et al. 2010b) uvádí výskyt druhu
pouze na výše zmíněných dvou rybnících, zejména v litorálním pásu podél severních břehů, méně
početně ale i na zbývajících částech břehů včetně hráze. Jednotlivé žáby byly nacházeny i v kanálech
východně od Velkého Širokého rybníka vně vyhrnutých deponií lemujících břeh rybníka. Naopak
v rámci sledování stavu EVL v roce 2015 (Vitáček 2015b) byly kuňky zaznamenány i v Horním,
Prostředním a Dolním manušickém rybníce (rybníky Napajedlo a Pod Napajedlem byly vypuštěné) a
dle dat NDOP byly žáby v malých počtech v těchto rybnících zaznamenány v posledních letech
opakovaně. Z dostupných dat je tedy zřejmé, že druh se vyskytuje v celé rybniční soustavě, těžištěm
výskytu je severní část EVL (Velký Široký a Malý Široký rybník). Celková početnost populace v EVL byla
v práci Vitáčka (2015b) odhadnuta mírně nad sto kusů.
V EVL Cihelenské rybníky byly v rámci průzkumu obratlovců (Vonička 2015 in Evernia 2015) kuňky
zjištěny v Horním cihelenském rybníce, v mělkém pásu při jeho severním okraji, populace byla
odhadnuta na řádově pouze desítky exemplářů. Rovněž aktuálně platný plán péče o PP Cihelenské
rybníky (Dušek et al. 2010a) uvádí početnost populace v desítkách jedinců. V letech 2009 a 2010 byly
kuňky opakovaně zjištěny pouze v úzkém pásu litorálních porostů podél severního břehu Horního
cihelenského rybníka a v louži na polní cestě na severním břehu. V létě 2010 bylo po intenzivních
srážkách zjištěno několik jedinců i v kalužích ve větší vzdálenosti od rybníka. Dle dat NDOP se druh
vyskytuje také v Prostředním cihelenském rybníce, v rámci sledování stavu EVL v roce 2015 (Vitáček
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2015a) byly kuňky zaznamenány pouze tam, a to pouze v počtu jednotek kusů. Zaznamenán byl
jediný vokalizující samec, zatímco v roce 2006 jich bylo odhadováno 30 ks. Výrazný pokles početnosti
populace je výsledkem zhoršené kvality vody v důsledku splachů z okolních polí a také dochází k
nevhodnému rozšiřování pole v těsném sousedství Horního cihelenského rybníka, kde je i cesta na
břehu rybníka již rozorána. Dalším negativním faktorem je "divoké" zarybňování vodních ploch nebo
jejich částí, které ještě zůstaly v plochách původních rybníků. Také velmi špatný stav technických
zařízení rybníků, který neumožňuje vypouštění a likvidaci divokých rybích obsádek a manipulaci s
výškou vodního sloupce a vodní plochou (Vitáček 2015a).
Další EVL s kuňkou obecnou jako předmětem ochrany leží ve větší vzdálenosti od záměru (EVL Dolní
Ploučnice a EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky cca 1 km, EVL Stružnické rybníky cca 1,6 km od
trasy silnice) a budou dotčeny pouze prostřednictvím potenciálního ovlivnění migračních možností
kuňky obecné.
Kromě území zmíněných EVL se kuňky vyskytují v okolí České Lípy i na jiných lokalitách - v blízkosti
trasy posuzovaného úseku silnice I/9 byly v rámci aktuálního průzkumu obratlovců (Vonička 2015 in
Evernia 2015) zjištěny ve dvou rybnících jižně od Svobodné Vsi (desítky kusů) a v rybníku na severním
okraji Manušic (desítky kusů). Vzhledem k omezeným migračním schopnostem kuňky a vzájemné
vzdálenosti jednotlivých EVL jsou tyto další lokality velmi důležité z pohledu komunikace populací
obývajících území EVL.
