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1. Úvodem
V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byla do českého právního řádu
novelou zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zákonem č. 218/2004 Sb.
transponovány dvě klíčové směrnice – Směrnice Rady č. 79/409/EEC o ochraně volně
žijících ptáků a Směrnice Rady č. 92/43/EEC o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin. Součástí uvedených směrnic je i povinnost zajistit
územní ochranu a celistvost (integritu) pro vybraná stanoviště (biotopy) a lokality vybraných
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin ve formě evropsky významných
lokalit (vybraná stanoviště a druhy živočichů /mimo ptáky/ a rostlin) a ve formě ptačích
oblastí (pro vybrané druhy volně žijících ptáků). Tyto lokality tvoří zájmy soustavy Natura
2000 na území České republiky s tím, že následně je nutno posuzovat vliv jakýchkoli
plánovaných záměrů nebo koncepcí na uvedený systém územní ochrany vybraných
fenoménů.
Tato povinnost je stanovena § 45h zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění: „Jakákoliv koncepce
nebo záměr, který může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, podléhá hodnocení jeho důsledků na toto
území a stav jeho ochrany z uvedených hledisek…“ Ustanovení § 45i odst 2 cit. zák. uvádí:
„Jestliže orgán ochrany přírody svým stanoviskem podle odst. 1 významný vliv podle § 45h
odst. 1 nevyloučí, musí být daná koncepce nebo záměr předmětem posouzení podle tohoto
ustanovení a zvláštních právních předpisů“.
Od roku 2012 probíhají přípravy na prodloužení stávajícího odběru surové vody pro závod
společnosti Devro s.r.o., Víchovská 830, Jilemnice ze stávajícího odběrného profilu na řece
Jizerce v ř.km 7,4. S ohledem na charakter toku v úseku ovlivněném tímto odběrem je
předmětem prodloužení stávajícího odběru zachování stávajících (povolených) objemů
odebírané vody z toku.
Stávající odběr povrchové vody v toku (společný odběr pro společnost Devro s.r.o., a město
Jilemnice) je lokalizován v ř.km 7,4. Z důvodu snížení délky ovlivněného úseku toku
odběrem vody v obdobích s nízkým stavem vody bylo v roce 2013 rozhodnuto o řešení
alternativního odběrného místa surové vody (dále „AOM“) situovaného v profilu ř.km 3,6
s technickými objekty nad pravým břehem toku. Účelem je zajištění alternativního zdroje
surové vody pro závod Devro, s.r.o. pro období roku, kdy se průtok v řece Jizerce v místě
stávajícího odběru blíží navrhovanému minimálnímu zůstatkovému průtoku. Základním
požadavkem na řešení AOM je od začátku vyloučení možnosti souběhu odběru ze stávajícího
zdroje a zdroje AOM.
Pro účely vstupních jednání ve věci odběrů povrchové vody z toku Jizerka pro společnost
Devro, s.r.o. Jilemnice se Správou Krkonošského národního parku byl proveden komplexní
biologický průzkum toku Jizerka pro prolongaci stávajícího odběru povrchové vody (ř.km
7,4) a navrhovaný alternativní záložní odběr povrchové vody (ř.km 3,6) na toku Jizerka
v celém úseku toku od profilu stávajícího odběru po odtok z ČOV Jilemnice-Hrabačov
v délce téměř 5 km (závěrečná zpráva Macháček M. a kol., 03/2015). Součástí komplexního
biologického průzkumu (Příloha č. 3) byl podrobný hydrobiologický a ichtyologický průzkum
toku Jizerka (Pravec a kol. 11/2014), který mj. potvrdil celkem v 6 řešených profilech toku
Jizerky výskyt předmětu ochrany EVL Krkonoše vranka obecná. V rámci uvedených 6 profilů
byly zahrnuty i 3 profily průzkumu ryb a bentosu z roku 2012 (Dvořák, Kortan, 2012), takže
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materiál obsahoval i základní srovnání s výskyty vranky v roce 2012. Součástí biologického
průzkumu byl rovněž fytocenologický a floristický průzkum pravobřežní louky v místě
umístění AOM z důvodu lokalizace záměru uvnitř EVL Krkonoše a širší zoologický
průzkum. Dokument byl dne 7.5.2015 prokonzultován na Správě Krkonošského národního
parku ve Vrchlabí mj. s tím, že bude pokračováno v monitoringu společenstva toku pro
prodloužení stávajícího odběru v roce 2016, hydrobiologický a ichtyologický monitoring toku
bude v profilu 1 rozšířen na dva profily (1 před odběrem a 2. pod odběrem), aby bylo možno
dopady navrhovaného systému odběru vody z toku Jizerky podrobněji vyhodnotit.
Pro účely dokumentace pro územní řízení (DÚR) v červnu 2015 pro umístění vlastního AOM
bylo provedeno shrnutí a konkretizace biologického průzkumu pro profil odběru AOM
(Macháček M. a kol., 06/2015). V obou dokumentech z 03/2015 a 06/2015 byly v závěrech
stanoveny podmínky a doporučení z hlediska prevence, eliminace či minimalizace vlivů na
biotu, včetně zjištěných předmětů ochrany EVL Krkonoše, které projektant (společnost
ALIMOPROJEKT , spol. s.r.o., Praha) do DÚR převzal.
K DÚR byla mj. vydána stanoviska § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění (dále ZOPK), v daném případě Správy Krkonošského národního
parku (dále Správa KRNAP nebo Správa) a KÚ Libereckého kraje – odboru životního
prostředí a zemědělství1. V těchto stanoviscích oba příslušné orgány ochrany přírody přes
výše uvedené nevyloučily významný vliv záměru na lokality soustavy Natura 2000 s řadou
konkrétních požadavků na hodnocení2.
a) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
vydáno dne 23.7.2015 pod č.j. KULK 49471/2015 jako součást komplexního stanoviska odboru.
V odůvodnění je orgánem ochrany přírody mj. konstatováno, že „délka nově budovaného
derivačního tělesa tak činí od profilu odběru po vyústění cca 4,6 km. Ač nedochází k budování
nového příčného tělesa v toku, velikost ovlivnění řeky Jizerky, která je v dotčeném úseku součástí
Evropsky významné lokality Krkonoše v kompetenci orgánu ochrany přírody, je natolik zásadní,
že nelze vyloučit vliv na tento prvek soustavy Natura 2000. Jedná se sice o teoretické snížení délky
derivovaného úseku toku (jak je uvedeno v biologickém posudku), ale fakticky dochází ke zvýšení
odběru vody z toku Jizerky nad hranici současnou. Z předloženého biologického posudku tak
vyplývá, že záměrem investora je zvýšení intenzity odběru vod z Jizerky za snížených průtoků“.
Dále jsou stanoveny požadavky pro řešení zjišťovacího řízení dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném
znění3

1

2

3

Je dáno tím, že řeka Jizerka tvoří hranici EVL Krkonoše a ochranného pásma KRNAP (v řešeném území
totožné s hranicí EVL), takže jsou kompetentní oba orgány ochrany přírody. Dle sdělení KÚ Libereckého
kraje č.j. KULK 55227/2015 ze dne 5.8.2015 je Jizerka mimo ochranné pásmo KRNAP v ploše koryta toku
v působnosti krajského úřadu, vlastní hranicí je dle KÚ pravý břeh toku.
Podle § 45i odst. 2 je povinnost naturového hodnocení dána tím, že „pokud orgán ochrany přírody svým
stanoviskem podle odstavce 1 významný vliv nevyloučí, musí být daná koncepce nebo změna předmětem
posouzení podle tohoto ustanovení a zvláštních právních předpisů…“ Citované stanovisko je odůvodněno
výskytem vranky obecné jako předmětu ochrany EVL Krkonoše v toku Jizerka, zvýšením odběru povrchové
vody a s tím i ovlivnění podmínek života v podstatné části toku za nízkých průtoků, dále navýšením vnosu
chemických látek provozem ČOV po navýšení produkce odpadních vod.
Jak vyplývá z kapitoly 2.2, nemůže docházet k navýšení odběru vody, poněvadž pro profil AOM jsou
navrhovány stejné ekvivalenty pro nakládání s vodami jako pro prolongaci stávajícího odběru (jinak by to
nemohla být nesouběžná alternativa k odběru stávajícímu při nízkých stavech vody v toku). Návrhem na
profil odběru v AOM se délka derivovaného (odběrem z AOM hydrologicky ovlivněného) úseku toku
snižuje z 4.600 m na 800 m, tedy na cca 17,4% délky stávajícím odběrem hydrologicky ovlivňovaného úseku
toku.
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b) Stanovisko Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí vydáno dne 17.8.2015 pod č.j
KRNAP 05363/2015. V odůvodnění je orgánem ochrany přírody úvodem mj. konstatuje, že „plán
společnosti DEVRO s.r.o. je ponechat odběr vody ze současného místa v provozu a teprve v době,
kdy se zde průtok dostane na hodnotu nižší než 260 l/s (tj. Q355d), začít odebírat vodu z
alternativního odběrného místa. Pro odběr z alternativního odběrného místa je požadováno
nestanovovat žádný minimální zůstatkový průtok, resp. pouze orientační průtok o hodnotě 260 l/s
(tj. hodnota mezi Q355d a Q364d). Vliv takto stanovených průtoků na vodní biotu má být sledován
pomocí následného monitoringu. Výsledky monitoringu ukáží, zda je nutné hodnoty měnit.
Zhodnocení výstupů monitoringu má proběhnout v roce 2018 pro stávající odběrné místo a po
deseti letech od vydání PNV pro alternativní odběrné místo. Na základě těchto údajů je požadavek
vypracovat naturové hodnocení mj. zdůvodněn tím, že: „předkladatelé záměru navrhují u
stávajícího odběrného místa i u alternativního odběrného místa stanovit minimální zůstatkové
průtoky, které mají nestandardně nízké hodnoty (viz výše). Navrhované hodnoty nejsou v souladu
s platným Plánem péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo ani s metodikou MŽP ke stanovení
hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích (MŽP 1998). Jakýkoliv odběr vody s
takto nestandardně stanovenými minimálními zůstatkovými průtoky by měl být z hlediska svých
vlivů na říční ekosystém důkladně posouzen. Předložené materiály (Macháček – březen 2015 a
Macháček – červen 2015) však takovéto posouzení neprezentují. Lze v nich nalézt sice důkladné
informace o výskytu vranky obecné v Jizerce i o průtocích v předmětném toku, nikoliv však
syntézu těchto informací. Nikde neobsahují jasné argumenty, na základě kterých lze vyloučit vliv
nízkých plánovaných průtoků na vranku obecnou. Nikde rovněž nediskutují plánované vlivy ve
světle ostatních okolností, jako je například zvýšené znečištění vody v Jizerce pod plánovaným
4
alternativním odběrným místem z důvodu vypouštění odpadních vod z podnikové ČOV.

Předkládaná zpráva naturového hodnocení je tedy zpracována jako podklad pro dokument
Oznámení záměru „Alternativní odběrné místo surové vody“ podle zák.č. 100/2001 Sb., ve
znění zák.č. 39/2015 Sb. 5 Jedná se o hodnocení vlivů na Evropsky významnou lokalitu (dále
EVL) CZ 0524044 Krkonoše a Ptačí oblast (dále PO) CZ 0521009 Krkonoše. Vyžádané
Naturové hodnocení tak bude i samostatnou přílohou a podkladovým materiálem pro nové
Oznámení záměru podle § 6 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí (dále ZPV) ve smyslu platného znění.
Na základě uvedených výstupů objednal investor záměru v srpnu 2015 nové naturové
hodnocení u zpracovatele předkládané zprávy.
Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda může mít záměr významně negativní vliv na předměty
ochrany a celistvost EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Hodnocení bylo zpracováno pro jednu
předloženou variantu záměru s tím, že jsou rámcově komentovány jiné varianty zdrojů vody.
Pro zpracování předloženého hodnocení byly použity následující vstupní dokumenty, rozbory
a podklady, poskytnuté průběžně objednatelem:

4

Nikde, ani ve stanoviskem citovaných zprávách předložených průzkumů není uvedeno, že nedochází
k vyloučení vlivu na vranku. Je ale konstatováno, že nedochází k významně negativnímu vlivu na vranku
obecnou jako předmět ochrany EVL a zvláště chráněný druh živočicha. Návrhem na řešení AOM se nemění
proces výroby a proto kvalitativní i kvantitativní parametry odpadních vod vypouštěných do toku Jizerky z
ČOV v profilu ř.km 2,8 se také nemění. Vyčištěné OV vypouštěné plní a i v budoucnu budou splňovat
podmínky platného rozhodnutí - povolení pro vypouštění OV z BČOV.
5
Jde o podlimitní záměr ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona k bodu 1.8, kat. II, přílohy č. 1 zákona – „Odběry
vody nebo převod mezi povodími nebo dílčími částmi povodí, pokud je množství odebírané nebo převáděné
vody od 10 do 100 mil. m3 za rok, …“. Vypracování Oznámení pro zjišťovací řízení je tak dáno „ze zákona“
vzhledem k povaze vydaných stanovisek obou orgánů ochrany přírody.
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a) Alternativní odběrné místo surové vody. A Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva
pro účel územního rozhodnutí o umístění stavby. C. Situace. Ing. arch. Libor Kubena a kol.,
Alimoprojekt, spol. s.r.o., Praha, červen 2015
b) Alternativní odběrné místo surové vody. Studie k územnímu řízení. Ing. František Štindl, Ing.
arch. Libor Kubena a kol., Alimoprojekt, spol. s.r.o., Praha, listopad 2015
c) Alternativní odběrné místo surové vody. Revidovaný koordinační situační výkres. Ing.
František Štindl, Ing. arch. Libor Kubena a kol., Alimoprojekt, spol. s.r.o., Praha, listopad
2015
d) Popis možností využití současných zdrojů vody z okolí dle podkladů SčVK, a.s.. Devro
s.r.o., prosinec 2015
e) Popis návrhu variant zásobování závodu Devro, s.r.o. Jilemnice vodou z „blízkých“ vodních
toků. Ing. František Štindl, Alimoprojekt, spol. s.r.o., Praha, leden 2016
f) Opatření na úrovni společnosti Devro s.r.o. k úsporám vody. Devro s.r.o., březen 2015
g) Stanovisko Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
k územnímu a stavebnímu řízení pro alternativní odběrné místo ze dne 23.7.2015, č.j. KULK
49471/2015
h) Stanovisko Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí - § 45i NATURA 2000 k
plánované akci „Alternativní odběrné místo surové vody − Jizerka“ ze dne 17.8.2015, č.j.
KRNAP 05363/2015
i) Rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí o prodloužení povolení
k nakládání s vodami – odběru povrchových vod z toku Jizerka v ř.km cca 7,4 pro společnost
Devro, s.r.o., č.j. PDMUJI 3630/2014 R 101, ukl. znak 231.2/A5, sp.zn. MUJI 767/2014 ŽP
z 15.5.2014
j) Rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí o změně k povolení
odběru povrchových vod z toku Jizerka v ř.km cca 7,5 pro společnost Vodohospodářské
sdružení Turnov, zastoupené společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice
č.j. PDMUJI 371/2011 R 25, ukl. znak 231.2/A5, sp.zn. MUJI 123/2011 ŽP z 14.2.2011
k) Rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí o povolení k nakládání
s povrchovými vodami, k odběru z vodního toku Jizerka v ř.km cca 7,5 pro společnost
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, pro úpravnu vody Hrabačov č.j. PDMUJI
7905/2007 R 690, ukl. znak 231.2/A5, sp.zn. MUJI 3619/07/ŽP z 10.12.2007
l) Rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí o povolení k nakládání
s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci pevným jezem na vodním toku Jizerka
v ř.km 4,800 a k nakládání s povrchovými vodami k využívání jejich energetického
potenciálu pro provoz malé vodní elektrárny pro MUDr. Viktora Zavřela, Praha č.j. PDMUJI
2544/2009, PDMUJI 2545/2009 R84, ukl. znak 231.2/A5, sp.zn. MUJI 1182/09/ŽP
z 30.3.2009
m) Rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí o povolení k nakládání
s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci pevným jezem na vodním toku Jizerka
v ř.km 6,085 a k nakládání s povrchovými vodami k využívání jejich energetického
potenciálu pro provoz malé vodní elektrárny pro pna Petra Šebečka, Praha č.j. PDMUJI
2867/2007 R202, ukl. znak 231.2/A5, sp.zn. MUJI 1231/07/ŽP z 1.6.2007
n) Aktuální hydrologické údaje pro tok Jizerka, ČHMÚ Praha: profil ř.km 7,4 z 28.8.2013,
profil AOM nad Jilemkou z 11.4.2014
o) Aktuální hydrologické údaje pro tok Jilemka v profilu nad vtokem do Jizerky Hrabačov,
ČHMÚ Praha: 10.4.2015
p) Aktuální hydrologické údaje toku Cedron v profilu nad vtokem do Jizerky v D. Štěpanicích,
ČHMÚ Praha: 5.10.2015
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Pro účely biologického průzkumu pro závěrečné zprávy z roku 2015 byl zadán ichtyologický
průzkum toku Jizerky a průzkum stavu bentosu v roce 2014 na celkem 6 profilech6 (z toho 3
shodné s průzkumy 2012). V roce 2015 pro účely naturového hodnocení, biologického
průzkumu a aktualizace monitoringu ekosystému toku byl podle požadavků Správy KRNAP
vložen 7. profil pod jezem v ř.km 7,4 pod stávajícím odběrným místem. Nová souhrnná
závěrečná zpráva ichtyologického průzkumu a průzkumu makrozoobentosu (Pravec M. a
kol., 12/2015) je přílohou č. 1 předkládaného naturového hodnocení.
V roce 2014 byl pro potřeby závěrečné zprávy biologického průzkumu (03/2015) dále
proveden rovněž fytocenologický a floristický průzkum zájmového území pro umístění AOM
nad pravým břehem Jizerky (uvnitř EVL a uvnitř vnějšího OP KRNAP) mapovatelkou
soustavy Natura 2000 doc. RNDr. Jitkou Málkovou, CSc. Tento průzkum je rovněž přílohou
předkládaného naturového hodnocení (příloha č. 2).
Předložené podklady je možno pokládat za dostatečné pro vypracování naturového
hodnocení. Pro finální zpracování tohoto naturového hodnocení je tedy vycházeno
z aktualizovaných dat o kvalitě vody, průtocích, složení bentosu a rybí obsádky a bilančních
hydrotechnických údajů projektanta záměru a aktualizované verze přípravné dokumentace
(verze DÚR, Alimoprojekt Praha, spol. s.r.o., 06/2015 a následná aktualizovaná studie,
Alimoprojekt Praha, spol. s.r.o., 11/2015) s doplňky vodohospodářského charakteru (11/2015
- 02/2016).
Dále bylo vycházeno z vlastních šetření a průzkumu na lokalitě, včetně zadaného
ichtyologického průzkumu a průzkumu makrozoobentosu. Kompletní závěrečná zpráva
biologického průzkumu bude rovněž samostatnou přílohou souběžně zpracovávaného
Oznámení EIA dle ZPV7. Pro účely naturového hodnocení jsou uplatněny jen výstupy, mající
vztah k předmětům ochrany EVL či PO Krkonoše.
Dílčí podklady byly dále získávány z odborné literatury, z veřejně přístupných údajů o
soustavě Natura 2000 na Internetu a odborných konzultací. Seznam použitých podkladů
(zdrojů dat a údajů) je uveden v závěru předkládané zprávy.