Trasa navrhované silnice se vyhýbá vodním plochám, a proto v území, které bude přímo dotčeno
stavebními pracemi, nebyl výskyt kuňky obecné provedenými biologickými průzkumy potvrzen. Nelze
ho však vyloučit, neboť v trase silnice se v blízkosti výše uvedených vodních ploch s prokázaným
výskytem kuňky nacházejí potenciálně vhodné biotopy (jde o biotopy terestrické, které mohou být
využívány migrujícími nebo zimujícími jedinci), případně mohou vhodné biotopy v průběhu stavby
vzniknout (kaluže ve vyjetých kolejích apod.).
Identifikace a hodnocení vlivů záměru
Období výstavby záměru
Při výstavbě záměru dojde k likvidaci části terestrických biotopů, které mohou kuňky využívat
zejména pro zimování, ale také k migraci. Bude se jednat o plochy mimo území EVL, jejich ztráta je
relevantní zejména populacím obývajícím EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky, které leží
v bezprostřední blízkosti záměru. V blízkosti EVL Manušické rybníky se jedná o vrbové křoviny, olšiny
a vlhké louky v nivě Šporky jižně od území EVL. Pravděpodobnost výskytu zimujících žab v tomto
území je spíše nižší, neboť těžištěm výskytu populace kuňky v EVL je její severní polovina. V blízkosti
EVL Cihelenské rybníky pak budou dotčeny nivní biotopy v údolí Stružnického potoka pod
poškozenou hrází dlouhodobě vypuštěného a náletem zarostlého Dolního cihelenského rybníka.
Pravděpodobnost výskytu žab v tomto území je v současné době malá, neboť EVL hostí pouze
málopočetnou populaci kuňky obecné a těžištěm jejího výskytu je Horní a Prostřední cihelenský
rybník. Jedná se spíše o potenciálně využitelné plochy, které by byly kuňkami reálně využívány pro
zimování např. v případě vhodně provedené obnovy Dolního cihelenského rybníka či realizace tůní
v tomto prostoru, o které je uvažováno (Mgr. Irena Waldhauserová, ústní sdělení, únor 2017). Další
kuňkou potenciálně využitelné terestrické biotopy budou zničeny v jiných úsecích záměru, zejména
poblíž vodních ploch, které se nacházejí v blízkosti trasy navrhované silnice a na kterých byl výskyt
kuňky obecné zdokumentován (biotopy v nivě Šporky poblíž rybníků jižně od Svobodné Vsi a rybníku
severně od Manušic). Všechny přímo dotčené plochy terestrických biotopů leží mimo území EVL,
vodní biotopy se v trase záměru nenachází.
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V období výstavby záměru nelze vyloučit neúmyslné usmrcování kuněk v prostoru stavebních prací a
příjezdových cest. V místě stavby mohou vznikat prohlubně (výkopy, jámy, vyjeté koleje apod.)
dočasně naplněné vodou, které mohou být atraktivní pro kuňku obecnou, která takové typy biotopů
velmi ochotně obsazuje. Daný problém je řešitelný instalací zábran proti vnikání obojživelníků na
plochy staveniště a zajištěním ekodozoru, který po dobu výstavby záměru bude staveniště
kontrolovat a v případě potřeby zajistí transfer obojživelníků na vhodné plochy mimo staveniště (viz
navržená opatření, kap. 5.1).
Kuňky mohou být usmrcovány rovněž při provádění skrývek na plochách terestrických biotopů
vhodných pro jejich zimování. Výčet potenciálně využívaných ploch terestrických biotopů, které
budou při výstavbě zničeny, je uveden výše a je z něj patrné, že přítomnost zimujících žab v trase
záměru není vyloučena, ale bude spíše ojedinělá (jednotky kusů). Riziko zranění či usmrcení
v prostoru stavebních prací a příjezdových cest hrozí také žábám při jejich migracích na delší
vzdálenosti, ke kterým typicky dochází od druhé poloviny léta (po ukončení doby páření), kdy se
dospělé žáby mohou přesunovat mezi jednotlivými vodními plochami. Tyto dlouhé migrace nejsou
běžné a kuňky je podstupují individuálně (žádné masové migrace), takže předpokládaná možná
mortalita je opět velmi nízká (jednotky kusů). Riziko bude zmírněno navrženou instalací dočasných
zábran kolem staveniště v nivách toků (viz navržená opatření, kap. 5.1).