6

Profil pro průzkum 2012: v ř.km 7,41 – stávající odběrné místo, ř. km cca 3,30 – vedle areálu ČOV po proudu
od jezu a podvodního prahu u SčVK a ř.km 2,65 – cca 150 m pod vyústěním ČOV. Pro průzkum 2014 přidány
3 profily: v lesním úseku cca 200 m nad odběrem MVE Dolní Štěpanice, v derivovaném úseku MVE D.
Štěpanice nad limnigrafem ČHMÚ, profil v ř.km 3,6 pro navrhovaný odběr AOM.
7
Popisuje charakter dotčených biotopů /přírodních stanovišť a obsahuje dále seznam všech zjištěných druhů
vyšších rostlin včetně dřevin a seznam všech zjištěných druhů/zástupců skupin živočichů v dotčeném území
záměru.
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2. Charakter posuzovaného záměru
2.1. Identifikační (administrativní) údaje
Jde o posouzení vlivu záměru, spočívající v návrhu na vybudování alternativního odběrného
místa povrchové vody z toku Jizerky (dále AOM) v ř. km 3,6.
DEVRO, s.r.o., Víchovská 830, 541 01 Jilemnice,
ing. Michal Štoček, generální ředitel
Projektant:
Alimoprojekt spol. s.r.o., Praha, Na Pěšinách 89/66, 182 00 Praha 8, ing. René
Horejš, jednatel společnosti; ing. arch. Libor Kubena, vedoucí projekčního
týmu, ing. František Štindl, autorizovaný projektant pro vodohospodářské
stavby
Umístění:
Kraj Liberecký, město Jilemnice, k.ú. Hrabačov, (obec Benecko - k.ú. Dolní
Štěpanice – stávající odběr, obec Víchová nad Jizerou – k.ú. Víchová nad
Jizerou – vyústění ČOV)
Poloha uvnitř EVL a PO Krkonoše (stávající odběr), uvnitř EVL (umístění
objektů AOM na pravém břehu), při hranici EVL (vlastní odběr pro AOM,
ovlivněný úsek toku), mimo PO Krkonoše (ČOV, lokalizace AOM včetně
odběru pro AOM, závod)
Stavební úřad:
MěÚ Jilemnice, stavební úřad – územní řízení, stavební povolení
MěÚ Jilemnice, odbor ŽP – povolení nakládání s vodami a povolení
vodohospodářského díla
Orgán ochrany přírody: Správa Krkonošského národního parku, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U
jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 (levý břeh Jizerky mimo OP KRNAP a EVL
Krkonoše)
Investor:

2.2. Stručné údaje o záměru
Vstupní souvislosti
Stávající odběr surové vody je prováděn v profilu pevného jezu na řece Jizerce v ř. km 7,400 (č.h.p.
1-05-01-022) a je společný i pro úpravnu města Jilemnice.

V současné době závod společnosti Devro s.r.o. odebírá povrchovou vodu z vodoteče Jizerka
na základě Rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice, odboru životního prostředí o prodloužení
povolení k nakládání s vodami – odběru povrchových vod z toku Jizerka v ř.km cca 7,40 pro
společnost Devro, s.r.o., č.j. PDMUJI 3630/2014 R 101, ukl. znak 231.2/A5, sp.zn. MUJI 767/2014
ŽP z 15.5.2014; v tomto rozhodnutí není stanoven minimální zůstatkový průtok a má platnost do
4.8.2016. Jde o prodloužení povolení k odběru povrchové vody rozhodnutím MěÚ Jilemnice, odboru
ŽP ze dne 9.8.2004 č.j. ŽP/4345/04//231.2 R137 ze dne 9.8.2004, opravené rozhodnutím MěÚ
Jilemnice, odboru ŽP ze dne 28.2.2014 , spis. zn. MUJI 622/2014/ŽP R 35. Dle výše uvedeného

rozhodnutí jsou povoleny následující ekvivalenty:




průměrný odběr Qprům = 32,0 l/s,
max. odběr Q max. = 50,0 l/s, maximálně 100 000 m3/měsíc,
roční povolený odběr činí Q rok = 1 000 000 m3/rok.

Je navrhována prolongace stávajícího odběru a příprava na nové vodoprávní povolení v roce 2016,
bez dalších technických úprav v průtočném profilu toku oproti stávajícímu stavu a bez zvyšování
kapacity odběru. Pro nové rozhodnutí (prolongaci) odběru jsou navrhovány shodné hodnoty:




průměrný odběr Qprům = 32,0 l/s,
maximální odběr Q max. = 50,0 l/s, maximálně 100 000 m3/měsíc,
roční povolený odběr Q rok = 1 000 000 m3/rok.
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Odběrný objekt kromě odběru pro závod Devro s.r.o., řeší i odběr surové vody pro ÚV Hrabačov do
veřejného vodovodu města Jilemnice8. Ochranné pásmo vodního zdroje bylo vyhlášeno rozhodnutím
MÚ Jilemnice OŽP č.j.: ŽP/1987/05 R26 ze dne 7. 2. 2007. Toto ochranné pásmo je vyznačeno
výstražnými tabulkami umístěnými v okolí jímacího objektu.
Povolení bylo vydáno Městským úřadem Jilemnice, odboru životního prostředí dne 10.12.2007 č.j.
PDMUJI 7905/2007 R690, spis. zn.: MUJI 3619/07/ŽP a změněno rozhodnutím ze dne 14. 2. 2011
Čj.: PDMUJI 371/2011 R25, Spis. zn.: MUJI 123/2011/ŽP, v rámci kterého povoluje odběr
v rozsahu:






Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr
Roční povolený odběr
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

10 l/s
30 l/s
25 000 m3/měs.
250 000 m3/rok
12

Původním povolením byl stanoven minimální zůstatkový průtok v ekvivalentu Q355, což
znamenalo hodnotu 220 l/s9.
Společnost Devro s.r.o. již zahájila aktivity pro získání prodloužení tohoto povolení po srpnu 2016.
Důvody pro zachování stávajícího odběrného místa jako primárního zdroje vody jsou dány
především:




kvalitou vody,
energetickou nenáročností dopravy vody pomocí gravitačního přivaděče,
charakterem odběrného místa, které je majetkem společnosti Devro s.r.o., ale zároveň je sdruženým
zdrojem vody pro zásobování obyvatelstva a za této situace nemůže tedy být společností opuštěno

Poloha stávajícího odběru v ř.km 7,4 vyplývá z následujícího zákresu do ortofotomapy
(podklad www.mapy.cz):

8

Synergický vliv ve shodném profilu, jeden z důvodů pro prověření možnosti i jiného, trvale nebo v závislosti
na průtocích odděleného zásobování vody pro společnost Devro, s.r.o. Blíže viz kumulativní vlivy.
9
Hodnota vyplývá z hydrologických dat ČHMÚ pro daný profil z 2.8.2012 dle hydrologické řady do roku 1980
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Odebraná voda je po úpravě na vodu pitnou kontinuálně používána v závodě převážně
k technologickým účelům (potravinářská výroba) a pouze malé množství slouží pro sociální zařízení
závodu. Ze závodu je po použití následně voda přibližně ve shodném množství vypouštěna na
mechanickou čistírnu a společnou biologickou čistírnu i pro město Jilemnici a po vyčištění je voda
vypouštěna zpět do recipientu - Jizerky.
Vypouštění vyčištěných odpadních vod je řešeno v ř.km 2,80, takže stávajícím odběrem je ovlivněn
úsek toku Jizerky od ř.km 7,4 (profil stávajícího společného odběru povrchové vody z toku pro město
Jilemnice a společnost Devro s.r.o.) po vyústění ČOV v ř. km 2,80. Celkové délka toku, ovlivněná
stávajícím odběrem (analogie derivace pro MVE) činí 4,6 km.

Na základě těchto skutečností, kdy za nízkých stavů vody v toku je ovlivňován velmi dlouhý
úsek, byly zahájeny práce na zajištění alternativního zdroje vody blíže k místu vyústění ČOV
na pozemcích ve vlastnictví Devro s.r.o.
Jako technicky možná varianta bylo zvoleno jímání podzemní vody na pozemcích v údolní nivě řeky
Jizerky (p.č. 741/1 a 741/6) a varianta odběru povrchové vody z řeky Jizerky v blízkosti těchto
pozemků, které jsou ve vlastnictví investora. Obě lokality se nacházejí v k.ú. Hrabačov těsně nad
soutokem řeky Jizerky s Jilemkou. Pro odběr povrchové vody byla tato lokalita vybrána z důvodu
přítoku částečně znečištěné vody Jilemkou z města Jilemnice.
V první polovině roku 2013 byl proveden a vyhodnocen předběžný hydro-geologický průzkum na
parcelách 741/6 a 741/1 v k.ú. Hrabačov, které byly vybrány jako možná lokalita pro případné jímání
podzemní vody. Průzkum provedla geologická kancelář PROSPEKTA Liberec10. Byly zde
provedeny čtyři kopané sondy a čerpací zkoušky. Cílem bylo orientační ověření přítoků vody
z polohy říčního náplavu. Jednotlivé sondy vykázaly následující vydatnost :
Sonda S-1
Sonda S-3
Sonda S-3
Sonda S-4

orientační vydatnost :
orientační vydatnost :
orientační vydatnost :
orientační vydatnost :

1,67 l/s
4,35 l/s
0,95 l/s
1,14 l/s

Z těchto vydatností vyplývá, že v této lokalitě nelze zajistit požadované množství vody jímáním
podzemní vody. Jediným zdrojem proto zůstává pouze odběr povrchové vody z Jizerky. Nástin
možných variant řešení, jak snížit závislost závodu na povrchové vodě z Jizerky, je prezentován
v rámci samostatné přílohy č. 4 naturového hodnocení.
Účelem navrhované stavby je zajištění alternativního zdroje surové vody pro závod Devro, s.r.o. pro
období roku, kdy se průtok v řece Jizerce v místě stávajícího odběru blíží navrhovanému
minimálnímu zůstatkovému průtoku. Je uvažováno s hodnotou Qmin = 260 l/s, odpovídající aktuální
hodnotě Q355 podle aktuálních údajů ČHMÚ z hydrologické řady 1981-2010 pro odběrný profil 7,40.
Jelikož stanovení jakéhokoli MZP u stávajícího odběrného místa bude pro Devro s.r.o. znamenat
omezení výroby v suchém období (což je pro společnost závislou na pevných termínech potvrzených
dodávek zboží více než problematické), rozhodla se společnost Devro s.r.o. vybudovat alternativní
odběrné místo blíže poloze závodu z důvodu zkrácení derivovaného úseku záložním odběrem,
přičemž v technickém návrhu na jeho provedení se promítá snaha o co možná nejmenší omezení
migrace vranky obecné a dalších proudomilných živočichů odběrným místem. Důvodem je
prodloužení odběru vody za snížených průtoků, tedy zahájit odběr vody z alternativního místa za
současného vyřazení odběru pro Devro s.r.o. ze stávajícího místa (pouze při zachování odběru pro
město Jilemnice na úpravnu vody (dále ÚV) Hrabačov. Tím se délka ovlivnění toku odběrem pro
společnost Devro s.r.o. z cca 4.600 m sníží na cca 800 m v nejníže položené části stávající derivace,
která se vyznačuje již méně vhodnými hydromorfologickými i kvalitativními parametry v toku pro
proudomilné organismy. Další důvody pro zřízení a pojetí alternativního odběrného místa lze shrnout
následovně:
10

Kompletní zpráva je součástí příloh souběžně zpracovávaného Oznámení.
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výrazně bude zkrácen derivovaný úsek řeky - vzdálenost mezi odběrným objektem a výústním objektem
z čistírny odpadních vod bude cca 790 m;

umístění AOM bylo zvoleno na současném plánovaném místě, neboť v řádu desítek m po odběru vody
Devrem dojde k dotaci vody v Jizerce přítokem z Jilemky (odběrný profil cca 80 m nad vtokem Jilemky,
konec stabilizace dna cca 35 m nad vtokem Jilemky);

prostor se nachází těsně nad soutokem Jizerky s Jilemkou, která přitéká z města Jilemnice a přivádí
částečně znečištěné vody;

přes pozemky ve vlastnictví investora je vedena trasa vodovodního přivaděče DN 400 mm ze stávajícího
odběrného místa a bude zde možné provést propojení s novým výtlakem;

vzhledem k tomu, že stávající koryto Jizerky je také vedeno přes uvedené pozemky, tak také odběrný
objekt včetně mechanického předčištění a čerpání vody bude realizován na pozemcích investora;

ve zvoleném úseku koryta Jizerky (mezi profilem odběru a profilem vyústění odpadního kanálu pro
zpětné odvedení přepadu) má dno řeky podélný spád, který umožní gravitační odtok splavenin vniklých do
odběrného objektu při jeho čištění. Spád dna řeky v úsecích pod i nad vybraným úsekem je nižší;

Navrhované umístění AOM je také blízko ÚV Hrabačov, takže bude možné relativně snadno zbudovat
nové potrubí vedoucí od AOM k ÚV Hrabačov (bude sloužit při odstavení odběru vody Devrem
z primárního zdroje a přejetí na AOM, avšak ÚV Hrabačov bude nadále používat vody z primárního zdroje
v ř.km 7,4 a tedy bude tato voda muset být do ÚV Hrabačov dopravena jiným potrubím).

Základní technické údaje
Alternativní zdroj vody pro závod je navrhován tak, že bude v určitých obdobích roku zcela
nahrazovat odběr vody pro závod ze stávajícího odběrného místa. Technicky bude zajištěno, že odběr
pro závod Devro bude možný buď pouze ze stávajícího odběrného místa,
nebo pouze
z navrhovaného alternativního odběrného místa. Nebude možný souběh odběrů.
Záměr AOM je umístěn v k.ú. Hrabačov s těžištěm na pravobřežních pozemcích p.p.č. 741/1, 741/4,
741/6 a toku Jizerky p.p.č. 1087/12. Aktuálně je zpracována a pro příslušná řízení předkládána již
jen jediná územní a technologická varianta záměru, která je kombinací dnového a břehového odběru
vody z Jizerky; odběrný profil je situován nad soutokem Jizerky s Jilemkou u pozemků ve vlastnictví
investora a to cca v ř.km 3,6. Řešením AOM se délka derivovaného úseku toku (tedy úseku
dotčeného odběrem) mezi odběrným objektem AOM a výústním objektem z čistírny odpadních vod
snižuje na cca 800 m. Poněvadž jde o alternativní odběrné místo ke stávajícímu odběru v ř.km 7,4
(společný i pro město Jilemnice), pro výhledové povolení k nakládání s vodami je tak možno
uvažovat jen se stejnými hodnotami odběru, jaké jsou požadovány pro prolongaci stávajícího odběru
v ř.km 7,4 (ty jsou shodné se stávajícím povolením).
Pro alternativní odběr povrchové vody z Jizerky, který by množstvím pokryl celkovou potřebu
závodu, byl jako možná varianta navrhován v uvedené lokalitě pevný jez s rybím přechodem a
s bočním odběrným objektem. Z důvodu vzniku další migrační překážky na relativně krátkém úseku
toku bylo po jednání s pracovníky KRNAPu toto řešení odloženo a dále byla zpracována varianta
kombinace dnového a břehového odběru vody z Jizerky. Také tato varianta je situována nad
soutokem Jizerky s Jilemkou u pozemků ve vlastnictví investora a to cca v ř.km 3,6.
Pro zajištění odběru vody v tomto profilu je navrhováno provést následující stavební úpravy a nové
objekty, které budou funkčně propojené:







stabilizaci polohy dna několika betonovými prahy provedenými přes celé dno řeky – tím dojde ke
stabilizaci polohy koryta a výškové úrovně dna v místě odběrného objektu a vyústění odpadního kanálu
opevnění dna řeky v místě vyústění odpadního obtokového kanálu
nad posledním stabilizačním prahem bude proveden v části šířky koryta snížený prostor s tím vytvořen
dnový odběr s napojením na břehový odběrný objekt
břehový odběrný objekt s hrubými česlemi, hradítkem pro odvod splavenin a přelivnou hranou pro
odtok vody do jemného předčištění
odpadní obtokový kanál pro odvod splavenin z odběrného objektu zpět do řeky
objekt předčištění vody - částečně podzemní objekt, ve kterém bude umístěno jemné mechanické
předčištění, akumulační čerpací jímka a čerpací stanice
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 armaturní šachta s uzavíracími šoupátky a měřením průtoků v místě napojení na stávající přivaděč
 přívodní potrubí vody z armaturní šachty do úpravny pro město Jilemnici
 venkovní gravitační a tlakové trubní propojení objektů
 elektro přípojka s trafostanicí

SO 01 Odběrný objekt
Břehový odběrný objekt bude proveden jako podzemní betonová komora se vstupem přes strop.
Přední stěna objektu s česlemi bude navazovat na opevněnou část přilehlých břehů a vstup bude
opatřen hrubými ocelovými česlemi. Uvažovaná celková šířka česlí bude 2,5 m . Uvnitř objektu za
česlemi budou vytvořeny svislé drážky pro provizorní hrazení vtoku, hradítko pro uzavírání odtoku
do odpadního obtokového kanálu, stavitelná přelivná hrana jako přepad do objektu předčištění a
hradítko na odtoku do předčištění.
Dále bude z důvodu prevence vniku ryb do odběrného objektu AOM v prostoru za česlemi osazen
elektrický odpuzovač ryb.
Při šířce stavitelné přelivné hrany 1,8 m bude požadované množství vody Q = 32 l/s přepadat přes
tuto hranu při tloušťce přepadového paprsku 45 mm .
Přelivná hrana bude provedena částečně jako betonový práh a zbývající část do výšky stanoveného
minimálního zůstatkového průtoku v Jizerce bude provedena z desek zasunutých do drážek. Tímto
způsobem bude mechanicky zajištěn odběr vody pouze při průtocích v Jizerce, které budou vyšší než
stanovený minimální zůstatkový průtok.
Voda přepadající přes takto provedenou přelivnou hranu bude dále gravitačně potrubím odváděna do
objektu předčištění. Vtok do tohoto potrubí bude opatřen hradítkem.
Horní hrana betonového stropu tohoto objektu bude na úrovni kóty 419,850 m n.m.
Vnější půdorysné rozměry objektu jsou cca 13,25 x 3,5 m.
Na vnější straně objektu budou v souladu s ČSN 752911 „Vodní značky“ osazeny značky pro
označení důležitých úrovní hladiny a dále vizuální měřící zařízení (např. Vodočetnou lať) pro
sledování úrovně hladin v reálném čase.
Součástí objektu budou dále obslužné schody z horní hrany terénu na dno řeky. Čištění sníženého
prostoru před česlemi a česlí od zachycených splavenin bude prováděno ručně.
Odkalování vnitřního prostoru objektu bude prováděno dle potřeby vyhrazením hradítka a následným
gravitačním odtokem vody s usazeným materiálem do odpadního kanálu a dále zpět do Jizerky.
SO 02 Objekt předčištění
Objekt předčištění je řešen jako monolitický betonový podzemní objekt s několika samostatnými
komorami.
V první části budou ve žlabu horizontálně osazena jemná síta, po kterých budou proudem přitékající
vody odplavovány zachycené nečistoty a toto bude napojeno na gravitační potrubí přepadu do
otevřeného odpadního obtokového kanálu, který je dále vyústěn zpět do řeky.
Přítok vody z odběrného objektu na mechanické předčištění bude v místě vtoku uzavírán hradítkem.
Uzavření bude provedeno vždy při dostatečném průtoku vody v řece a odběru vody ze stávajícího
odběrného místa. Uzavřením vtoku bude zajištěna minimalizace transportu nerozpuštěných látek
vodou do objektu předčištění v období, kdy nebude odběr používán.
Z prostoru jemného mechanického předčištění, tj. ze dna žlabu pod jemnými síty bude voda vtékat do
akumulační čerpací jímky s předpokládaným objemem cca 30 m3. Tento uvažovaný objem je tvořen
jednak prostorem pro sedimentaci jemných částic z přiváděné surové vody (cca 10 m3 pod úrovní dna
nátokového potrubí k čerpadlům) a dále nutností vytvořit prostor mezi zapínací a vypínací hladinou
pro čerpadla. Tento prostor je nutné vytvořit z důvodu předpokládaného rozdílu přitékajícího
množství a čerpaného množství vody. Čerpané množství bude odpovídat instalovanému typu čerpadel
a bude přibližně konstantní. Přiváděné množství vody bude zvláště v suchých obdobích roku
proměnné dle výšky hladiny vody v Jizerce a dle stanoveného minimálního zůstatkového průtoku
s ohledem na pevnou úroveň přelivné hrany v odběrném objektu.
Vzhledem k výškovému řešení této jímky a předpokládané sedimentaci jemných částic z objemu
vtékající vody bude na dně proveden spádový beton a prohloubená jímka, do které bude pro občasné
odčerpání sedimentu osazeno ponorné kalové čerpadlo. Při odkalování dna čerpací jímky bude
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čerpaná voda odváděna zpět do Jizerky. Z čerpací jímky bude vedeno nátokové potrubí k čerpadlům
umístěným v další části objektu. Požadované parametry čerpací stanice jsou :
Q = 32 l/s, H = cca 55 m
Z důvodu zachování funkčnosti stávajícího systému úpravny vody v areálu firmy Devro, s.r.o. musí
dopravní výška čerpadel odpovídat rozdílu nadmořských výšek mezi stávajícím odběrným místem
(jezové těleso v ř.km 7,4 ) a úrovní min. hladiny v nové čerpací jímce v objektu předčištění. Jedná se
o následující výškové kóty:
-

přelivná hrana jezu v místě stávajícího odběrného místa .... 468,80 m n.m.
min. hladina vody v akumulační jímce
.... cca 416,0 m n.m.