V období výstavby nelze vyloučit riziko havarijního znečištění, které je ale poměrně nízké vzhledem k
dnes již běžným standardům provádění stavebních prací z hlediska ochrany vod a horninového
prostředí. Pravděpodobnost, že by došlo ke kontaminaci vodních ploch s výskytem kuňky obecné, je
zanedbatelná.
Období provozu záměru
Realizací záměru dojde k fragmentaci území a nově postavený úsek silnice I/9 oddělí jednotlivé EVL
s kuňkou obecnou. Na východ od silnice zůstane EVL Manušické rybníky a EVL Česká Lípa – mokřad
v nivě Šporky, na západ od silnice EVL Cihelenské rybníky, EVL Stružnické rybníky a více jižním
směrem také lokality výskytu kuňky obecné v EVL Dolní Ploučnice (západně od navazujícího úseku
silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava; více viz kumulativní vlivy, kap. 4.5). Otázka je, nakolik záměr
skutečně přispěje k omezení migračních možností kuňky obecné mezi jednotlivými lokalitami jejího
výskytu v blízkosti České Lípy. Kuňka není zdatným migrantem a přesuny na delší vzdálenosti (v řádu
vyšších stovek metrů, které odpovídají vzdálenosti lokalit – myšleno nejen EVL, ale i ostatních
známých lokalit výskytu druhu v regionu) nejsou běžné. Lze však předpokládat, že k migraci žab mezi
uvedenými lokalitami i přes nízkou prostorovou aktivitu druhu alespoň občas dochází a je tak
zajištěna výměna genetického materiálu, jež je velmi důležitá z hlediska dlouhodobé prosperity
nepříliš početných populací na jednotlivých lokalitách. Kuňky jsou úzce vázány na vodní prostředí,
takže pokud budou migrovat v dotčeném území, lze předpokládat, že budou využívat zejména
prostor v nivě Šporky a také Stružnického potoka, kde se také nachází další kuňkou obsazené vodní
plochy. Nivu Šporky záměr kříží na čtyřech místech, která zůstanou migračně prostupná vzhledem
k navrhovaným vícepolovým mostním objektům (třípolový most délky 90 m v km 3,816 – 3,896
staničení záměru (SO 205), dva osmipolové mosty o délce 255,6 m a 240 m v km 4,760 – 5,005 (SO
206; severně od Manušic) a v km 6,327 – 6,557 (SO 208; přes nivu Šporky navazující jižně na území
EVL Manušické rybníky) a čtyřpolový most o délce 120 m v km 7,103 – 7,213 (SO 209)). Další mostní
objekty jsou navrženy v místech křížení s drobnými vodními toky včetně Stružnického potoka, se
silnicemi III. třídy, místními komunikacemi či polními cestami, zde se většinou jedná o jednopolové
poměrně krátké mosty, i ty však přispějí k zachování celkové migrační prostupnosti území.
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Kuňka obecná je úzce vázána na vodní biotopy, nepodniká masové migrace a jen zřídka migruje na
delší vzdálenosti. Není proto citlivým druhem z hlediska možných kolizí s dopravou. V případě
posuzovaného záměru bylo určité riziko kolizí identifikováno pouze v úseku podél EVL Manušické
rybníky. Lze ho účinně zmírnit instalací trvalých zábran v kombinaci s propustky/podchody na silnici
I/9 i silnici III/2628 (ta se v důsledku přeložky pro úpravu směrového oblouku dostane dále od hranice
EVL, což je pozitivní). Opatření je nutno řešit s ohledem na ostatní migrující druhy obojživelníků, kteří
se vyskytují na území Manušických rybníků (viz navržená opatření, kap. 5.1).