Při náhlém zvýšení průtoku v řece a tím zvýšení přítoku vody z odběrného objektu do objektu
předčištění bude přitékající voda při naplnění čerpací jímky gravitačně odváděna do odpadního
kanálu a zpět do řeky.
Vzhledem k tomu, že se jedná o záplavové území, je nutné provést úroveň vstupů nad hladinu
aktivní záplavové zóny .
Z čerpací stanice bude vedeno výtlačné potrubí do navrhované armaturní šachty na trase stávajícího
přivaděče.
Vnější půdorysné rozměry budou cca 16,5 x 6,0 m.
SO 03 Armaturní šachta
Jedná se o novou armaturní šachtu na trase stávajícího vodovodního přivaděče situovanou na
pozemku investora. V této šachtě bude provedeno napojení výtlačného vodovodního potrubí z čerpací
jímky v objektu předčištění na potrubí přivaděče (ocel DN 400 mm) a dále zde bude provedeno
odbočení nového potrubí – přívodu pro úpravnu města Jilemnice. Na jednotlivých potrubích budou
osazeny uzavírací armatury a průtokoměry pro nezávislá měření jednotlivých odběrů. Šachta bude
provedena jako monolitický železobetonový podzemní objekt. Vstupy do šachty budou zvýšeny nad
okolní terén nad úroveň aktivní záplavové zóny a obsypány zeminou.
Vnější půdorysné rozměry šachty budou cca 5,6 x 4,0 m. V dalším stupni dokumentace bude po
zjištění skutečné hloubky uložení potrubí přivaděče upřesněna hloubka šachty.
Manipulací jednotlivých uzavíracích šoupátek na potrubí v šachtě bude zajištěno následující :




pro závod Devro bude gravitačně přivaděčem dodávána buď jen voda ze stávajícího odběrného místa nebo
jen čerpaná voda z navrhovaného alternativního odběrného místa
kombinaci současného odběru z obou zdrojů bude zabráněno uzavřením šoupátek
při čerpání vody z navrhovaného alternativního místa odběru bude do úpravny pro město Jilemnici
přiváděna vždy pouze voda ze stávajícího zdroje - odbočení ze stávajícího přivaděče bude provedeno před
napojením výtlačného potrubí z AOM

Popis manipulace při změnách odběru vody ze stávajícího odběrného místa a z AOM :









lze předpokládat, že min. zůstatkový průtok pro stávající odběrné místo bude Q = 260 l/s
protože průměrný odběr je požadován hodnotou Q = 32 l/s , musí v okamžiku snížení průtoku v řece
v místě stávajícího jezu pod hodnotu Q = 292 l/s dojít k omezení odběru pouze na hodnotu přesahující
minimální zůstatkový průtok
následně je nutné zhodnotit, zda je pokles dočasný a také dočasně stačí snížit odběr, nebo lze očekávat
další pokles průtoku
v druhém případě je nutné zahájit práce vedoucí k odběru vody z AOM
lze předpokládat, že objekty AOM budou průběžně čištěny a kontrolovány, i když z nich nebude voda
odebírána. Viz postup uvedený u objektů SO 01 a SO 02. Voda bude při čištění vracena zpět do Jizerky
odpadním kanálem
první činností před zahájením odběru vody z AOM bude otevření stavítka v odběrném objektu na potrubí
přítoku do předčištění a tím bude umožněn přítok vody do čerpací jímky k nátoku k čerpadlům
v armaturní šachtě bude uzavřeno šoupátko osazené na potrubí přivaděče mezi odběr pro ÚV Hrabačov a
napojení výtlaku z AOM
manipulací s uvedenými uzávěry na potrubí bude zajištěno, že odběr pro závod Devro bude možný buď
pouze gravitačně ze stávajícího odběrného místa nebo pouze čerpáním z navrhovaného alternativního
odběrného místa. Nebude tak možný souběh odběrů.

EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA

Str.

14

Alternativní odběrné místo surové vody
Naturové hodnocení záměru dle § 45i odst. 2 z.č.114/1992 Sb.
________________________________________________________________________________________

uzavírací šoupátko na odbočení pro ÚV Hrabačov je stále otevřené

bude otevřeno šoupátko na výtlačném potrubí z AOM do přivaděče

následně bude spuštěna čerpací stanice a zahájeno čerpání vody do přivaděče do závodu

vzhledem k tomu, že množství přitékající vody z navrhovaného odběrného objektu do čerpací jímky bude
závislé na průtoku v místě odběru, dojde při případném snižování průtoku v řece také k pomalému
snižování přítoku k čerpadlům až k např. k úplnému zastavení. Toto bude dáno úrovní skutečně osazené
přelivné hrany.

provoz čerpací stanice bude blokován min. hladinou v čerpací jímce a tak může docházet k přerušení
dodávek vody

objem vody čerpané z AOM na úpravnu vody v závodě Devro bude měřen průtokoměrem osazeným na
výtlačném potrubí v objektu SO 03.

SO 04 Odpadní kanál
Pro odvedení splavenin zachycených v prohloubené části dna a dále v první části odběrného objektu
je navržen odpadní obtokový kanál, jehož část bude zatrubněna profilem DN 800 mm. Tím bude
v tomto prostoru umožněn příjezd techniky až do blízkosti koryta Jizerky. V místě vtoku do kanálu
(do zatrubněné části) bude osazeno uzavírací hradítko, které bude zvednuto pouze v případech čištění
objektu od splavenin. Otevřená část kanálu bude mít lichoběžníkový profil. Dno kanálu bude
opevněno kamennou rovnaninou a svahy ohumusovány a osety trávou. Do kanálu bude dále vyústěno
odpadní potrubí z objektu předčištění.
Délka otevřeného úseku kanálu bude 25,2 m a délka zatrubněné části je 7,60 m. Tato změna byla
vyvolána požadavkem zpracovatele biologického průzkumu na posun vyústění kanálu mimo kontakt
se silným javorem.
SO 05 Stabilizace dna řeky
Vzhledem k tomu, že v současné době je koryto Jizerky v zájmové lokalitě vedeno částečně po
pozemku investora a také výšková úroveň dna je nestabilní, je navrhováno provést v úseku realizace
alternativního odběrného místa stabilizaci dna několika betonovými prahy šířky cca 0,6 m a hloubky
cca 0,8 m napříč dna koryta.
Horní úroveň prahů je navrženo provést tak, aby dno v daném úseku mělo jednotný podélný sklon.
Z důvodu zajištění dostatečného výškového rozdílu úrovně hladiny vody v místě odběru proti
vyústění odpadního kanálu zpět do Jizerky (pro průtok přes předčištění) bude horní hrana posledního
stabilizačního prahu o cca 0,2 m výš než stávající dno. Tento výškový rozdíl bude stejně jako
vymílané části dna mezi prahy dorovnán kamennou rovnaninou s plynulým navázáním na stávající
dno. Pro dorovnání bude použit materiál vytěžený z míst prahů a získaný při odstraňování sedimentů
z jiných úseků Jizerky. Počet stabilizačních prahů a jejich přesná poloha bude stanovena v dalším
stupni dokumentace po společné prohlídce koryta s pracovníky Povodí Labe s.p., předběžně je
navrhováno 5.
Tímto řešením nevznikne žádný balvanitý skluz ani svislý stupeň. Jedná se o minimální možný zásah
do koryta Jizerky a současně dojde ke stabilizaci dna v úseku, kde se na levém břehu nachází objekt
pro bydlení..
Nad prvním prahem bude provedeno vyústění otevřeného obtokového kanálu. Prostor pod tímto
vyústěním bude opevněn kamennou dlažbou do betonu.
Nad posledním stabilizačním prahem bude v části koryta provedeno snížení dna o 0,3 m tak, aby byl
zajištěn bezproblémový nátok vody do břehového odběrného objektu přes hrubé česle.
Z horní hrany břehu budou na dno ke snížené části provedeny kamenné schody.
Délka úseku navrhované stabilizace dna řeky je od prvního prahu k odběrnému objektu 35,5 m. Dále
bude proveden pouze krátký úsek dorovnání a navázání dna na stávající úroveň. Šířka toku v úseku
navrhované stabilizace dna je proměnná a to v rozmezí cca 6,5 m až do 8,0 m. Podélný sklon
nivelety dna toku bude po stabilizaci cca 3,0 % Navrhovaný minimální průtok v hodnotě Q = 260 l/s
bude proveden při hloubce vody v korytě 0,10 m.
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SO 06 Přívod vody pro ÚV města Jilemnice
Pro zajištění přítoku surové vody ze stávajícího odběrného profilu v km 7,4 pro potřeby úpravny
SčVK pro město Jilemnici bude v nové armaturní šachtě provedeno odbočení (DN 200 mm) ze
stávajícího přivaděče a dále provedeno nové vodovodní potrubí až do blízkosti stávající úpravny vody
města Jilemnice. Potrubí bude provedeno z trub HDPE, typ PE 100, SDR 11, profilu DN 200 mm a
bude vedeno v délce 110,5 m.
Osazení uzavíracích armatur a průtokoměrů na všech potrubích v navrhované armaturní šachtě bude
zajišťovat, že do úpravny pro město bude vždy přitékat pouze vody ze stávajícího zdroje, tj. se
stávající kvalitou. Mezi novým odbočením a napojením výtlaku z alternativního zdroje bude na
potrubí přivaděče osazeno uzavírací šoupě.
Trasa nového vodovodu bude vedena souběžně s trasou stávajícího přivaděče a to až za řeku. To
znamená, že podchod řeky Jizerky bude proveden na základě jednání na KÚ Libereckého kraje
v místě kamennou dlažbou zpevněného dna řeky v prostoru nad vytvořeným stupněm ve dně řeky.
Volbou této trasy nedojde k narušení přirozeného dna řeky v dalším místě.
V tomto stupni dokumentace je předpokládáno provedení podchodu řeky překopem po polovinách
s osazením chráničky profilu DN 400 mm a následným nasunutím vodovodního potrubí. Tímto
způsobem dojde pouze k vytvoření relativně úzké rýhy šířky cca 1,1 m jak na obou stranách řeky, tak
v místě stávajícího dna řeky a to bez dalších zásahů do stávajících poměrů.
Narušený prostor dna řeky bude uveden do původního stavu, tj. bude znovu opevněn kamennou
dlažbou do betonu11. Za řekou bude toto nové potrubí přivedeno k trase stávajícího přívodu vody pro
úpravnu a na toto potrubí napojeno. Trasa na levém břehu bude vedena mezi nově vysazenými
stromy.
Přesné místo napojení, způsob a osazení uzavíracích armatur bude upřesněno v dalším stupni
dokumentace. Toto upřesnění bude provedeno na základě předání detailních informací od pracovníků
SčVK o stávajícím vedení potrubí v tomto prostoru a poloze a funkci stávajících osazených armatur.
Současně bude provedeno odpojení stávajícího potrubí od potrubí přivaděče.
Za předpokladu dodržení stávajících limitů odběru vody, tj. Q = 10 l/s bude v navrženém potrubí
rychlost proudění v = 0,376 m/s a tlaková ztráta prouděním bude cca 0,072m / 100m potrubí. Pro
max. snížení místních ztrát budou v trase použita kolena max. 45° a dále např. uzavírací šoupátka
s celoprůtokovým profilem.
SO 07 Venkovní potrubní rozvody
Součástí tohoto objektu je gravitační propojení odběrného objektu a objektu předčištění a dále výtlak
vody z čerpací stanice v objektu předčištění do napojení na potrubí stávajícího přivaděče v armaturní
šachtě.
Gravitační propojení bude provedeno ze železobetonových hrdlových trub profilu DN 500 mm a
celková délka úseků bude cca 20,50 m. V lomových bodech trasy bude provedeny prefabrikované
revizní šachty profilu DN 1000 mm a budou zakryty uzamykatelnými poklopy.
Výtlačné potrubí bude provedeno z trub HDPE typ PE 100, SDR 11, profilu DN 250 mm a jeho délka
bude cca 46,9 m.
V dalším stupni dokumentace budou upřesněny výšky napojení obou konců trasy a to jak napojení na
přivaděč v armaturní šachtě, tak také napojení na výtlačné potrubí od čerpadel v čerpací stanici
v objektu předčištění..
SO 08 Trafostanice, rozvody VN a NN
Pro zajištění provozu čerpadel a dalších zařízení bude k objektu předčištění přivedena
elektropřípojka. Následně bude elektrokabel přiveden i do armaturní šachty a do odběrného objektu.
V armaturní šachtě budou napojeny indukční průtokoměry a v odběrném objektu budou instalovány
11

Další možnou variantou by bylo provedení protlačení chráničky pod řekou. Pro tuto variantu by ale bylo
nutné vytvořit před i za řekou větší startovací a kontrolní jámu protlaku a tím by došlo k většímu zásahu do
prostoru stávající louky a to včetně nutnosti provést podrobný geologický průzkum v tomto prostoru.
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odpuzovače ryb. Předpokládaný příkon provozních čerpadel, průtokoměrů, odpuzovače ryb a
případného osvětlení bude cca 50 kW.
Napojení odběru 50kVA bude z primárního rozvodu 35kV fy ČEZ přes nově postavenou VOTS,
napojení této trafostanice bude ze sloupu č. 152 na hranicích pozemků č. 741/1 a 741/4. Na tomto
sloupu bude osazen svislý trojpólový odpínač 35kV typ Flc. Z něj bude třemi jednožilovými vodiči
35kV (35-AXEKVCEY 1x50/16mm2) provedena přípojka VN svodem po sloupu do výkopu.
Výkopem bude pak vedena k nově postavenému sloupu, kde bude ukončena na závěsných
(koncových) isolátorech. Z těchto isolátorů bude vedena přípojka VN vrchním vedením AlFe 3x35 na
vlastní stožárovou VOTS.
Nově instalovaná velkoodběratelská trafostanice bude stožárová, na betonovém sloupu a bude
vybavena koncovými isolátory pro ukončení vodičů přípojky VN, dále bleskojistkami a vlastním
strojem. Stroj bude hermetizovaný olejový o výkonu 100kVA. Vývod ze sekundárního vinutí bude
veden na jistič velkodběratelského měření, vlastní měřicí souprava bude osazena ve skříni USM-D33.
Tyto skříně budou osazeny na pomocné konstrukci VOTS.
Z jističe velkoodběratelského měření bude vedena přípojka NN do provozního objektu předčištění.
Pro vypínání bude pro objekt předčištění osazena přípojková skříň, ta bude instalována na objektu
předčištění na pozemku č. 741/1 mimo záplavovou zónu.
Přípojka NN



je uvažována kabelová přípojka vedená od VOTS výkopem do elektroměrového rozváděče u objektu
předčištění
bude provedena celoplastovým kabelem CYKY-J 3x35+25mm2 , průřez žil kabelu přípojky bude upřesněn
dle délky přípojky a úbytků napětí na kabelu

Rozvodné soustavy




3 ~ 50 Hz, 35 kV /IT
3PEN ~ 50 Hz, 230/400 V /TN-C-S
v rozvodu NN bude dělení vodiče PEN na PE+N na přípojnicích příslušného podružného rozváděče,
přípojka z VOTS bude provedena kabelem v provedené pro TN-C

Situace vyplývá z ortofotomapy (podklad www.mapy.cz)

V podrobnostech zpracovatel naturového hodnocení odkazuje na rozpracovanou projektovou
dokumentaci (TZ 11/2015, uprav 01/2016), dále sken koordinační situace:
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Údaje o vstupech:
Půda: Záměr generuje jen malé zábory zemědělské půdy. Pozemky p.č. 741/1, 741/4, 741/6 v k.ú.
Hrabačov jsou pod ochranou ZPF, jde o trvalé travní porosty, BPEJ 8.58.00, ve II. třídě ochrany.
Zábory ZPF:
 poz.p.č. 741/1 SO-02 + SO-03 + část SO-04 = 99,0 + 24,5 + 73,8 = 197,3 m2
 poz.p.č. 741/4 SO-01+ část SO-04 = 52,5 + 78,7 = 131,2 m2
 poz.p.č. 741/6 bez záboru ZPF
Lesní pozemky záměrem dotčeny nejsou.
Voda: Záměr výstavby AOM je prostředkem pro odběr vody z toku Jizerky pro případy snížených
stavů vody v dotčeném úseku toku pod stávajícím odběrem; jak je zdůrazněno, AOM pro závod je
navrhován tak, že bude v určitých obdobích roku zcela nahrazovat odběr vody pro závod ze
stávajícího odběrného místa. Technicky bude zajištěno, že odběr pro závod Devro bude možný buď
pouze ze stávajícího odběrného místa nebo pouze z navrhovaného alternativního odběrného místa.
Nebude možný souběh odběrů.
Podle nejnovější prolongace povolení k nakládání s vodami pro odběr povrchové vody z toku dle
pravomocného rozhodnutí MěÚ Jilemnice, odboru životního prostředí z 15.5.2014
Dle výše uvedeného rozhodnutí jsou povoleny následující ekvivalenty odběru vody pro závod
společnosti Devro, s.r.o.:




průměrný odběr Qprům = 32,0 l/s,
max. odběr Q max. = 50,0 l/s, maximálně 100 000 m3/měsíc,
roční povolený odběr činí Q rok = 1 000 000 m3/rok.

Požadovaný staveništní odběr vody vč. protipožárního zabezpečení po dobu výstavby bude možno
řešit provizorním připojením na stávající rozvody. Během provozu AOM nejsou nároky na zdroje
vody, potřebné pro vlastní provoz zařízení.
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Surovinové zdroje: Stavební materiály z běžné obchodní sítě dodavatelů (stavební konstrukce,
prefabrikáty, stavební hmoty apod.), komponenty pro výrobu betonů a stavebních směsí rovněž,
míchání na místě.
Zásobování teplem záměr nevyžaduje.
Pro zajištění provozu čerpadel a dalších zařízení bude k objektu předčištění přivedena
elektropřípojka. Následně bude elektrokabel přiveden i do armaturní šachty a do odběrného objektu.
V armaturní šachtě budou napojeny indukční průtokoměry a v odběrném objektu budou instalovány
odpuzovače ryb. Předpokládaný příkon provozních čerpadel, průtokoměrů, odpuzovače ryb a
případného osvětlení bude cca 50 kW.
Dopravní infrastruktura: Staveniště bude v době výstavby přístupné pomocí dočasné zpevněné
příjezdové komunikace ze štěrkodrtě. Její příprava bude provedena za podmínek uvedených v
závěrečné zprávě biologického průzkumu (Macháček M. a kol., 06/2015). Po ukončení výstavby bude
terén po komunikaci uveden v rámci rekultivací stavebními pracemi zasažených ploch do přírodě
blízkého stavu.
Vlastní provoz zařízení AOM nebude vyžadovat vybudování příjezdové zpevněné plochy.

Údaje o výstupech
Emise do ovzduší:
Záměr prakticky neprodukuje. Emise z obslužné dopravy vzhledem ke kapacitám dopravní zátěže (jen
ve fázi výstavby nižší jednotky voz/den) lze očekávat jako nevýznamné, jinak provoz je prakticky
automatický, s občasnou potřebou kontroly stavu a údržby.
Odpadní vody:
Vlastní záměr AOM negeneruje odpadní vody, poněvadž žádné nevznikají, provoz je prakticky
automatický. S ohledem na polohu záměru při hranici průtočného profilu a v inundačním území není
nutno řešit dešťové vody.
Poněvadž záměr je záložním odběrným místem pro odběr vody z toku pro závod Devro, s.r.o., jsou po
projití technologickým procesem v závodě produkovány odpadní vody v přiměřeném ekvivalentu
k odběru, které jsou odváděny na společnou ČOV města Jilemnice a závodu. Na čistírně odpadních
vod Jilemnice jsou čištěny průmyslové odpadní vody ze závodu Devro, s.r.o. a městské odpadní vody
z Jilemnice. Průmyslové odpadní vody jsou ze závodu Devro, s.r.o. odváděny do dispozičně oddělené
chemické čistírny (MČOV), kde jsou chemicky upraveny, neutralizovány a homogenizovány. Takto
upravené průmyslové vody jsou rovnoměrně čerpány do biologické čistírny odpadních vod (BČOV).
Čistírna odpadních vod částečně prošla (a prochází) kompletní rekonstrukcí s efektem zvýšení
účinnosti. Část biologické ČOV byla zrekonstruována v roce 2009, část mechanické ČOV je
v rekonstrukci aktuálně nyní. Záměr negeneruje požadavky na změny objemů i parametrů čištěných
průmyslových i splaškových vod ze závodu oproti současnému stavu nad rámec platných povolení
k vypouštění odpadních vod do toku v profilu ř.km 2,80 a nejsou tudíž předpokládány žádné
kvantitativní změny v tomto smyslu.
Odpady:
Odpady ze zemních prací a vlastní výstavby jsou představovány především odpady, vznikajícími ze
zpracování stavebních hmot, konstrukcí apod. Jsou kompletně ošetřeny ve smyslu zákona o
odpadech.
Odpady z provozu budou řešeny provozním řádem a evidencí odpadů, jde pouze o odpady z údržby
zařízení. Otázku nebezpečných odpadů případně vznikajících v rámci údržby objektu (nátěry, zářivky,
textilní materiály znečištění při údržbě apod.) je doporučeno řešit ve vztahu k odpadovému
hospodářství města (např. prostřednictvím sběrného dvora, případně uzavřít s oprávněnými osobami
smluvní vztah ohledně zneškodnění těchto odpadů apod.). V každém případě je nutno obecně
doporučit separované a vodohospodářsky zabezpečené shromažďování takových odpadů. Nakládání
s odpady bude probíhat v souladu se zákonem o odpadech, tj. zák.č. 185/2001 v platném znění.
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Hluk
Nepředstavuje vzhledem k charakteru záměru žádné významné riziko pro předměty ochrany, stavba
musí splňovat požadavky hlukového posouzení s ohledem na obytné budovy v sousedství.
Havarijní znečištění
Rizika havárií provozních prakticky nepřicházejí v úvahu, údržba nepředstavuje havarijní riziko, jde
o protipožární zabezpečení.
Během stavebních prací nelze vyloučit havárie dopravní techniky spojené se znečištěním zemin
ropnými látkami a provozními kapalinami, případně s únikem zásaditých stavebních látek do toku,
staveniště se nachází rovněž v průtočném profilu toku Jizerky, z čehož vyplývají potřebné zásady pro
havarijní plán a pro případ povodní.
Záměr bude vyžadovat předložení havarijního a povodňového plánu.
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3. Popis dotčených Evropsky významných lokalit a Ptačích oblastí
Posuzovaný záměr se nachází uvnitř EVL CZ 0524044 Krkonoše (poloha stávajícího odběru
v ř.km 7,4 včetně části odběrem dotčeného úseku toku po hranici OP Krkonoše, poloha
objektů AOM nad pravým břehem Jizerky), úsek toku dotčený navrhovaným odběrem AOM
až po vyústění ČOV se nachází při hranici EVL Krkonoše (dle sdělení KÚ Libereckého kraje
– OŽPZ je hranicí EVL pravý břeh toku Jizerky). Poloha stávajícího odběru a úsek toku po
hranici OP KRNAP se nachází uvnitř PO CZ 0521009 Krkonoše. Poloha objektů AOM a
odběrem pro AOM ovlivněný úsek toku je lokalizován již mimo vymezení PO Krkonoše.
Ovlivněný úsek toku je lokalizován mimo kontakt s jinými EVL a ptačími oblastmi. Záměr
neznamená žádné vyvolané investice, které by zasahovaly do jiných území soustavy Natura
2000 v ČR, obslužná doprava neznamená žádné patrné navýšení na silniční síti,
procházejících vymezením EVL v okolí záměru, na ostatní silniční síti mimo tyto
komunikace v nejbližším okolí je prakticky nezaznamenatelná.
Z výše uvedeného textu vyplývá, že obsahovou náplní záměru jedinými potenciálně
ovlivněnými lokalitami soustavy Natura 2000 v ČR jsou EVL Krkonoše a PO Krkonoše.

Přibližná poloha záměru vzhledem k EVL Krkonoše a PO Krkonoše (zdroj: mapový server www.nature.cz)
Zeleně EVL Krkonoše, fialově PO Krkonoše. Krátká červená šipka poloha stávajícího odběru, dlouhá červená
šipka poloha vyústění ČOV, tenká hnědá šipka poloha alternativního odběrného místa

3.1. Evropsky významná lokalita Krkonoše (CZ 0524044)
EVL je vymezena na nejvyšší části hercynských pohoří ve střední Evropě na celkové výměře
54979,60 ha. Přírodní komplex Krkonoše představuje nejvyšší část středoevropských
hercynských pohoří. Tvoří horský hraniční val mezi Českou a Polskou republikou, státní
hranice probíhá v délce 40 km mezi sídelními útvary Harrachov na západním okraji a
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Žacléřem na východním okraji. Krkonoše jsou přibližně 40 km dlouhé a 20 km široké, jejich
georeliéf je tvořen jednak starými zarovnanými povrchy, jednak hluboce zaříznutými údolími,
které byly formovány pleistocenními ledovci a sněžníky. Nejvyšší vrchol Sněžka svou
nadmořskou výškou 1602 m sice nedosahuje vysokohorské elevace, avšak vrcholová oblast
Krkonoš (mezi 1300 až 1600 m n. m.) představuje krajinu s četnými subarktickými a
vysokohorskými prvky jakými jsou alpinská hranice lesa, subarktická rašeliniště, ledovcové
kary, sněhové a zemní laviny, skalní výchozy typu tors a široká mozaika mrazem tříděných
forem reliéfu (periglaciální sutě, kryoplanační terasy, polygonální a brázděné půdy). Zvláštní
biogeografická poloha Krkonoš uprostřed středoevropské krajiny učinila z tohoto pohoří
významnou vývojovou křižovatku, kde se v průběhu čtvrtohorního zalednění opakovaně
setkávala severská a alpinská biota. To se odráží ve vysokém počtu glaciálních reliktů,
endemitů a ve výrazné rozmanitosti horských ekosystémů. Alpinské trávníky, subarktická
rašeliniště, porosty kleče, ledovcové kary, květnaté horské louky, mokřady, horské smrkové a
smíšené lesy, přípotoční olšiny a nivy reprezentují biodiverzitu, která nemá v českých
pohořích obdoby. Velké převýšení mezi údolními a vrcholovými polohami (400 až 1602 m.
n. m.) společně s pestrou mozaikou různých forem reliéfu a stanovištních podmínek se
projevuje ve výrazném vertikálním členění biomů v rámci 4 vegetačních výškových stupňů.
3.2. Předměty ochrany EVL Krkonoše
3.2.1. Vstupní analýza pro hodnocení
Předmětem ochrany EVL Krkonoše jsou dle www.nature.cz následující přírodní stanoviště
(symbol * označuje prioritní stanoviště) Podbarvená přírodní stanoviště/biotopy jsou
doložena pro zájmové území záměru AOM, resp. pro bezprostřední okolí stávajícího
odběrného profilu
Stanoviště/Biotop
4030

4060

4070
*

4080

6150

Rozloha (ha)

Podíl
(%)

R/Z/G

Evropská suchá vřesoviště

36.8948

0.06

T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez
výskytu jalovce obecného (Juniperus communis)

36.8948

0.06

Alpínská a boreální vřesoviště

248.2275

0.45

A2.1 Alpínská vřesoviště

43.2394

0.07

A/A/A

A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace

204.9881

0.37

A/A/A

Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem
Rhodohendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum
hirsuti)

1194.0322

2.17

A7 Kosodřevina

1194.0322

2.17

Subarktické vrbové křoviny

29.793

0.05

A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix
lapponum)

3.9871

0.00

A/A/A

A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny

25.8059

0.04

A/A/A

Silikátové alpínské a boreální trávníky

837.0681

1.52

A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky

95.2126

0.17
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A1.2 Zapojené alpínské trávníky

6230
*

6430

6510

6520

7110
*

7140

8110

8210

8220

738.7015

1.34

A/A/A

A3 Sněhová výležiska

3.1540

0.00

A/A/A

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových
podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)

873.209

1.58

T2.1 Subalpínské smilkové trávníky

55.8494

0.10

B/B/A

T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy

724.5324

1.31

B/B/A

T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez
jalovce

92.8272

0.16

C/B/A

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin
a horského až alpínského stupně

833.828

1.51

A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky

547.4766

0.99

A/A/A

A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy

9.9056

0.01

A/A/A

A4.3 Subalpínské kapradinové nivy

53.9035

0.09

A/A/A

M5 Devětsilové lemy horských potoků

38.8993

0.07

B/B/A

T1.6 Vlhká tužebníková lada

183.6430

0.33

C/B/A

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

2994.4675

5.44

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

2994.4675

5.44

Horské sečené louky

1821.6237

3.31

T1.2 Horské trojštětové louky

1821.6237

3.31

Aktivní vrchoviště

146.911

0.26

R3.1 Otevřená vrchoviště

111.7148

0.20

A/A/A

R3.3 Vrchovištní šlenky

35.1962

0.06

A/A/A

Přechodová rašeliniště a třasoviště

100.5464

0.18

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště

65.8244

0.11

A/A/A

R2.3 Přechodová rašeliniště

34.7220

0.06

B/A/A

Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

164.4493

0.29

A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin

164.4493

0.29

Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

2.0418

0.00

S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin

2.0418

0.00

102.9535

0.18

0.9289

0.00

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých
svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
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8310

9110

9130

9140

9180
*

91D0
*

91E0
*

9410

A6B Acidofilní vegetace alpínských skal

23.4211

0.04

A/A/A

S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin

78.6035

0.14

B/B/B

0.01

1.81

S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0.0100

1.81

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

8509.5344

15.4
7

L5.4 Acidofilní bučiny

8509.5344

15.4
7

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

1524.7847

2.77

L5.1 Květnaté bučiny

1524.7847

2.77

Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer)
a šťovíkem horským (Rumex arifolius)

1099.2746

1.99

L5.2 Horské klenové bučiny

1099.2746

1.99

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

187.5826

0.34

L4 Suťové lesy

187.5826

0.34

Rašelinný les

205.302

0.37

L9.2A Rašelinné smrčiny

136.6959

0.24

B/B/A

R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)

68.6061

0.12

A/A/A

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

291.4215

0.53

L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)

53.8859

0.09

C/B/A

L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

237.5356

0.43

C/B/B

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

5950.5169

10.8

L9.1 Horské třtinové smrčiny

4466.1765

8.12

B/B/A

L9.2B Podmáčené smrčiny

1141.1304

2.07

B/B/A

L9.3 Horské papratkové smrčiny

343.2100

0.62

B/B/A

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

A/A/A
A/A/A
B/B/A
B/B/A

B/B/A
B/B/A
B/B/A
B/B/A
B/A/A
B/A/A
B/B/A

C/B/B

B/B/A

Žádná jiná přírodní stanoviště nejsou záměrem dotčena, tok nevykazuje parametry pro
přírodní stanoviště 3220 – Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejích břehů či 3260 –
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a CalitrichoBatrachion, která nejsou předmětem ochrany EVL.
Předmětem ochrany EVL Krkonoše jsou dále následující druhy (symbol * označuje prioritní
druh), jak jsou vymezeny v příloze NV č. 132/2005 Sb. podbarvené druhy jsou dokladovány
jako potenciálně dotčené záměrem:
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netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)
vranka obecná (Cottus gobio) druh přímo doložen v dotčeném úseku toku Jizerky, blíže viz
další kapitola
svízel sudetský (Galium sudeticum) *
hořeček český (Gentianella bohemica)*
všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica ssp. sudetica)*
zvonek český (Campanula bohemica)*
3.2.2. Souhrnné údaje vztahující se ke stavu předmětů ochrany EVL Krkonoše
v kontextu zájmového území záměru a jeho okolí
Druhy jako předměty ochrany EVL:
Žádný z rostlinných druhů, které jsou předmětem ochrany EVL Krkonoše, není a nebyl zatím
lokalizován v zájmovém území dotčeném posuzovaným záměrem. Nevyskytují se v profilu
stávajícího odběru vody v ř. km 7,40 ani v bezprostředním okolí stávajícího odběrného místa
v tomto profilu nebo v průtočném profilu toku nebo na březích z toku pod stávajícím
odběrem. Druhy nebyly zaznamenány na pozemcích mezi pravým břehem Jizerky a ulicí
V Lipkách v Hrabačově pro umístění objektů AOM ani pod areálem ČOV včetně vypouštění
v ř.km 2,80. V těchto lokalitách nejsou ani podmínky pro jejich výskyt. Tyto okolnosti
vyplynula z provedených průzkumů pro okolí profilu stávajícího odběru v ř.km 7,4 a
bezprostřední okolí vyústění ČOV v ř.km 2,80 v roce 2012 (aktuálně řešení stávajícího
odběru ani navrhovaná prolongace ani vypouštění vyčištěných vod z ČOV neznamená
z žádné zásahy mimo stávající objekty) a z podrobného fytocenologického a floristického
průzkumu navrhovaného umístění AOM (2014 včetně přesahu do počátku vegetačního
období roku 2015 – viz příloha 2 naturového hodnocení).
Ochrana netopýra pobřežního se týká lokality v Herlíkovicích (štola).
Z výše uvedeného vyplývá, že prakticky jediným druhem, který je předmětem ochrany EVL
Krkonoše a může být záměrem ovlivněn, je pouze vranka obecná (Cottus gobio).
1163 Vranka obecná (Cottus gobio)
V České republice je dle www.biomonitorting.cz rozšířena po celém území ve vhodném prostředí horských a
podhorských toků. Obývá horské a podhorské potoky v úsecích s členitým štěrkovým nebo štěrkopískovým
dnem, kde se po většinu času ukrývá pod kameny. Její přítomnost vykazuje vysokou kvalitu toku, jde o tzv.
bioindikační druh. Výskytem je závislá především na dostatku úkrytů, které představují zejména kameny, místy
také podemleté břehy a místa pod mrtvým dřevem. Pod větší kameny také klade snůšky jiker, o které se starají
samci.
V rámci péče o druh je nezbytné zachování existujících hydrologických podmínek na stávajících lokalitách
výskytu, zejména charakter toku včetně dna a úkrytových možností. Žádoucí v obecné rovině je rovněž snížení
znečištění zejména z bodových zdrojů (včetně komunálních vod a odpadních vod z rekreačních areálů),
preventivní protierozní opatření na pozemcích přiléhajících k tokům s výskytem druhu (nebo ve vazbě na
prevenci splavenin v povodí mimo přímý kontakt se zemědělskými pozemky). V neposlední řadě je velmi
důležité odstraňování či zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích výstavbou vhodně zvolených typů
rybích přechodů či obtokových kanálů. Nadměrné vysazování lososovitých ryb (zejména pstruha obecného),
může populace vranek ovlivňovat predačním tlakem. Vliv takového hospodaření je ale významný především
v místech (úsecích toků), která jsou postižena dalšími negativními jevy (technické úpravy, odběry vody,
fragmentace toku apod.).
Detailnější výskyt druhu v ČR lze dokládat podle www.biomonitoring.cz:
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V řešené EVL je rozšířena poměrně významná populace druhu v rámci ČR, populace je stabilní, vykazuje
výrazně nerovnoměrné rozšíření na jednotlivých tocích v rámci EVL. Zásadní je pochopitelně kvalita vody (v
některých sídlech v povodí toků, případně i v některých rekreačních lokalitách není vždy odpovídajícím
způsobem řešeno čištění odpadních vod, kvalita v povodí i uvnitř EVL je vystavována řadě synergických vlivů
(zemědělská a intenzivní lesnická činnost, vlivy zasněžování na toky, zimní údržba komunikací, protipovodňová
opatření, rybochovné hospodaření na významnějších tocích apod.).
Podle výsledků rozsáhlé studie, kterou pro Správu KRNAP v rámci projektu Life Corconica zpracovala v roce
2012-2013 odborná organizace Daphne, je evidentní, že tok Jizerky je biotopem vranky obecné. Studie
prokázala pro tok Jizerky ověřenou stabilní populaci druhu. Podle této studie je z hlediska morfologie toku
horní část úseku až po souvislejší zástavbu optimální, část úseku v zástavbě až po ČOV vyhovující. Zatímco
první tři profily aktuálního ichtyologického průzkumu (Pravec M. a kol., 2015, příloha č. 1) se nachází
v optimálním hydromorfologickém stavu, ostatní profily jsou již ve stavu vyhovujícím, tzn., že se zde vyskytují
některé negativní úpravy (nejvýznamnější je zpevnění celého průtočného profilu u SčVK pod soutokem s
Jilemkou). V rámci zkoumané trasy (7 profilů) se totiž nachází 6 neprostupných překážek, koryto je na několika
místech narovnané se zpevněnými břehy a nachází se zde 2-3 odběry vod s derivovanými úseky toku. V obci
Jilemnice – Hrabačov je také znát organické znečištění toku (viz složení makrozoobentosu). Na několika místech
v zástavbě Dolních Štěpanic, Hrabačova i Víchové byly zjištěny navážky do koryta s přítomností invazních
neofyt. Přes tyto negativní jevy se na celém sledovaném úseku nachází stabilní (ale izolované) životaschopné
populace. To prokázaly průzkumy Daphne 2013, průzkumy Ing. Petra Dvořáka, Ph.D. a ing. Kortana 2012 i
aktuální průzkumy týmu Ing. Mgr. M. Pravce z podzimu 2014 a podzimu 2015.
Vranka obecná je považována za bioindikační druh horských a podhorských potoků. Je citlivá ke kvalitě vody.
Antropogenními limitujícími faktory v rozšíření vranky obecné jsou zejména příčné bariéry a regulace koryt
toků, nízké zůstatkové průtoky, kvalita a pH vody. Na druhé straně se ukazuje, že vranka obecná není čistě
oligotrofním organismem. Její ekologická valence je také širší. To dokazuje téměř shodná populační hustota na
profilech minimálně znečištěných (1-3) v porovnání s profily mírně znečištěnými (4-7 profil). Na tuto skutečnost
mnohem více reagují citlivé bentické organismy bezobratlých (např. na dolních profilech 5-7 mizí pošvatky nebo
proudomilné jepice) než samotná vranka.
Zásadním faktorem ovlivňující výskyt vranky obecné je dostatečná členitost vodního toku, která poskytuje velké
množství vhodných úkrytů a potravy. Ani upravenost toku na Jizerce aktuálně není tak výrazně negativním
faktorem pro její výskyt jak by se dalo očekávat. Upravený úsek toku (profily 4-7) vykazuje podobné hodnoty
jako je tomu u neupravené části. Samozřejmě, že stupně na Jizerce znemožňují migraci vranek a tudíž posílení
jednotlivých subpopulací mezi sebou, ale jde spíš o genetické ochuzení než o limit pro početnost izolovaných
skupin.
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Zásadním faktorem ovlivňující výskyt vranky obecné je dostatečná členitost vodního toku, která poskytuje velké
množství vhodných úkrytů a potravy.
Dominujícím druhem v rybím společenstvu v zájmovém úseku Jizerky je pstruh obecný. Populace pstruha
obecného je v úseku toku s výskytem profilů 5-7 částečně ovlivněna rybářským managementem, jelikož se jedná
o sportovní pstruhový revír a ryby jsou zde loveny a také uměle dosazovány. Profily 1-4 se vyskytují v úseku
toku, který patří pod správu KRNAP, jež nechává rybí společenstvo přirozené reprodukci a není do populací
dále zasahováno. Ve zkoumaném úseku toku se vyskytuje také populace vranky obecné, která zde má přirozený
výskyt. Vranka obecná je zákonem chráněný druh v rámci ČR a patří také mezi evropsky významné druhy, jež
jsou vedeny v příloze II, směrnice 92/43/EHS, díky čemuž je v EVL Krkonoše předmětem ochrany. Výskyt
mřenky mramorované byl zjištěn v úseku toku u místní ČOV, lze konstatovat, že se jedná o okrajový areál
výskytu populace tohoto druhu na řece Jizerce. Druhové složení odpovídá místnímu charakteru toku.
Výsledky ichtyologického průzkumu Jizerky v letech 2014 a 2015 v jednotlivých profilech odlovu12:

12

Profil 2 byl vložen v roce 2015 na základě požadavků Správy KRNAP z důvodu porovnání stavu bioty toku
nad a pod jezem v profilu stávajícího odborného místa. Jde o nový profil jen pro rok 2015 a je proto uváděn
na konci grafu a tabulek
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Porovnání početnosti vranky obecné v letech 2014 a 2015:

Srovnání získaných dat v roce 2014 s daty z roku 2015
Dominantním druhem na zkoumaných profilech byl vždy pstruh obecný. Doprovodným druhem je zde vranka
obecná, jejíž výskyt je znám z toku Jizerka až k lokalitě Vítkovice (Macháček M. a kol., 2006, Macháček M. a
kol., 2012). Mřenka mramorovaná byla zaznamenána na dvou po toku nejníže situovaných profilech. Lze tvrdit,
že se jedná o okrajový areál výskytu druhu na řece Jizerce. Výsledky z průzkumů byly srovnány s daty z roku
2014. Průzkum byl v obou letech proveden stejnou metodou a technikou lovu. Z výsledků srovnání dat vzorků
odlovených vranek z let 2014 a 2015 nelze pozorovat žádné výrazné korelace zvyšujících se či snižujících počtů,
lze říci, že výsledky jsou poměrně konstantní. Osídlení vrankou v části toku v Sytové pod soutokem s Jilemkou
je trvale málo početné a ovlivňované i splavováním jedinců tohoto druhu během extrémních průtoků. Charakter
dna v převážné části úseku neposkytuje ani optimální podmínky pro její výtěr. Vhodná trdliště se nacházejí
pouze na horní části sledovaného úseku toku a dále výše proti proudu.
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Hustota osídlení vrankou v dotčených úsecích toku Jizerky je neoddělitelná od části populace, která osídluje
hydromorfologicky výhodnější stanoviště nad průtokem Dolními Štěpanicemi výše proti proudu, včetně úseku
toku směrem do Vítkovic. Z důvodu bionomie vranky se potenciálně ovlivněný úsek rozpadá na několik dílčích
podúseků v závislosti na migračních překážkách (zejména jez pod ČOV, v derivovaném úseku dále jez pod
limnigrafem, jez nad SÚS (řešeno RP), jez u řešeného odběru v ř. km 7,4; nad derivovaným úsekem zejména jez
u SEBY ve Vítkovicích aj.). Z uvedených důvodů vyplývá potřeba zajištění dostatečného průtoku v celém
derivovaném úseku toku, dále důsledné prevence průniku ryb do odběrného objektu.

Stanoviště jako předměty ochrany EVL:
Na základě provedených terénních průzkumů byly pro řešené území dokladovány výskyty
následujících přírodních stanovišť (profil stávajícího odběru, zájmové území umístění objektů
AOM, profil stávajícího vyústění ČOV):
Tabulka: Identifikace předmětů ochrany EVL Krkonoše – přírodních stanovišť/biotopů, jež se
nacházejí v záměrem přímo či nepřímo dotčeném území
Kód
stanoviště

Kód
biotopu

Název biotopu

4030

T8.2B

Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu
jalovce obecného (Juniperus communis)

4060
4070*
4080

6150

6230*

A8.1
A8.2
A1.1
A1.2
A3
T2.1
T2.2
T2.3B
A4.1
A4.2
A4.3

Alpínská vřesoviště
Subalpínská brusnicová vegetace
Kosodřevina
Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix
lapponum)
Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Vyfoukávané alpínské trávníky
Zapojené alpínské trávníky
Sněhová výležiska
Subalpínské smilkové trávníky
Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy
Podhorské až horské smilkové trávníky bez jalovce
Subalpínské vysokostébelné trávníky
Subalpínské vysokobylinné nivy
Subalpínské kapradinové nivy

M5

Devětsilové lemy horských potoků

T1.6

Vlhká tužebníková lada

6510

T1.1

Mezofilní ovsíkové louky

6520

T1.2

Horské trojštětové louky

6430

13

A2.1
A2.2
A7

Poznámka /výstup průzkumu

Fragmentárně nad i pod stávajícím
odběrným profilem na březích, místně
degradace k vlhčím ruderálním biotopům
X7. Stávající odběr i jeho případná
prolongace neznamená žádné terénní a
stavební zásahy mimo stávající objekty
odběrného profilu v ř.km 7,4.
Plochy svazu Calthion palustris
dokladovány v poměru reprezentativnosti a
zachovalosti D/C v úzkém segmentu podél
jižní strany louky
Biotop svazu Arrhenatherion elatioris je
zdokumentován ve střední a západní části
louky jako květnatější T1.1 C/B13, degradace
v JV části T1.1D/C. Podle metodických
požadavků Správy KRNAP na synergické
vlivy záborů luk jde o kvalitu II, tedy mimo
kvalitní porosty.

Na části louky v mozaice s prvky přírodního stanoviště 6520 Horské sečené louky biotopu T1.2 Horské
trojštětové louky, samostatné segmenty tohoto biotopu v mozaice nebyly vylišeny
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7110*

7140
8110
8220
8310
9110

R3.1
R3.2
R3.3
R2.2
R2.3
A6A
A5
A6B
S1.2
S3B
L5.4

Otevřená vrchoviště
Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)
Vrchovištní šlenky
Nevápnitá mechová slatiniště
Přechodová rašeliniště
Acidofilní vegetace alpínských drolin
Skalní vegetace sudetských karů
Acidofilní vegetace alpínských skal
Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
Jeskyně nepřístupné veřejnosti
Acidofilní bučiny

9130

L5.1

Květnaté bučiny

9140
9180*

L5.2
L4
L2.1

Horské klenové bučiny
Suťové lesy
Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)

91E0*

9140

L2.2

Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

L9.1
L9.2A
L9.2B
L9.3

Horské třtinové smrčiny
Rašelinné smrčiny
Podmáčené smrčiny
Horské papratkové smrčiny

Fragmentárně nad profilem jezu u
stávajícího odběru v ř.km 7,4 pod silnicí ve
svahu, zcela mimo profil nátoku a vymezení
objektů.

Plochy svazu Alnion incanae D/C14 se
nacházejí v kontaktu s vyústěním odpadního
kanálu do toku, mimo souvislé náletové
porosty a mimo kvalitnější bylinný podrost
nad pravým břehem toku. S ohledem na
ochranu nejvýchodněji rostoucího silného
javoru došlo k posunutí vyústění do toku o
cca 5 m proti proudu.

Podbarvená stanoviště/biotopy byly potvrzeny v rámci provedených průzkumů na plochách, sousedících
s profilem stávajícího odběru a na plochách navrhovaného umístění objektů AOM. Tmavě podbarvená
stanoviště/biotopy byly zjištěny nad pravým břehem Jizerky mezi tokem a ulicí V Lipkách (prostor umístění
AOM), světle se týkají bezprostředního okolí stávajícího odběrného místa v ř.km 7,4.

Jak vyplývá z tabulky výše, v území potenciálně ovlivněném posuzovaným záměrem se
vyskytují jen některé z předmětů ochrany EVL Krkonoše s tím, že jejich poloha nezasahuje
přímo do zájmového území záměru ve smyslu, že by došlo k záboru biotopu/přírodního
stanoviště.
3.3. Závěrečné shrnutí
Posuzovaný záměr se nachází celým svým zájmovým územím uvnitř EVL Krkonoše, tok
Jizerka od mostu přes Jizerku v Hrabačově po vtok do Jizery tvoří hranici EVL (resp. pravý
břeh). Z předmětů ochrany EVL Krkonoše tedy přichází do úvahy řešení možných vlivů
především pro vranku obecnou. Na pravém břehu toku jsou souborem objektů AOM a
pokládkou sítí dotčena přírodní stanoviště 6430 (biotop ZT1.6 Vlhká tužebníková lada),
6510 (biotop T1.1 Mezofilní ovsíkové louky) a prioritní stanoviště 91E0* (biotop L2.2
Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty). Enklávy ruderalizovaných biotopů M5
Devětsilové lemy přírodního stanoviště 6430 při levém břehu toku kolem odběrného profilu
s přechody k biotopu X7 se nacházejí zcela mimo odběrný profil, prolongace stávajícího
odběru neznamená žádné stavební práce a úpravy.
14

Místně s přechody do biotopu X12A – Nálety pionýrských dřevin, ochranářsky významné porosty s prvky
L5.1 květnatých bučin)
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3.4. Ptačí oblast Krkonoše (CZ 0521009)
Je tvořena celým národním parkem s některými enklávami ochranného pásma, v řešeném
území se hranice kryje s hranicí III. zóny KRNAP a OP KRNAP. Na základě výskytu
významných druhů ptáků se mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti českých Krkonoš řadí
alpínské vrcholy, ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní
části pohoří. Pouze zde v rámci České republiky hnízdí kulík hnědý (Charadrius morinellus),
slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) - izolovaná populace 25 - 30 párů - a
pěvuška podhorní (Prunella collaris) - izolovaná populace 9 - 14 párů - z dalších druhů
linduška horská (Anthus spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Dalším významným
územím je mozaika lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor, případně mozaika luk a lesíků
v podhůří. V těchto polohách hnízdí řada druhů, např. čáp černý (Ciconia nigra), včelojed
lesní (Pernis apivorus), tetřev hlušec (Tetrao urogallus), tetřívek obecný (Tetrao tetrix),
chřástal polní (Crex crex), sýc rousný (Aegolius funereus), datel černý (Dryocopos martius),
lejsek malý (Ficedula parva) a ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další.
Předměty ochrany PO Krkonoše jsou následující druhy:








Chřástal polní (Crex crex) v počtu cca 100 – 150 volajících samců
Čáp černý (Ciconia nigra) v počtu cca 7 – 10 párů
Datel černý (Dryocopus martius) v počtu cca 60 – 70 párů
Lejsek malý (Ficedula parva) v počtu cca 60 až 70 párů
Slavík modráček tundrový (Luscinia svecica) v počtu 23 až 33 párů
Sýc rousný (Aegolius funereus) v počtu cca 90 párů
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) v počtu přes 100 párů

Z prostudovaných podkladů a na základě konzultace na Správě KRNAP vyplynulo, že
(poznámky zpracovatele naturového hodnocení na základě vlastních šetření kursívou):









v řešeném území není dokládán výskyt tetřívka obecného (v území vůbec nejsou biotopové podmínky pro
tento druh –preference ploch při horní hranici lesa);
v řešeném území není dokládán výskyt slavíka modráčka (v území vůbec nejsou biotopové podmínky pro
tento druh, preference ploch nad horní hranicí lesa)
tok Jizerka bývá využíván jako část potravní niky čápa černého (možné hnízdění v komplexech lesů
východně od Vítkovic). V rámci provedených šetření druh přímo nebyl zaznamenán, lov v Jizerce
příležitostně přichází v úvahu. Odběr vody z toku může přispět k delšímu období se sníženými průtoky.
rovněž výskyt lejska malého v porostech kolem toku v údolí Jizerky není potvrzován, zájmové území
v zásadě nesplňuje biotopové nároky. V rámci zoologického průzkumu nebyl druh v řešeném území
zaznamenán.
chřástal polní kolem toku v údolí Jizerky není potvrzován, zájmové území v zásadě nesplňuje biotopové
nároky. V rámci zoologického průzkumu nebyl druh v řešeném území zaznamenán.
sýc rousný hnízdí v nízké početnosti v přímé závislosti na potravních zdrojích (drobní hlodavci) v horských
a podhorských lesích. Hnízdění je známo v dutinách po datlu černém (dokladován např. i pro okolí
Vítkovic). Terénní šetření zpracovatelů nezjistila výskyt druhu v porostech kolem Jizerky, ty nepředstavují
vhodný biotop v přímé vazbě na zastavěné území obce.
datel černý je relativně běžnou součástí krkonošských lesů, hnízdění v dutinách. Území kolem toku Jizerky
zejména v lesních úsecích je druhem poměrně běžně osídlováno, nálezová databáze se tímto druhem
nezabývá. Druh byl v rámci zoologického průzkumu zaznamenán i v okolí stávajícího odběrného objektu.
V porostech kolem záměru AOM druh zaznamenán nebyl, nejsou zde ani vhodné stromy k hnízdění.

S ohledem na navrhované parametry minimálního zůstatkového průtoku stávajícího odběru
260 l.s-1 a okolnost, že smyslem alternativního odběrného místa je nahradit za limitního
průtoku stávajícím odběrným místem zásobování závodu povrchovou vodou, není
předpokládáno negativní ovlivnění toku ve smyslu redukce rybí obsádky, jak je podrobněji
rozvedeno v části 4 naturového hodnocení. Realizace AOM může přispět k ochraně vhodných
podmínek v toku, přičemž lze s ohledem na vodnost toku a roční dynamiku kolísání průtoku
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potvrdit zachování podmínek pro oživení toku. Pro čápa černého tedy lze konstatovat, že
vzhledem k tomu, že nebude dotčena populace ryb ve smyslu její výraznější redukce, lze mít
za to, že druh nebude ve svých potravních nárocích na toku Jizerka krácen. Průklest
v doprovodném porostu toku v náletech biotopu X12A je nevýznamný z hlediska případného
výskytu lejska malého (aktuálně nepotvrzen) a druh nemůže být záměrem řešení AOM
negativně ovlivněn (navíc nezbytné kácení je řešeno v období vegetačního klidu, druh je
tažný). Ostatní druhy, které jsou předmětem ochrany PO Krkonoše, nemohou být biotopově
vázány s ohledem na charakter a polohu stávajícím odběrem a návrhem AOM dotčeného
území dotčeny. Vlivy na PO Krkonoše lze tedy prakticky hodnotit jako nulové, těžiště vlivů na
lokality soustavy Natura 2000 tkví především v ovlivnění vranky obecné jako klíčového
předmětu ochrany EVL Krkonoše.