Provoz nového úseku silnice bude spojen s produkcí znečišťujících látek, které se mohou dostávat do
povrchových vod zejména spolu s dešťovými vodami odváděnými ze silnice do recipientů. Vody ze
silnice budou odváděny do recipientů přes ORL, případně sedimentační nádrže, takže riziko
kontaminace povrchových vod ropnými látkami lze považovat za velmi nízké, chloridy z posypových
solí, které prakticky nelze pomocí dostupných technologií z vod odstranit, by neměly pro kuňku
obecnou představovat problém, v literatuře je uváděno úspěšné rozmnožování druhu i v
mírně brakické vodě (Fog et al. 2011).
Hodnocení významnosti vlivů záměru
Při výstavbě záměru dojde k likvidaci části terestrického biotopu, který kuňky mohou využívat
k zimování a migraci (mimo území EVL) a hrozí také přímá mortalita kuněk v prostoru stavebních
prací a příjezdových cest, přičemž toto riziko lze zmírňovat vhodnými opatřeními. Vlivy výstavby
budou dočasné a budou mít dopad na populace kuňky obecné v EVL Manušické rybníky a EVL
Cihelenské rybníky, které leží v těsné blízkosti záměru. Realizací záměru dojde k fragmentaci území,
což se teoreticky dotkne všech lokalit výskytu kuňky obecné. Vzhledem k technickému řešení záměru
a parametrům mostních objektů však území zůstane pro kuňku obecnou migračně prostupné.
V blízkosti EVL Manušické rybníky pak nelze vyloučit riziko kolizí žab s dopravou na silnici, přičemž
toto riziko lze opět zmírňovat vhodnými opatřeními. Jiným způsobem nebude provoz záměru
populace kuňky obecné v jednotlivých EVL negativně ovlivňovat. Celkově lze vliv záměru na kuňku
obecnou v EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky hodnotit jako mírně negativní (-1),
v EVL Stružnické rybníky, EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky a EVL Dolní Ploučnice bude vliv
prakticky zanedbatelný a je hodnocen na hranici nulového a mírně negativního vlivu (0/-1).

4.4. Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit
Celistvost EVL (ekologická integrita) je chápána jako schopnost udržování kvality lokality z hlediska
naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o
schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který umožňuje zachování předmětů ochrany ve
stavu příznivém z hlediska ochrany. Tento pojem je nutno chápat v širokém smyslu jako integritu
nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod.
Posuzovaný záměr nezasahuje do území žádné z lokalit soustavy Natura 2000 a nemůže tedy narušit
jejich územní celistvost. Ekologickou celistvost je třeba posuzovat ve vztahu k jednotlivým
předmětům ochrany. Mírný negativní vliv byl identifikován v případě vydry říční v EVL Horní
Ploučnice a EVL Dolní Ploučnice, jako rizikové faktory byly identifikovány rušivé vlivy a ztráta či
degradace biotopu. Tyto faktory budou působit mimo EVL a jejich vliv nebyl vyhodnocen jako
závažný, takže je možné předpokládat, že populaci vydry říční neohrozí. Dále byl mírný negativní vliv
identifikován v případě kuňky obecné v EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky. Zde jsou
hlavními rizikovými faktory ztráta části biotopu (jedná se o terestrický biotop mimo území EVL, který
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kuňky mohou využívat k zimování a migraci, vodní biotopy dotčeny nebudou) a riziko přímé mortality
kuněk v prostoru stavebních prací, které však lze účinně zmírňovat relativně jednoduchými
opatřeními. Ani v tomto případě tedy nedojde k ohrožení populací druhu. Realizací záměru dojde
k fragmentaci území, která se teoreticky dotkne i ostatních lokalit výskytu kuňky obecné na
Českolipsku, ale vzhledem k technickému řešení záměru a parametrům mostních objektů zůstane
zachována migrační prostupnost dotčeného území, která je klíčovým faktorem v ochraně populací
vydry říční i kuňky obecné. Lze tedy předpokládat, že realizací záměru žádná z dotčených EVL neztratí
schopnost naplňovat ekologické funkce, které podmiňují existenci a prosperitu daných předmětů
ochrany a celistvost těchto lokalit bude zachována.