4. Vlivy posuzovaného záměru na předmět ochrany EVL Krkonoše
4.1. Metodika hodnocení
Je využito metodiky pro hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti z
listopadu 2007 (Věstník MŽP, částka 11, po úpravách dle Chvojkové a kol. /2011/ s tím, že
významnost vlivů je hodnocena podle následující stupnice15:
Hodnota
-2

Termín
Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0
+1

Nulový vliv
Mírně
pozitivní vliv

+2

Významný
pozitivní vliv

Popis
Negativní vliv dle 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 vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

4.2. Identifikace možných vlivů
Stručná vstupní analýza
15

Cílem naturového hodnocení je především zjistit, zda má záměr významný vliv, jak stanovuje dikce § 45i
odst. 1 a 2 ZOPK. Jde především o vyhodnocení významného negativního vlivu, což odpovídá hodnotě -2 na
stupnici. Pro úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1, 0, +1, +2, přičemž všechny odpovídají
zjištění, že „záměr nemá významný negativní vliv“. Jemnější členění umožňuje odlišit záměr s mírně
negativním vlivem od záměrů úplně bez vlivů nebo dokonce s vlivy pozitivními. I významné pozitivní vlivy je
totiž případně nutno paradoxně vyhodnotit, poněvadž dikce zákona u významných vlivů nestanovuje, zda jde o
vlivy negativní nebo pozitivní.
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Žádný z rostlinných druhů, které jsou předmětem ochrany EVL CZ 0524044 Krkonoše, není a
nebyl zatím lokalizován v ovlivňovaném úseku toku (průtočného profilu) posuzovaným
záměrem, tedy navrhované prolongace stávajícího odběru vody v ř. km 7,4 po vyústění ČOV
v ř.km 2,80. Rovněž umístění jednotlivých objektů a způsob řešení navrhovaného
alternativního odběrného místa nezasahuje do prostoru výskytů rostlinných druhů, které jsou
předmětem ochrany EVL Krkonoše, dotčené území ani neposkytuje podmínky pro jejich
výskyt. Tato okolnost vyplynula z provedených průzkumů v dotčeném úseku toku a
především z aktuálního botanického a fytocenologického průzkumu zájmového území
alternativního odběrného místa (Příloha č. 1). Ochrana netopýra pobřežního se týká lokality
v Herlíkovicích (štola). Z druhů je tak jediným ovlivněným druhem vranka obecná.
Dále jsou záměrem umístění alternativního odběru v profilu ř.km 3,6 a umístění objektů
AOM při pravém břehu toku a na louce nad pravým břehem toku Jizerky okrajově ovlivněna
tři přírodní stanoviště, která jsou předmětem ochrany EVL Krkonoše:
6430 – Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)- prioritní stanoviště
Prolongace stávajícího
Z hlediska možných vlivů na předměty ochrany EVL CZ 0524044 Krkonoše je v souvislosti
s posuzovaným záměrem AOM a výhledovou prolongací odběru ve stávajícím odběrném
profilu nutno uvažovat s následujícími obecně působícími vlivy:
Ovlivnění druhů jako předmětů ochrany EVL
Jediným předmětem ochrany EVL na úrovni druhů je vranka obecná (Cottus gobio). Z údajů,
získaných na zkoumaných profilech včetně profilu pro AOM je zřejmé, že populace je
stabilní ve všech sledovaných úsecích. Početnost druhu nad i pod zásahem lze odhadovat na
nižší stovky, zástupců 1+ a starších spíše na vyšší desítky. Morfologie toku i přes zjevné
nedostatky má doposud vyhovující parametry, nejbližší migrační bariérou je zcela opevněný
úsek profilu toku s prahem a podvodním stupněm naproti areálu SčVK. V tomto smyslu další
zhoršování podmínek již není vhodné. Nové využívání vod – odběry, příčné stavby, by mělo
být kompenzováno zlepšením podmínek pro existenci vranky jako např. zprůchodněním
stávajících překážek, což se ale u pevných jezů nad i pod odběrem neděje (s výjimkou rybích
přechodů u stávajících MVE v ř.km 4,800 u vtoku Cedroně – technický levobřežní RP a v ř.
km 6,085 – využití levobřežního bočního koryta pro RP). Nové příčné stavby by bez
kompenzací již vznikat neměly.
V tomto smyslu je nutno aktuální řešení nového alternativního odběrného místa v ř.km 3,6
stabilizací dna ve smyslu popisu v kapitole 2 hodnotit jako vhodné, poněvadž na rozdíl od
původní varianty formou příčného jezu a rybího přechodu dále již nezhoršuje migrační
prostupnost toku v úseku, který je z hlediska nároku vranky pokládán již jen vyhovující a
může mírně přispět i k prokysličení toku. Ve zkráceném derivovaném úseku toku pod
navrhovaným odběrem (a pod soutokem s Jilemkou) se nachází stávající migrační bariéra
nízkého příčného prahu a následného podvodního stabilizovaného stupně naproti SčVK
s hlubší tůní. Tím je populace vranky výrazně i v rámci zkráceného derivovaného úseku toku
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fragmentovaná a nové řešení odběrného profilu v ř.km 3,6 k další fragmentaci populace i
říčního kontinua nepřispívá. Přitom cca 330 m pod vyústěním ČOV je lokalizována další
významná migrační bariéra vysokého pevného jezu.
A: Přímé vlivy
1.

Zásah do biotopu Záměr alternativního odběrného místa znamená dočasný zásah do biotopu
vranky obecné pod ř.km 3,6 nad vtokem Jilemky při délce ovlivněného úseku cca 40 m a
průměrné šířce toku cca 8 m v rozsahu do 400 m2, přičemž po skončení prací v toku se biotop
prakticky obnoví. Výjimkou je trvalé opevnění v prostoru nátoku do odběrného objektu
v rozsahu cca 12m2 a prostor opevnění dna při výtoku z odpadního kanálu rozsahu cca 10m2.
Uvedené trvalé opevnění je z hlediska záboru biotopu v kontinuálním úseku toku zanedbatelné.
Vlastní odběr je lokalizován v prostoru s mírně zvýšenou drsností dna a proudnějším úseku toku
s proměnnými vlastnostmi štěrkového až kamenitého substrátu. Tok má v tomto úseku velmi
rychlý proud a zřejmě byl v minulosti upravován, v korytě se totiž nachází nepřirozené množství
velkých kamenů s ostrými hranami – zřejmě pozůstatek stabilizace koryta v minulosti. Profil
tedy nese známky zásahů v minulosti, navrhovaná stabilizace koryta ve dně by neměla
představovat výrazné bentické ochuzení. Přirozenou sedimentací by se zde měly objevit kameny
střední velikosti a s tím dojde k postupnému přirozenému oživení dna. Zábor biotopu je dočasně
patrný s mírně nepříznivým vlivem.
Nová poloha přechodu Jizerky trasou nového vodovodu do úpravny bude na rozdíl od návrhu
v DÚR 06/2015 vedena souběžně s trasou stávajícího přivaděče a to až za řeku s tím, že
podchod řeky Jizerky je navrženo řešit v místě, které je již v současné době zpevněno kamennou
dlažbou nad vytvořeným stupněm ve dně řeky, které nemůže být biotopem vranky obecné
(absence jakýchkoli úkrytových možností ve zpevněném průtočném profilu, navíc v plně
osluněném místě bez stínění). Volbou této trasy nedojde k narušení přirozeného dna řeky a tím
biotopu vranky obecné v dalším místě mimo dotčenou část úseku toku s navrhovanou stabilizací
dna u profilu AOM.
Projektant navrhuje v tomto stupni dokumentace provedení podchodu řeky překopem po
polovinách s osazením chráničky profilu DN 400 mm a následným nasunutím vodovodního
potrubí. Tímto způsobem dojde pouze k vytvoření relativně úzké rýhy šířky cca 1,1 m jak na
obou stranách řeky, tak v místě stávajícího dna řeky a to bez dalších zásahů do stávajících
poměrů. Narušený prostor dna řeky bude uveden do původního stavu, tj. bude znovu opevněn
kamennou dlažbou do betonu16. Navrhované řešení přechodu Jizerky tak nezvyšuje kumulativně
zábor biotopu druhu.
Navrhovaná prolongace stávajícího odběru není přímým zásahem do biotopu vranky, poněvadž
negeneruje žádné stavební úpravy v prostoru odběrného profilu kolem jezu v ř.km 7,4.

2.

Poškození či usmrcení jedinců místní populace vranky přichází v úvahu pro fázi výstavby
v rámci zásahu do dna při výstavbě jezového prahu a úprav v podjezí (a), dále především v rámci
provozu při proniknutí do nátoku do odběrného místa (b).
a. S ohledem na nižší pohyblivost vranky není pravděpodobnost přímé mortality při zásahu do
dna při řešení stabilizace dna zcela nulová, na druhé straně práce přímo v korytě způsobí
vibrace, na které budou ryby reagovat únikovou snahou (u vranky méně výraznou než např. u
pstruha). Přestože nebyla doložena nepříliš vysoká hustota vranky v řešeném profilu, je
nezbytné před vlastním zahájením prací v průtočném profilu provést aktuální agregátový

16

Další možnou variantou by bylo provedení protlačení chráničky pod řekou. Pro tuto variantu by ale bylo
nutné vytvořit před i za řekou větší startovací a kontrolní jámu protlaku a tím by došlo k většímu zásahu do
prostoru stávající louky a to včetně nutnosti provést podrobný geologický průzkum v tomto prostoru.
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odlov všech ryb v profilu o délce cca 50 m v prostoru nad a pod polohou stabilizace dna a
provést jejich transfer do jiných částí toku, termín a způsob transferu odborně způsobilými
osobami bude aktuálně řešen na základě projednání se Správou KRNAP17. Během vlastních
prací již pak není pravděpodobné osidlování pásu staveniště v profilu toku (kombinace
i s obdobím nízkých stavů). Vliv mírně nepříznivý.
b. Potenciálně významnější je možné usmrcování jedinců při proniknutí do nátoku odběrného
objektu (analogie platí i pro stávající odběr). Předložená fáze dokumentace počítá pro AOM
uplatnění elektrického odpuzovače ryb a hrubé česle. Přitom u vranky s ohledem na její
způsob pohybu je míra pravděpodobnosti vniku do vlastního odběrného objektu (bez ochrany
odpuzovačem) méně pravděpodobná, než u ryby charakteru pohyblivějšího pstruha. Přesto
nelze jednoznačně vyloučit, že za všech průtokových situací bude možno reálně veškeré
jedince ryb, pohybujících se v blízkosti odběrného objektu odradit (přičemž nelze stanovit
případné % účinnosti), proto z principu předběžné opatrnosti je nutno potenciální vliv
pokládat za mírně nepříznivý s nižší mírou významnosti.
U stávajícího odběru je ochrana potrubí řešena na bázi jemných česlí, poněvadž odběr je
situován do hlubší vody v nadjezí. Na základě těchto provedených úprav stávajícího
odběrného profilu lze mít za to, že z technického hlediska může být učiněno maximum pro
zabránění průniku ryb do odběrného objektu jako stěžejní podmínky provozu odběru vody.
Přitom u vranky s ohledem na její způsob pohybu je míra pravděpodobnosti vniku do
vlastního odběrného objektu přivaděče surové vody ve stávajícím odběru méně
pravděpodobná, než u ryby charakteru pohyblivějšího pstruha. Opět je nutno konstatovat, že
nelze jednoznačně vyloučit, aby za všech průtokových situací bylo možno reálně veškeré
jedince ryb, pohybujících se v blízkosti stávajícího odběrného objektu odradit (přičemž nelze
stanovit případné % účinnosti), proto z principu předběžné opatrnosti je nutno potenciální
vliv pokládat za mírně nepříznivý s nižší mírou významnosti.
Je proto mj. doporučeno pro odběr AOM kromě instalace a realizace všech prvků
kombinované ochrany, řešit i následný monitoring účinnosti použité ochrany ryb před vnikem
do technologické části odběru. Monitoring připravit se zaměřením zejména na změny
populace vranky obecné s využitím metodiky AOPK ČR pro monitoring tohoto druhu, četnost
projednat se Správou KRNAP (doporučení např. po dobu 6 let 1x za 2 roky).
3.

Záměr znamená prolongaci stávajícího povoleného odběru jako významného požadavku na
odběry vody z toku v průměrné kapacitě odběru pro Devro 32 l/s (max. 50 l/s) a sdruženého
odběru pro město Jilemnice v ekvivalentu průměrného odběru 10 l/s (maximálně 30 l/s), tedy
sumárně 42 l/s (max.80 l/s). Podle metodických zásad by měl zůstat minimální nepodkročitelný
průtok pro toky s Q355 (0,26 m3.s-1) do 0,5 m3.s-1 na úrovni (Q330+ Q355) x 0,5 (Dušek a kol.,
2001), tedy na hodnotě 0,31 m3.s-1(aktuální data ČHMÚ z řady 1981-2010). Plán péče o
KRNAP 2011-2020 vyžaduje zajištění MZP na úrovni Q330 (aktuálně 0,36 m3.s-1)18. Kumulovaný
odběr pro Devro s.r.o. a město Jilemnice v ekvivalentu 42 l/s představuje 11,67% minimálního
zůstatkového průtoku Q330 (maximální v rozsahu 80 l/s pak 22,22%) a 3,23% (maximální 6,15%)
průměrného celoročního průtoku (1,300 m3.s-1). Samotný odběr pro Devro v rozsahu 32 l/s
představuje 8,9% (maximální 13,9%) minimálního zůstatkového průtoku Q330 a 2, 46%
(maximální 3,8%) průměrného celoročního průtoku (1,300 m3.s-1).
Účinnost ochrany ryb a dalších vodních organismů je totiž dána právě a především optimálním
zajištěním poměru průtoků do části toku a do odběrného potrubí sdruženého stávajícího odběru.
Nelze tedy připustit žádné řešení, které nezajistí trvalý minimální požadovaný průtok v celém
derivovaném úseku toku. Výška hladiny v nadjezí pouze umožňuje, aby voda natékala jak do
náhonu, tak do toku. Pouze je nutno technicky v prostoru dělení průtoků na jezové těleso a na
přivaděč zajistit, aby přes jez (resp. do podjezí) musel být minimální průtok v příslušném

17

Oznamovatel mj. deklaruje, že fáze přípravy na zahájení realizace a samotná realizace projektu budou
projednány a provedeny v souladu s požadavky KRNAP.
Pro úplnost: v době schválení plánu péče platily nižší údaje M-denních vod z ČHMÚ z odběrné řady 1960 –
1980, kdy hodnota Q330 činila 0,3 m3.s-1, Q355 0,22 m3.s-1; (Q330+ Q355) x 0,5 = 0,26 m3.s-1.

18
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ekvivalentu zajištěn vždy, včetně monitoringu na instalovaném limnigrafu. Pro provoz měřícího
zařízení limnigraf byl vybudován v tělese jezu měrný profil. S ohledem na technické řešení
způsobu pozorování byla zřízena dvě měřicí místa S1 a S2. Jednak se jedná o přepad přes
navrhovaný měrný profil vytvořený v tělesu jezu, tedy měření průtoku na jezu po odběru surové
vody a druhé místo za odběrným objektem – surová voda, která se vrací zpět do Jizerky.
Hodnota celkového průtoku po odběru je součtem naměřených hodnot. V roce 2014 bylo 26%
hodnot měření limnigrafu pod Q330 a 9% hodnot pod Q355; údaje z průtoků v lednu až dubnu
2014 ani při poklesech nedosahovaly Q330, údaje z průtoků v měsících květnu až prosinci 2014
vícekrát (několikrát kontinuálně i po vícero dnech) dlouhodoběji podkročily hodnotu Q330 a
několikrát i hodnotu Q355. Hydrologická data a provádění monitoringu jsou součástí přílohy č. 3.
Z monitoringu v roce 2015 mj. vyplývá, že ze zaslaných hodnot se pod 300 l/s se průtoky
dostávaly období od 26.8. do 6.9 a pak nespojitě údaje v období 23.9 .- 1.10, tedy jen výběrně.
Pod 350 l/s je více hodnot ze září a částečně i ze srpna z počátku měsíce (do cca 12.8.) a velmi
nespojitě z července (16.- 22.7) a mírně mezi 10.7.- 13.7. Data z října a listopadu 2015 jsou
bohužel zkreslena přítomností listí, takže nelze řešit celoroční bilanci chodu průtoků, jako v roce
2014.
Průzkumy ryb a bentosu (příloha č. 1) byly prováděny v září 2014 a v září 2015, tedy v období
nižších průtoků vody v toku v obou letech. V době průzkumu v roce 2014 byl průměrný průtok
v místě stávajícího odběru cca 268 l/s. V roce 2015 průzkum ryb probíhal 19-20. září 2015 a
v té době byl průměrný průtok v místě stávajícího odběru cca 309 l/s. Rovněž tato hodnota je
pod dlouhodobým průměrem (a výrazně pod Q330), přičemž nízké hodnoty červencové, srpnové,
z první poloviny září a z poslední dekády září byly krátkodobě ještě mnohem nižší (až k 294,9 l/s
v poslední dekádě července, k 255,2 l/s konec srpna, 265 l/s v první polovině září, 242 l/s
v poslední dekádě září). Tento dlouhodobě trvající hydrologický extrém spolu s vysokými letními
teplotami by podle předpokladu měl negativně poznamenat místní rybí společenstvo. Výsledkem
je to, že tyto podmínky se vůbec negativně neprojevily na počtech vranky obecné (průměrně 3ks).
V případě pstruha obecného sice došlo k redukci počtu kusů, ale vzhledem k tomu, že tento druh
je uměle vysazován a početně korigován, nejsou tyto údaje průkazné. Přesto lze konstatovat, že
průměrné celkové počty pstruhů (cca 27 ks na všech profilech) a vranek (3 ks na všech
profilech) představují zatím stále velmi dobré podmínky pro existenci ryb v daném rybím pásmu.
Populace jsou stabilní a početní poměr mezi druhy zůstává zachován. Rovněž z výsledků
srovnání dat vzorků odlovených vranek z let 2014 a 2015 nelze pozorovat žádné výrazné
korelace zvyšujících se či snižujících počtů, lze říci, že výsledky jsou poměrně konstantní.
Z uvedených údajů lze dovodit, že oživení toku rybami včetně vranky i za nižších průtoků není
patrným způsobem negativně ovlivněno a o přežití ryb rozhoduje především dostatek úkrytových
množností a diverzita průtočného profilu pro období nižších průtoků. Lze mít za to, že ovlivnění
rybí obsádky průtokem nedosáhne významně negativního vlivu, lze předběžně konstatovat vliv
mírně nepříznivý, dočasný především během nízkých průtoků. Je však účelné požadovat
prodloužení monitoringu stavu toku (včetně rybího společenstva) do doby spuštění AOM alespoň
o další dva roky, aby bylo možno na základě delší časové řady sledování stavu říčního
ekosystému odhadnout trendy především k nízkým průtokům a stanovit korektní podmínky pro
odebírání surové vody z toku v navazujících řízeních.
Aktuální hydrologická data toku Jizerky jsou dokladována v příloze č. 3 aktuálními údaji ČHMÚ
pro oba řešené profily (ř.km 7,4 pro stávající odběr, pro ř.km 3,6 pro odběr AOM), dále i údaji
pro toky Cedron a Jilemka, jednak aktuálně graficky zpracovanými časovými řadami limnigrafů
společnosti Devro s.r.o. ve stávajícím profilu odběru v ř.km 7,4 a průběžně monitorovaného
limnigrafu Povodí Labe, s.p. v Dolních Štěpanicích. V rámci této přílohy byla vyhodnocena
data za celý rok 2014 po jednotlivých měsících se zaměřením na četnost hodnot, které byly pod
hodnotami M-denních průtoků Q330 a Q355. Podle nejnovějších hydrologických dat toku Jizerka
(údaje odvozeny z časové řady 1981 – 2010) tyto ekvivalenty odpovídají hodnotám 360 l.s-1 a
260 l.s-1. Průměrný roční průtok v uvedeném profilu činí 1,3 m3.s-1, tedy 1.300 l.s-1. Q330
odpovídá 27,6 % průměrného ročního průtoku, Q355 20% průměrného ročního průtoku.
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Návrh na řešení alternativního odběrného místa v ř.km 3,6 se zkrácením derivace o 3,8 km
představuje kvalitativně zcela novou situaci především v tom, že umožňuje za krizové situace
přepnout odběr do profilu AOM a tím snížit vliv odběru na derivovaný úsek toku (ve kterém
prakticky chybí přítoky s výjimkou občasných přeronů ve svahu) mezi profilem stávajícího
odběru a profilem AOM (odběr pro město ale zůstává ve funkci). Podle údajů ČHMÚ 2014 je
průměrný roční průtok Jizerky v profilu odběru AOM 1,555 m3.s-1, tedy 1.555 l.s-1. Ekvivalent
Q330 (410 l.s-1) odpovídá 26,3% průměrného ročního průtoku, Q355 (300 l.s-1 ) pak cca 19,3%
průměrného ročního průtoku. Údaje ČHMÚ pro profil odběru AOM na Jizerce jsou přiloženy
rovněž v rámci Přílohy č. 3.
AOM je přitom situován do hydrologicky výhodnějšího profilu po nátoku Cedroně 19 jako
prvního (a prakticky jediného) výraznějšího přítoku Jizerky nad soutokem s Jilemkou.
Hydrologická vhodnost lokalizace AOM je podpořena i tím, že v řádu desítek m po odběru vody
Devrem dojde k dotaci vody v Jizerce přítokem z Jilemky (odběrný profil cca 80 m nad vtokem
Jilemky, konec stabilizace dna cca 35 m nad vtokem Jilemky). Podle aktuálně vyžádaných údajů
ČHMÚ (M-denní průtoky) pro Jilemku při ústí do Jizerky je dlouhodobý průměrný průtok 277
l.s-1, průtok Q330 61 l.s-1 a Q355 49 l.s-1. Vtok Jilemky pod profilem odběru AOM přináší do úseku
Jizerky pod soutokem podíl cca 17,8% celkového ročního průměru na profilu AOM, pro Q 330
14,9% a pro Q355 pak 16,3%. Tím je přímý dopad navrhovaného odběru pro AOM na vodnost
toku částečně zmírněn.
S ohledem na vodnost toku (výhledově navržený MZP 260 l.s-1 tvoří v profilu stávajícího
odběrného místa 20,6 % z průměrného ročního průtoku v ř.km 7,4), navrhovanou polohu odběru
z toku pro AOM v ř.km 3,6 blízko nad vtokem Jilemky a výraznou roční dynamiku kolísání
průtoku v toku Jizerky lze předpokládat, že zachování podmínek pro oživení toku nebude
výrazněji ovlivněno nad rámec dopadů, způsobených dynamikou vodnosti toku během roku.
Přitom pozitivní okolností navrhovaného řešení AOM kromě výhodnější hydrologické polohy je i
skutečnost, že nedochází ke vzniku další migrační bariéry a dojde k podstatnému zkrácení
ovlivněného úseku toku odběry za nízkých stavů vody v toku. V případě optimální funkce AOM,
kterou bude účelné prověřit zkušebním provozem (včetně průběžného monitoringu) i ve vztahu
k nízkým průtokům (stanoven zatím navrhovaný MZP na úrovni 260 l.s-1), bude možné uplatnit
limitovaný MZP i na stávajícím odběru v ř.km 7,4 zřejmě trvale. Podmínkou je však zachování
bufferu minimálně 5% na stávajícím odběru. I přes výše uvedené bude systém odběru z AOM
průběžně monitorován (četnost odběru ve stávajícím odběrném profilu ř.km 7,4 a v profilu
AOM, průtoky vody v profilu AOM) po dobu vydaného VH povolení k nakládání s vodami,
včetně monitoringu stavu bioty toku po dobu 3 let a výsledné požadavky na průtoky případně
upravit. Do doby spuštění AOM je požadováno řešit prodloužení monitoringu stavu společenstev
ryb a bentosu.
4.