4.5. Hodnocení kumulativních vlivů
V rámci předkládaného hodnocení byl identifikován mírně negativní vliv posuzovaného záměru na
kuňku obecnou v EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky a vydru říční v EVL Horní Ploučnice
a EVL Dolní Ploučnice. Vlivy posuzovaného záměru se však mohou kumulovat s vlivy dalších
připravovaných nebo již realizovaných záměrů a tím nabývat na významnosti. Jedná se zejména o
záměry lokalizované v blízkosti dotčeného území.
Takovým záměrem je v prvé řadě aktuálně připravovaný navazující úsek silnice I/9 do Dubic (záměr
„Silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava – II/262“)1, který dále přispěje k fragmentaci širšího území. Záměr
představuje 1,5 km dlouhý úsek silnice I/9. Trasa prochází průmyslovou částí České Lípy, kde
překonává regulovaný tok Ploučnice a její nivu více než 300 m dlouhou estakádou, pokračuje
severozápadním směrem a jednopolovým mostem o rozpětí 57 m překonává tok Šporky. Dále je
trasa vedena po orné půdě k MÚK Dolní Libchava. Vzhledem k tomuto řešení zůstane zachována
migrační prostupnost území a příspěvek tohoto záměru k fragmentaci území lze považovat za velmi
malý a nepodstatný z pohledu zachování výše uvedených dotčených EVL, resp. jejich předmětů
ochrany v příznivém stavu. Kumulace vlivů výstavby obou záměrů by nastala pouze v případě
časového souběhu realizace, který se nepředpokládá. Je pravděpodobné, že záměr „Silnice I/9 Dubice
– Dolní Libchava – II/262“, který má zajistit přímé napojení průmyslové zóny České Lípy na silnici
II/262 a přispět ke zlepšení dopravy v centrální a západní části města, bude realizován dříve.
Druhým záměrem, jehož vlivy se mohou kumulovat s vlivy posuzovaného záměru, je výstavba suché
nádrže Šporka, jejíž hráz je navržena jižně od EVL Manušické rybníky v těsné blízkosti navrhované
silnice I/9 a v jejíž zátopě se nachází podstatná část EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky. Významný
vliv záměru Suchá nádrž Šporka na lokality Natura 2000 byl vyloučen, a to i v kumulaci se silnicí I/9
v úseku Česká Lípa – Nový Bor v rámci posouzení podle §45i zpracovaného RNDr. Ondřejem Bílkem
jako součást Oznámení záměru v listopadu 2015, záměr však je dle závěru zjišťovacího řízení ze dne
1. 3. 2016 dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Mezi vlivy, u kterých bude (nebo může být) patrný kumulativní či synergický efekt obou záměrů, patří
trvalý zábor biotopů v nivě Šporky, při výstavbě záměrů pak riziko přímého usmrcování jedinců kuňky
obecné v prostoru stavebních prací a rušivé vlivy.

1

Aktuálně posuzovaný a navazující úsek silnice I/9 byly v minulosti posouzeny z hlediska vlivů na životní
prostředí podle zákona č. 244/1992 Sb., a to jako jeden záměr Silnice I/9 Nový Bor - Česká Lípa, pro který bylo
vydáno 3.12.1999 souhlasné stanovisko.
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Zábor se bude týkat jednak terestrického biotopu kuňky obecné v blízkosti EVL Manušické rybníky a
jednak biotopu vydry říční (bude provedena i úprava Šporky). Přímo dotčené plochy leží mimo území
EVL a ani v součtu nemůže jejich úbytek ohrozit populace zmíněných druhů. Vzhledem k nízké
prostorové aktivitě kuňky obecné a její úzké vazbě na vodní biotopy lze očekávat, že přímá mortalita
žab při realizaci obou záměrů bude nízká (v řádu jednotek jedinců), a proto by ke kumulaci vlivu došlo
prakticky pouze v případě časového souběhu realizace obou záměrů. Ani v tom případě by však
úbytek jedinců nebyl významný z pohledu zachování příznivého stavu populace v EVL. Co se týče
kumulace rušivých vlivů, které jsou podstatné z pohledu ochrany vydry říční, je situace obdobná –
relevantní by byla jen v případě časového souběhu realizace obou záměrů a vzhledem k lokalizaci
záměrů by ani tak rušení nemělo významný dopad na populaci druhu v EVL Horní Ploučnice a EVL
Dolní Ploučnice.