19

Znečištění vod produkcí odpadních vod – záměr AOM během provozu negeneruje produkci
odpadních vod, bez vlivu.
Jako záložní odběr vody se na konci technologického cyklu v závodě promítá do celkové bilance
průmyslových a splaškových vod, přiváděných na městkou ČOV (společně s městem Jilemnice
na společné ČOV). Nedochází však k navýšení produkce odpadních vod nad rámec stávající
situace, poněvadž nedochází k navýšení odběrů surové vody nad rámec příslušným rozhodnutím
povolených ekvivalentů (2014), platí dodržování imisních limitů vypouštění odpadních vod,
daných platným povolením k této činnosti pro ČOV.
Z výstupů ichtyologického průzkumu a průzkumu bentosu je patrné, že oba dolní úseky jsou
nejvýrazněji poznamenány dopady lidské činnosti. Tok je narovnán a obohacen o větší množství
organických látek z různých zdrojů odpadních vod. Společenstvo vodních bezobratlých obsahuje

Z aktuálních údajů ČHMÚ z října 2015 činí Q330 55 l/s, Q355 43 l/s, průměrný roční průtok 234 l/s. Maximální
teoretický podíl Cedroně (bez koeficientu navýšení v níže položeném profilu AOM) na průměrném ročním
průtoku Jizerky dle údajů ČHMÚ v profilu 3,60 (AOM) oproti profilu 7,41 (stávající odběr) činí 15,05%, na
Q330 činí 13,41%, na Q355 činí 14,33%.
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významné množství organismů indikujících organické znečištění. Citlivé organismy jsou zde
nacházeny již minimálně. V profilu č. 7 je však pozoruhodný nález 25 ks číhalky pospolité
Atherix ibis. I pod ČOV prosperují pstruzi a i vranky a objevuje se zde mřenka mramorovaná.
Průzkum bentosu pro oba profily dokládá, že ve skladbě makrozoobentosu přibývá druhů méně
náročných na čistotu prostředí a v tocích vyskytujících se i v mírně znečištěných vodách
Zastoupení druhů náročných na obsah kyslíku (jepice, pošvatky) je v porovnání s předchozími
profily menší. Z této okolnosti, kdy tok stále poskytuje i přes sníženou kvalitu vody relativně
dobré podmínky potravní nabídky pro oba hlavní druhy ryb, lze mít za to, že míra ovlivnění toku,
nebude představovat za standardního provozu ČOV zásadní ovlivnění bionomických nároků
vranky20 V dané souvislosti s ohledem na bystřinný charakter toku (i přes místní upravenost
profilu) v derivovaném úseku pod vtokem Jilemky i na plném hydrologickém stavu pod vyústěním
ČOV lze předpokládat i dobrou samočistící schopnost toku. Synergicky je však nutno řešit stav
ovlivnění kvality vody v Jilemce přímo ve městě Jilemnice, i když při ústí je částečně
nadlepšována čistší vodou .
5.

Lov a pytláctví – netýká se předmětu ochrany EVL, historická praxe v regionu ve formě
používání vranek jako návnady na pstruhy je s pokročilou rybářskou technikou překonána. Bez
vlivu.

B. Nepřímé vlivy
1.

Kontext ovlivnění migrační prostupnosti toku obecně představuje zásadní problém všech
staveb na vodních tocích. Jde tedy o vyjasnění okolnosti, zda záměr odběru vody z toku v
novém profilu AOM bude vytvářet další migrační bariéru na toku nad rámec stávajících
migračních bariér či nikoli. Projekt je řešen v technickém provedení, které definitivně opouští
dřívější variantu s jezem a uplatňuje systém stabilizace dna toku bez vzniku migrační bariéry
Záměr prolongace stávajícího odběru v ř. km 7,4 nepředpokládá žádné technické úpravy na
jezu ani ve stávající akumulaci, stávající jez je pro ryby neprůchodný.
V daném kontextu bylo především zvažováno, zda dojde k posílení fragmentace toku ve vazbě
na protiproudovou migraci ryb (a dalších potočních organismů). Je navrhována stabilizace
dna několika betonovými prahy šířky cca 0,6 m a hloubky cca 0,8 m napříč dna koryta.
Z důvodu zajištění dostatečného výškového rozdílu úrovně hladiny vody v místě odběru proti
vyústění odpadního kanálu zpět do Jizerky (pro průtok přes předčištění) je horní hrana
posledního stabilizačního prahu o cca 0,2 m výš než stávající dno s tím, že tento výškový rozdíl
bude stejně jako vymílané části dna mezi prahy dorovnán kamennou rovnaninou s plynulým
navázáním na stávající dno. Pro dorovnání bude použit materiál vytěžený z míst prahů a
získaný při odstraňování sedimentů z jiných úseků Jizerky. S ohledem na výše uvedené
posuzovaný záměr ve vlastním profilu odběru pro AOM nezhoršuje migrační prostupnost toku,
poněvadž nevytváří žádnou příčnou migrační překážku. Migrační bariérou na toku je ale
především jez pod ČOV, jez s navazujícím podvodním prahem na opevněném profilu u areálu
SčVK pod ústím Jilemky, jez pod limnigrafem v D. Štěpanicích a některé menší prahy nad
D.Štěpanicemi proti toku, další fragmentace představuje jez u SEBY ve Vítkovicích.

2.

Přenos cizorodých látek ovzduším - záměr prakticky negeneruje takové výstupy. Bez vlivu.

3.

Ovlivnění splaveninového režimu Provedením stabilizace dna dojde k ovlivnění
splaveninového režimu a to pouze v omezeném relativně krátkém úseku. Ovlivněnou část toku
Jizerky výstavbou odběrného objektu je dnes možno z hlediska pohybu splavenin rozdělit na tři
úseky.

20

Vranka má z hlediska chemismu prakticky srovnatelné nároky jako pstruh. Nesnáší zákal, s ohledem na nižší
pohyblivost např. při zákalu v hlavním toku nevytahuje do čistších přítoků. Nevýhoda zvláště v době vývoje
juvenilních jedinců.
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 První úsek je od stávajícího kamenného stupně ve dně řeky kolem soutoku Jizerky s Jilemkou až
k prvnímu navrženému stabilizačnímu prahu a jedná se o délku cca 110 m. Svou charakteristikou a
sklonem cca 0,75% se již jedná o rovinný úsek, kde je dno již tvořeno sedimenty štěrku a oblázků a
současně dochází k zanášení části průtočného profilu, které bude pokračovat. V tomto úseku nebude
prováděna žádná činnost a lze předpokládat, že zde již nedojde ke změně splaveninového režimu,
k mírnému zvýšení sedimentace dojde pod soutokem nad stávajícím jesepem.
 Jako druhý úsek je možné označit navazující část toku o délce cca 70 m. V části tohoto úseku je
navrhována stabilizace dna. V současné době je zde průměrný sklon dna cca 2% a dle charakteristiky
se jedná o podhorský úsek, kde je koryto tvořeno z úlomků kamenů a hrubého štěrku. Protože zde tok
částečně meandruje, tak u konkávního břehu je větší unášecí síla vodního proudu a je zde provedeno
masivní opevnění z kamenných bloků. Naopak u konvexního břehu dochází při nižších průtocích
k sedimentaci a zanášení průtočného profilu. Negativní vliv unášecí síly vodního proudu je zřejmý
zvláště u konkávního břehu spodního oblouku, kde dochází k poškozování stávajícího opevnění
břehu, nad nímž je stávající objekt pro bydlení. Materiál je odplavován do prostoru soutoku
s Jilemkou. Z důvodu vytvoření potřebné spádové výšky mezi hladinou v odběrném objektu a dnem
řeky v místě vyústění odpadního kanálu bude dno části tohoto úseku stabilizováno příčnými prahy.
Horní hrana posledního prahu bude zvýšena nad úroveň stávajícího dna o cca 0,2 m a prostor mezi
prahy bude dorovnán vhodným materiálem. Velikost použitých kamenů a většího štěrku musí jednak
odpovídat stávajícímu opevnění a jednak tomu, že zde dojde ke zvýšení podélného sklonu na cca 3%
a to v délce cca 45,0 m. Ve zbývající části tohoto úseku dojde naopak ke snížení podélného sklonu
dna na hodnotu 0,6% a zde bude provedeno pouze místní dorovnání dna v místě navázání
stabilizačního prahu na stávající dno. Zbývající prostor bude postupně vyplněn vodou přinášeným
štěrkem. Při průtoku jednoleté vody Q = 18,9 m3/s by zde teoreticky měla být hloubka vody 0,75 m a
rychlost proudu dosahovat cca 3 m/s. Při větších průtocích je nutné uvažovat s rozlivem vody na
okolní pozemky po obou stranách. Tomu odpovídá průměrná velikost kamenů min.150 až 200 mm.
Odběrný objekt je navržen v místě, kde konkávní břeh jednoho oblouku přechází do konvexního
břehu druhého oblouku a bez stabilizace dna by zde nebylo možné v odběrném objektu osadit
přelivnou hranu zajišťující požadované průtoky jak v řece tak pro odběr.
 Jako třetí úsek představuje navazující tok Jizerky až ke stávajícímu silničnímu mostu o délce cca 40
m. V tomto úseku je podélný sklon dna menší než 1% a shodně s prvním úsekem zde na sedimentující
drobný štěrk působí jen relativně malá unášecí síla vodního proudu. Toto se projevuje hlavně na
konvexním břehu a dochází zde k zanášení průtočného profilu sedimenty.

Důležitým faktem pro pohyb splavenin v těchto úsecích je skutečnost, že případné větší
povodňové přítoky jsou omezeny průtočným profilem pod stávajícím mostem. Také nad
mostem je podélný sklon dna koryta relativně mírný a běžně zde při malých průtocích zřejmě
nedochází k zásadnímu pohybu splavenin. Konkávní břeh oblouku řeky nad mostem je
opevněn kamennou dlažbou, nad kterou je jako ochrana přilehlé obytné zástavby provedena
protipovodňová kamenná zeď. Z výše uvedeného rozboru lze dovodit, že změna splaveninového
režimu je prakticky lokální a projeví se částečně kolem soutoku a krátce pod ním, nikoli však
plošným zanášením rostlého dna. Změny v podélném profilu ve druhém úseku nejsou natolik
podstatné, aby mohlo dojít k radikální změně sedimentace v úseku pod soutokem s Jilemkou
oproti stavu, který je dán vzdutím stávajícího prahu u areálu SčVK. Na druhé straně se výrazně
nezvýší výmolná činnost u levého konkávního břehu, která by mohla zcela změnit potenciál
úkrytových možností v dotčené části toku, která představuje jen lokální změnu v kontinuálním
úseku toku nad prahem u SčVK po zborcený jez poblíž č.p. 815 v D. Štěpanicích. Vliv změn
úseku toku v důsledku realizace AOM mírně nepříznivý s nízkou mírou významnosti.
4.

Jiná ohrožení vodního prostředí mimo produkci odpadních vod a splaveninový režim může
být dáno prakticky pouze v etapě výstavby. Jde o kontext znečištění vod úniky látek během
výstavby. Poněvadž nedochází ke stavebním pracem v kontextu realizace záměru ve vazbě na
průtočný profil, tento aspekt potenciálních vlivů není nutno uvažovat.

5.

Biologické vlivy jsou dány obecně změnami v ekosystémech toku, které řešení odběru vody z
toku může v derivovaném úseku toku generovat. Lze mít za to, že výsledný a aktuální stav
populace vranky po realizaci záměru (odběr vody v při prolongaci platného ekvivalentu ve
stávajícím odběru jakož i náhradní odběr v profilu AOM ve stejných ekvivalentech) bude
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6.

rovněž odrážet ustálení nové ekologické rovnováhy mezi vrankou a jejími predátory.
V řešeném případě v obdobích, kdy se průtok v místě odběru (jak stávajícího, tak v profilu
AOM /nelze tyto řešit souběžně/ bude blížit hodnotě pod 300 l/s, je nutno pro derivovaný úsek
Jizerky předběžně počítat při přiblížení průtoku i s delšími obdobími blízkými ekvivalentu
minimálního zůstatkového průtoku. U pstruha potočního lze totiž souladu s Bauerem (2008)
očekávat změnu ve složení populace ve smyslu, že dojde ke snížení podílu větších jedinců v
derivovaném úseku toku (vazba na zbytkové tůně), naopak se může zvýšit počet menších
(mladších) jedinců pstruha. V derivovaném úseku toku tak predační tlak pstruha na vranku
nejspíše poklesne. Na druhé straně je příznivá okolnost, že většina derivovaného úseku toku od
stávajícího odběru po vyústění ČOV prochází lesními porosty s výraznějším zastíněním, takže
vlivy na změny teploty vody v důsledku sníženého průtoku budou méně výrazné oproti úsekům
plně osluněným, zde ještě hraje roli i příčný profil a morfologická pestrost průtočného profilu.
Rovněž snížený derivovaný úsek toku pod AOM je z větší části stíněn hustými doprovodnými
porosty, takže přímé silnější prohřívání hrozí jen lokálně v místech, kde jsou porosty
odstraněny nebo nespojité (především úsek zcela odkrytého profilu kolem jezu a prahu u SčVK
a dále levobřežní část pod navážkou na počátku Víchové). Vliv je možno s ohledem na dílčí
nejistoty ve změnách velikosti populace vranky hodnotit jako mírně nepříznivý. Nelze ale
očekávat natolik významné změny v charakteru rybích populací, které by měly za následek
vymizení nebo podstatné snížení hustoty vranky v rámci dotčeného úseku toku oproti běžným
poměrům, po oba roky aktuálních odlovů ryb,, realizovaných v obou letech za nižších stavů
vody, nebyly identifikovány výraznější propady ve vzájemných poměrech obou druhů.
Ohrožení vyvolanými investicemi - pro vranku obecnou i další ryby nepředstavuje řešení
AOM žádné riziko, vyvolané křížení toku liniovou investicí přívodu do úpravny je aktuálně
navrženo do zcela odpřírodněného opevněného profilu toku těsně nad jezem u SčVK. Vliv
záměru nulový.

Ovlivnění přírodních stanovišť jako předmětů ochrany EVL
Záměr řešení nového alternativního odběrného místa se částečně dotýká tří přírodních
stanovišť jako předmětů ochrany EVL Krkonoše:




Přírodní stanoviště 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně, biotop T1.6 vlhká tužebníková lada svaz Calthion palustris
Přírodní stanoviště 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis) - biotop T1.1 mezofilní ovsíkové louky svaz
Arrhenatherion elatioris
Prioritní přírodní stanoviště 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), biotop L2.2 údolní jasanovo-olšové luhy
svaz Alnion incanae

Přírodní stanoviště 6430
Do tohoto přírodního stanoviště v kvalitě D/C s vyšší mírou ruderalizace ve východní části okrajově
zasahuje objekt předčištění s akumulací a čerpací stanicí, o půdorysné výměře 16,5 x 6 m, přičemž
většina půdorysu objektu se nachází v biotopu X7A ruderálních lad. Poněvadž tento objekt bude
vystupovat nad terén, je nutno uvažovat s trvalým záborem uvedené plochy + 50% na manipulační
prostor. Dotčení stanoviště lze odhadovat v prvních desítkách m2. Výstupní část objektu obtokového
odpadního kanálu (forma částečně opevněného otevřeného příkopu ve dně) se okrajově dotýká
vymezení tohoto přírodního stanoviště rovněž v rozsahu trvalého záboru prvních desítek m2. Celkově
dotčení tohoto přírodního stanoviště trvalými zábory nepřesáhne 100 m2. Rizikem je dále podpora
ruderalizace, je předpokládána důsledná rekultivace stavebními pracemi dotčeného území. S ohledem
na zcela okrajové dotčení přírodního stanoviště ve vysoké degradaci příslušného biotopu vlhkých
pcháčových luk na území EVL je vliv zanedbatelný, metodicky mírně nepříznivý.
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Přírodní stanoviště 6510
Bude záměrem řešení AOM dotčeno dvojím způsobem. Trvalé zábory jsou zcela okrajové: v nižších
desítkách m2 do degradované východní části neudržovaných luk biotopu T1.1 D/C (přechody do
biotopu X7A) zasahuje objekt předčištění s akumulací a čerpací stanicí. Za trvalý zábor v jednotkách
m2 je možno pokládat novou armaturní šachtu s měřením na stávajícím přívodním potrubí OC400mm
v květnatější části louky, biotop T1.1 C/B, poněvadž vystupuje na povrch. Tyto trvalé zábory jsou
z hlediska ovlivnění tohoto předmětu ochrany EVL prakticky zanedbatelné, metodicky mírně
nepříznivé21.
Dočasné zábory představuje realizace potrubí výtlaku od objektu předčištění k nové armaturní šachtě
v délce cca 60 m. Při šířce manipulačního pásu 2 m lze předpokládat dočasný zábor v rozsahu cca
120 m2. Poloha přechází z degradované části přírodního stanoviště ke květnatější části louky biotopu
T1.1 C/B. Od armaturní šachty bude souběžně se stávajícím potrubím, přecházejícím květnatější části
louky trasována přípolož nového potrubí přívodu vody do úpravny SčVK pro město Jilemnice v délce
cca 120 m, je nutno očekávat dočasný zábor v rozsahu do 250 m2. Po ukončení pokládky potrubí je
navrhována rekultivace výkopu s opětovným položením šetrně sejmutého přírodního drnu v rámci
rekultivace manipulačního pásu. Dočasný zábor přírodního stanoviště v rozsahu cca 370 m2 je mírně
nepříznivým vlivem na tento předmět ochrany EVL. Odpadní odtokový kanál je lokalizován zcela
mimo přírodní stanoviště 6510. S ohledem na poznámku pod čarou na této straně není nutno uvažovat
s kumulativními vlivy na toto luční přírodní stanoviště v rámci EVL Krkonoše.
Přírodní stanoviště 91E0*
Vyústění odpadního kanálu do toku Jizerka kontaktuje východní část vymezení tohoto přírodního
stanoviště mimo souvislé náletové porosty a mimo kvalitnější bylinný podrost nad pravým břehem
toku, přímý trvalý zábor není předpokládán, poněvadž lze řešit terénní úpravy pro vyústění kanálu do
toku v ose. Došlo k posunutí navrhovaného vyústění o cca 5 m proti toku, takže nejsou již přímo
kontaktovány silné stromy z břehového a doprovodného porostu toku. Řešením odběrného objektu
z toku a odpadního kanálu jsou dotčeny jen náletové porosty biotopu X12A. Řešení podchodu
nového přívodu do úpravny SčVK je navrhováno souběhem se stávajícím potrubím mimo vymezení
přírodního stanoviště 91E0* nad pravým břehem toku, v prostoru stávajícího opevnění toku. Záměr
v navrhovaném upraveném řešení negeneruje vliv na tento předmět ochrany EVL.