Po realizaci (tj. v období provozu) záměrů nebudou kumulativní či synergické vlivy generovány, neboť
migrační průchodnost území zůstane zachována pro oba dotčené druhy a provoz obou záměrů má
zcela odlišný charakter.
Vlivy posuzovaného záměru na silně mobilní vydru říční se teoreticky mohou kumulovat také s vlivy
některých dalších záměrů lokalizovaných ve větší vzdálenosti od dotčeného území. Vzhledem k nízké
intenzitě negativních vlivů posuzovaného záměru na daný druh však lze předpokládat, že kumulace
vlivů s takovými záměry nebude významná, pokud tyto budou samy o sobě vyhodnoceny jako
akceptovatelné z pohledu vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (při dodržení legislativních
požadavků je v opačném případě není možné realizovat).
Celkově lze tedy konstatovat, že kumulací vlivů posuzovaného záměru s realizovanými a aktuálně
připravovanými záměry nedojde k významně negativnímu ovlivnění EVL Cihelenské rybníky, EVL
Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky, EVL Dolní Ploučnice, EVL Horní Ploučnice, EVL Manušické rybníky
a EVL Stružnické rybníky, resp. dotčených předmětů ochrany a celistvosti EVL.

4.6. Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k poloze a charakteru záměru lze přeshraniční vlivy vyloučit.
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5. ZÁVĚR
Na základě celkového hodnocení vlivů záměru „Silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“ na dotčenou
EVL Cihelenské rybníky, EVL Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky, EVL Dolní Ploučnice, EVL Horní
Ploučnice, EVL Manušické rybníky a EVL Stružnické rybníky, jejich předměty ochrany a celistvost lze
konstatovat, že posuzovaný záměr bude mít mírně negativní vliv (-1) na vydru říční (Lutra lutra) v EVL
Horní Ploučnice a EVL Dolní Ploučnice, mírně negativní vliv (-1) na kuňku obecnou (Bombina
bombina) v EVL Manušické rybníky a EVL Cihelenské rybníky a vliv na hranici nulového a mírně
negativního vlivu (0/-1) na kuňku obecnou (Bombina bombina) v EVL Česká Lípa – mokřad v nivě
Šporky, EVL Dolní Ploučnice a EVL Stružnické rybníky. Ostatní předměty ochrany EVL Horní Ploučnice
a EVL Dolní Ploučnice nebudou negativně ovlivněny. Žádné další lokality soustavy Natura 2000
nebudou záměrem dotčeny.

Posuzovaný záměr „Silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava“ nebude mít významně negativní
vliv (tedy negativní vliv dle §45i odst. 9 zákona č.114/1992 Sb.) na předměty ochrany a
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které tvoří soustavu Natura 2000.

5.1. Opatření ke zmírnění či minimalizaci možných negativních vlivů záměru
Pro zmírnění vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost dotčených EVL jsou navržena následující
opatření:
1. Úpravu vodního toku Šporka i ostatních vodotečí (Okrouhlický potok, Stružnický potok) pod
mostními objekty provést v minimálním nutném rozsahu, mostní pilíře neumisťovat do koryt
vodních toků. Suchou část podmostí ponechat vždy alespoň částečně v přírodě blízkém stavu. U
vícepolových mostů opevněním chránit proti erozi jen okolí pilířů, zbytek suchého podmostí
ponechat bez zásahu. U menších mostů pro nezbytné zpevnění podmostí použít přednostně
přírodní materiál (kámen) a dbát na zachování migrační prostupnosti včetně suché cesty
(minimálně 70 cm široká berma na obou březích toku).
2. Zvětšit most přes Stružnický potok (SO 210) - dle technických možností zvětšit jeho rozpětí
minimálně na 25 m.
3. Z důvodu zachování cenných biotopů prověřit možnost prodloužení mostu přes Šporku (SO 209)
na úkor násypu až do cca km 6,950 staničení trasy silnice.
4. Zabránit znečištění vody a horninového prostředí v průběhu stavby. Zpracovat havarijní plán pro
zamezení kontaminace prostředí znečišťujícími látkami. Vybavit staveniště prostředky pro
případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných znečišťujících látek, případné úkapy a
úniky ropných látek neprodleně odstraňovat.
5. Dešťové vody odváděné z povrchu nově postavené silnice odvádět do recipientů přes
sedimentační nádrže, odlučovače ropných látek či obdobná zařízení zabraňující kontaminaci
vody v recipientu ropnými látkami. Pokud to bude technicky možné, do náhonu napájejícího
soustavu Manušických rybníků vodu ze silnice ani přilehlých ploch neodvádět, v opačném
případě odtok vybavit odlučovačem ropných látek a otevřenou retenční nádrží, která bude
řešena podle zásad uvedených níže (opatření č. 6).
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6. U otevřených retenčních nádrží realizovat minimálně na jedné straně nádrže břeh s vegetačním
opevněním nebo bez opevnění, v mírném sklonu (1:3 a menší) a v plynulé návaznosti na okolní
terén. Hloubka nádrže by neměla být jednotná, ideálně realizovat několik úrovní nebo postupně
se svažující dno.
7. Veškeré vodohospodářské objekty (výústní objekty, jímky, sedimentační nádrže apod.) řešit tak,
aby se nemohly stát pastí pro drobné živočichy. Jedna stěna by vždy měla mít maximální sklon
1 : 2 a měla by být zdrsněna např. zapuštěnými kamínky.
8. Do projektu začlenit realizaci trvalých zábran v kombinaci s podchody/propustky na silnici I/9 a
silnici III/2628, a to v úseku západně od Manušic podél EVL Manušické rybníky. Takto chránit
celý úsek I/9 mezi mosty SO 206 a SO 208 přes tok Šporky a celý úsek přeložky silnice III/2628 a
navazující úsek po zástavbu v obci Manušice. Propustky osadit úseky vedené v násypu, a to ve
vzdálenosti po cca 30 m a přednostně je řešit jako rámové propustky o rozměrech 2 x 2 m (dle
technických možností, v případě nižšího násypu osadit menší propustek). Konkrétní umístění a
konstrukční a materiálové řešení trvalých zábran doporučuji specifikovat s ohledem na výskyt
obojživelníků v rámci další projektové přípravy záměru (DÚR, DSP).
9. V nivě Šporky a Stružnického potoka a v celém úseku západně od Manušic a podél EVL
Manušické rybníky instalovat kolem staveniště dočasné zábrany proti obojživelníkům a zabránit
jim tak v pronikání do prostoru stavby (tj. v úsecích stavby odpovídajících cca km 3,75 – 3,95; km
4,7 – 6,6 (zde instalovat zábrany i kolem staveniště při realizaci přeložky silnice III/2628); km 6,9
– 7,2; a km 7,7 – 7,9 staničení hlavní trasy silnice I/9). Konkrétní umístění a konstrukční řešení
dočasných zábran doporučuji specifikovat s ohledem na výskyt obojživelníků v projektu opatření
k ochraně přírody, který by měl být zpracován v rámci další projektové přípravy záměru (DSP).
10.Při realizaci stavby zajistit ekodozor, který bude dohlížet na plnění podmínek uvedených
v dokumentech OOP a v případě potřeby zajistí transfery obojživelníků ze staveniště. Konkrétní
činnosti ekodozoru doporučuji specifikovat v projektu opatření k ochraně přírody, který by měl
být zpracován v rámci další projektové přípravy záměru (DSP).
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