4.3. Shrnutí vlivů ve vztahu k EVL Krkonoše
Záměr je spojen s navrhovanou prolongací stávajícího odběru vody v ř.km 7,4 bez navýšení
stávajících povolených ekvivalentů odběru surové vody z toku s tím, že za snížených stavů
vody v toku je navrženo využít záložního zdroje AOM s odběrem, v ř.km 3,6. Na základě
vstupní analýzy byly vytipovány předměty ochrany EVL Krkonoše, které by mohly být
záměrem potenciálně ovlivněny, jde prakticky pouze o vranku obecnou a okrajově o dvě luční
přírodní stanoviště.

21

Jde o zásahy do lučního přírodního stanoviště mimo kvalitu I podle metodického přístupu Správy KRNAP.
Katastr města Jilemnice s ohledem na okolnost, že většinově se nachází mimo vymezení EVL Krkonoše, není
součástí databáze KRNAP pro řešení kumulativních vlivů z hlediska záborů přírodních lučních stanovišť na
území EVL
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Sumární vyhodnocení potenciálních vlivů záměru na vybrané předměty ochrany EVL
Krkonoše
Předmět
ochrany
Vranka obecná

Přírodní
stanoviště 6430
Přírodní
stanoviště 6510
Prioritní přírodní
stanoviště 91E0*

Vliv
-1

Komentář

Vliv na vranku je konstatován z důvodu možného ohrožení vlastností biotopu druhu a
jeho bionomických nároků. Dochází k přímému okrajovému záboru biotopu stabilizací
krátkého úseku toku pro účely odběru v AOM, prolongace odběru ve stávajícím profilu
ř.km 7,4 je z hlediska záboru biotopu indiferentní. Významná je především délka
stávajícím odběrem derivovaného úseku, kdy dochází k částečně nepříznivému
ovlivnění hydrologických parametrů toku (derivace úseku v délce cca 4,6 km, odběr
prodlužuje období s nízkými stavy vody pod Q330, 11,67% minimálního zůstatkového
průtoku Q330 (maximální 22,22%) a 3,23% průměrného celoročního průtoku (1,300
m3.s-1). Je účelné již při hodnotách blížících se Q330 (0,38 m3/s) řešit přechod závodu
na nouzový režim a při hodnotách kolem 300 l.s-1 již v zásadě odstavit odběr
technologické vody a přepnout na režim zásobování vodou z AOM. Návrhem na
vybudování záložního AOM se velmi výrazně zkrátí derivovaný úsek toku na segment
v délce cca 800 m, který je již více ovlivněn technickými úpravami proti převažujícímu
charakteru toku nad soutokem s Jilemkou. V daném smyslu, při jednoznačném
prokázání veřejného zájmu na zajištění odběru vody pro DEVRO, je možno i řešit
případný kontext příslušné výjimky, poněvadž nedochází k natolik významnému
ovlivnění hydrologie toku, která by vzhledem k charakteru, průtočnému profilu, stínění
aj. znamenala zhoršení podmínek ve smyslu výrazného zhoršení podmínek života
v toku nad rámec ročních změn. Záměr negeneruje negativní ovlivnění migrační
prostupnosti toku (říčního kontinua, stabilizace dna v profilu odběru AOM v místo
akumulace jezem nevytváří novou migrační bariéru). Nelze vyloučit ojedinělé případy
usmrcování ryb (včetně vranky) při výstavbě, je navržena komplexní ochrana před
vnikem ryb do odběrného objektu (i na stávajícím odběru). Nedochází k natolik
významným změnám proudění, které by se patrným a nežádoucím způsobem promítly
do změn splaveninového režimu.
Mírně negativní vliv byl konstatován i s ohledem na okolnost, že vranka je zatím
běžným druhem na řadě toků v EVL Krkonoše, přičemž v toku Jizerky se vyskytuje
(nikoli masově, ale spíše řídce) i v úsecích, které jsou od sebe odděleny dřívější
fragmentací toku. Navržená zmírňující opatření jsou uplatněna z důvodu snížení
nežádoucích vlivů na populaci druhu. Dále je navrženo prodloužení monitoringu
ohledně stavu potočního ekosystému (včetně společenstva ryb) o 2 roky.
0/-1 Záměr nezasahuje do polohy biotopu M5 nad levým břehem toku u stávajícího
odběrného profilu. Okrajově zasahuje do biotopu T1.6 při umístění objektů AOM do
100m2.
-1 Dočasný zábor přírodního stanoviště v rozsahu cca 370 m2 je mírně nepříznivým
vlivem na tento předmět ochrany EVL. Odpadní odtokový kanál je lokalizován zcela
mimo přírodní stanoviště 6510.
0
Záměr v navrhovaném upraveném řešení negeneruje vliv na tento předmět ochrany
EVL, zásahy do náletů se již po zkrácení odpadního příkopu týkají biotopu X12A.

4.4. Vliv na integritu EVL Krkonoše
V územním kontextu záměr generuje výraznou délku derivovaného úseku toku Jizerky
v délce cca 4.6 km, což samo o sobě generuje mírně nepříznivý vliv na integritu EVL
z hlediska předmětu ochrany vranka obecná.
Záměr prolongace stávajícího odběru nadále nezasahuje do biotopu vranky obecné a
nezhoršuje migrační propustnost toku. Záměr AOM jen lokálně zasahuje do biotopu druhu,
ale nezhoršuje stávající migrační prostupnost toku. Se zajištěním minimálního zůstatkového
průtokem do derivované části toku a s kombinovanou ochranou před vniknutím ryb do
technologické části odběru může jen s nižší mírou významnosti ovlivnit nároky vranky
obecné v říčním ekosystému Jizerky v rámci EVL Krkonoše. Záměr i přes délku ovlivněného
úseku nepředstavuje natolik významný zásah do biotopů průtočného profilu, aby mohl
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generovat jakékoli patrnější ovlivnění populací vranky v řece Jizerce a tím i v rámci EVL
Krkonoše, případně vyvolat patrné dlouhodobé změny ve složení ekosystémů toku Jizerky. Je
sice ovlivněno derivací cca 15% délky toku Jizerky (což je patrný vliv i stávajícího odběru
pro město a Devro), návrh na řešení AOM výrazně zkracuje délku ovlivněného úseku při
odběrech za sníženého stavu vody. Vzhledem k ovlivnění délky toků s vrankou na EVL
Krkonoše jde o nevýznamný dopad na celou EVL.
Lze tak konstatovat absenci významných vlivů na integritu obou území soustavy Natura 2000
v ČR (vlivy na předměty PO Krkonoše záměr prakticky negeneruje).
4.5. Kumulativní vlivy
Kumulace je možná zejména synergií požadavků na odběry vody z toku ve vztahu k zajištění
podmínek života v toku, tedy zejména minimálních dopadů na říční (potoční) kontinuum:
Vliv odběru pro lyžařský areál Vítkovice nad ř.km 12,85 v rozsahu 5 l.s-1 je lokalizován cca
5 km nad odběrem a nemůže se na hydrologii toku v místě odběru v ř. km 7,4 nijak projevit,
poněvadž pod odběrem se vlévají ještě ve Vítkovicích zprava Vítkovický potok, zleva
Hamerský a Kotelský (Pustý) potok a jejich dotace se projevuje na 13 až 17% jednotlivých M
denních průtoků již pod Vítkovicemi. Dalším významnějším přítokem je až Cedron od
Horních Štěpanic a následně Jilemka, tyto toky navyšují v prvních desítkách procent až
závěrečnou část derivovaného úseku toku stávajícím odběrem (a navrženým k prolongaci)
v délce vyšších stovek m až cca 1,5 km. Analogicky odběry pro obě MVE Vítkovice I a II se
kumulativně na profilu 7,4 neprojeví, poněvadž v tomto profilu je již tok Jizerky na plném
hydrologickém stavu. Platí tak podmínky, dané aktuálními rozhodnutími jak pro město
Jilemnice (ÚV Hrabačov), tak pro společnost Devro (ÚV Devro).
Nejvážnější kumulací je ale souběžný vodohospodářský odběr povrchové vody pro úpravnu
Hrabačov do městského vodovodu v Jilemnici. Jak bylo zmíněno, tento odběr je rovněž
povolen příslušným vodoprávním rozhodnutím MěÚ Jilemnice a nepochybně jde o veřejný
zájem (i když je rovněž nutno jej pokládat za rizikový ve vztahu k hydrologii toku a závislost
na klimatických podmínkách). Povolení bylo vydáno Městským úřadem Jilemnice, Odbor
životního prostředí dne 10.12.2007 č.j. PDMUJI 7905/2007 R690, spis. zn.: MUJI
3619/07/ŽP a změněno rozhodnutím ze dne 14. 2. 2011 Čj.: PDMUJI 371/2011 R25, Spis.
zn.: MUJI 123/2011/ŽP, v rámci kterého povoluje odběr v rozsahu:
Průměrný povolený odběr
Maximální povolený odběr
Maximální měsíční povolený odběr
Roční povolený odběr
Počet měsíců v roce, kdy se odebírá

10 l/s
30 l/s
25 000 m3/měs.
250 000 m3/rok
12

přičemž byl stanoven minimální zůstatkový průtok Q355, v době vydání rozhodnutí na úrovni
260 l/s. Uvedené povolení platí do 10.12.2017 a je tak výchozím podkladem pro okolnost, že
je i společností Devro s.r.o. navrhován shodný MZP, přestože je podle plánu péče o KRNAP
podlimitní.
Celkový odběr vody z odběrného profilu 7,4 pro Devro a SčVK může činit max. 80 l.s-1
(deklarovaný maximální návrh pro DEVRO 50 l.s-1 a pro město 30 l.s-1), což představuje
22,22% průtoku Q330 v místě odběru. Dle propočtů, uvedených v kapitole popisu, činí
požadovaný průměrný odběr 32 l.s-1 a pro město 10 l.s-1, tedy 42 l.s-1, maximální pro Devro
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50 l/s a pro město 30 l/s, tedy 80 l/s. Kumulovaný odběr pro Devro s.r.o. a město Jilemnice
v ekvivalentu 42 l/s představuje 11,67% minimálního zůstatkového průtoku Q330 (maximální
v rozsahu 80 l/s pak 22,22%) a 3,23% (maximální 6,15%) průměrného celoročního průtoku
(1,300 m3.s-1). Jde o údaje pro ekosystém toku nikoli nezanedbatelné, ale s ohledem na
požadavek zajistit Q330 v hodnotě 300 l.s-1 (0,3 m3.s-1) pod profilem vždy pro ekosystém toku
s požadovanými úkrytovými možnostmi postačující (stínění většiny derivovaného úseku toku
nad Dolními Štěpanicemi v lese, přistínění ve zbylé části toku v místech výskytu
kompaktních doprovodných a břehových porostů, proměnný průtočný profil v podélném i
příčném smyslu apod.).
Omezeně by za určitých podmínek (s jistými riziky) bylo možno jen podpůrně využít vodních
zdrojů souvisejících s vodojemem Kozinec nebo vodních zdrojů Martinice, ale za cenu
dodatečných investic (podrobněji v příloze č. 4).
Především ve výše uvedených souvislostech je tedy důvodné dále prověřit i možnost řešení
záložního (trvalého nebo náhradního) zásobování z odběrného místa blíže závodu, což právě
představuje návrh AOM.
Dalším kumulativním vlivem jsou odběry pro MVE ve stávajícím odběrem derivované části
toku:
-

-

MVE AQUAWATT s pevným jezem se vzdutím v ř.km 6,085, povolení k nakládání s vodami a
energetickému využívání stanoveno rozhodnutím Městského úřadu Jilemnice, odboru životního
prostředí o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a akumulaci pevným
jezem na vodním toku Jizerka v ř.km 6,085 a k nakládání s povrchovými vodami k využívání
jejich energetického potenciálu pro provoz malé vodní elektrárny pro pana Petra Šebečka, Praha
č.j. PDMUJI 2867/2007 R202, ukl. znak 231.2/A5, sp.zn. MUJI 1231/07/ŽP z 1.6.2007, se
stanoveným MZP 300 l/s levostranným obtokovým korytem do podjezí. Délka derivovaného
úseku od jezu po vyústění cca 570 m
MVE v ř.km s pevným jezem na soutoku Jilemky a Cedronu v ř.km 4,800; povolení k nakládání
s vodami a energetickému využívání stanoveno rozhodnutím Městského úřadu Jilemnice, odboru
životního prostředí o povolení k nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a
akumulaci pevným jezem na vodním toku Jizerka v ř.km 4,800 a k nakládání s povrchovými
vodami k využívání jejich energetického potenciálu pro provoz malé vodní elektrárny pro
MUDr. Viktora Zavřela, Praha č.j. PDMUJI 2544/2009, PDMUJI 2545/2009 R84, ukl. znak
231.2/A5, sp.zn. MUJI 1182/09/ŽP z 30.3.2009, se stanoveným MZP v ekvivalentu 360 l/s,
s levobřežním technickým rybím přechodem, prakticky příjezová MVE s derivací cca 30 m.

Poněvadž v mezilehlém úseku mezi ř.km 7,4 a vtokem Cedronu prakticky není lokalizován
žádný významnější přítok, odpovídá navýšení MZP pro MVE v ř.km 6,085 přirozenému
hydrogeologickému obohacení a eventuelně přítokům z menších pramenních vývěrů, v ř.km
4,8 pak obohacení o vtok Cedronu do zdrže na jezu MVE v ř.km 4,8 (dle aktuálních údajů
ČHMÚ z října 2015 činí Q330 55 l/s, Q355 43 l/s, průměrný roční průtok 234 l/s).
Oba odběry pro obě MVE se ještě nad profilem AOM vracejí do toku, takže nemohou
ovlivnit množství vody pro odběr AOM; naopak odběr v ř.km 7,4 může generovat i případné
prodloužení odstávek obou MVE a tím kumulativně ovlivňovat hydrologii toku22. Na druhé
straně lze pro provoz vodního díla v ř.km 6,085 lze dokládat i výraznější úbytek vody těsně
v podjezí (viz fotodokumentace), přičemž na levostranném obtokovém korytě lze nalézt pro
vranku nepřekročitelnou migrační překážku v rámci měrného profilu. Další MVE v ř.km 4,8
disponuje levobřežním technickým (štěrbinovým) rybím přechodem s poměrně významným
22

Povolení k nakládání s vodami pro obě MVE byla vydávána až po vydání původního povolení k nakládání
s vodami pro Devro s.r.o. (dříve Cutisin s.r.o.)
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proudem pod jeho vyústěním. V obou případech pak vzniká kumulativní nepropustná až
polopropustná migrační bariéra, přičemž v případě MVE v ř.km 6,085 jde o úsek toku nad
jezem pro pstruží farmu, v případě MVE v ř.km 4,800 o úsek toku pod tímto jezem.
Z hlediska ovlivnění kvality vod se prolongace stávajícího odběru (nebo náhradní odběr
v profilu AOM) ve shodných ekvivalentech se na kvalitu toku pod vyústěním ČOV výrazněji
neprojeví23, spíše zde lze spatřovat určitý vliv Jilemky24, tak vlivy ze zimní údržby
komunikací, splachů z lesních porostů při přívalových deštích apod. Při jarním tání a
přívalových srážkách prochází derivovaným úsekem toku více vody, než je zaručeno MZP na
úrovni Q330. Při povodňových stavech s průtokem nad maximální průtok do technologické
části odběrného profilu při velké vodě odběr není ohrožen, odběr se nepřerušuje a jen je
v zásadě dle provozního řádu přivaděče v úpravně řešena kvalita vody. Ovlivnění kvality
vody při povodňových stavech, kdy je tokem unášena silně zakalená voda včetně splavených
předmětů či materiálů, výrazně přesahuje dopady dočasného snížení průtoku na kvalitu vody
v odběrem dotčených úsecích toku.
Nejvýznamnějším změnotvorným faktorem na morfologii říčního koryta a charakter dna
z přírodních faktorů jsou povodňové situace na toku, které se vyznačují prudkým nástupem a
vzhledem k podélnému sklonu i rychlým průběhem s vysokou unášecí silou. Z hlediska
ovlivnění průběhu povodně a vlivu její unášecí síly na sedimenty nelze předpokládat
výraznější vliv navrhovaného odběru. Stávající odběr včetně navrhované prolongace se na
chodu povodňových vln nijak nepromítá s ohledem na okolnost, že negeneruje žádné přímé
zásahy do průtočného profilu toku, zásahy do průtočného profilu toku stabilizací dna pod
odběrem AOM jsou vzhledem k chodu velkých vod a změnám splaveninového režimu
zanedbatelné.
4.6. Zmírňující opatření
Charakter a povaha posuzovaného záměru prolongace odběru v profilu ř.km 7,4 a výstavby
záložního alternativního odběrného místa (AOM) v ř.km 3,6 bude generovat v předchozích
kapitolách prezentované mírně nepříznivé vlivy na předměty EVL Krkonoše, zejména
předmět ochrany vranka obecná (Cottus gobio).
Pro eliminaci, prevenci a minimalizaci vlivů na předměty ochrany EVL Krkonoše zpracovatel
naturového hodnocení pokládá za potřebné uplatnit a respektovat následující zmírňující
doporučení:


Pro účely prodloužení stávajícího odběru v ř.km 7,4 ze stávajícího odběrného místa
zajistit do doby spuštění alternativního odběrného místa (dále AOM) prodloužení
monitoringu stavu ryb a bentosu v toku Jizerka nejméně o dva následující roky.
Důvodem tohoto požadavku je získání delší souvislé časové řady sledování stavu říčního
ekosystému pro stanovení objektivních parametrů odběru povrchové vody z toku po
uplynutí období prodlouženého odběru za situace, kdy po spuštění AOM dojde ke
zkrácení odběry ovlivněného úseku toku Jizerky v době nízkých průtoků.

23

Jak již bylo uvedeno, vypouštění OV se řídí platným povolením a jakýkoliv plánovaná akce na ČOV mající
dopad na kvalitu vypouštěných vod - tedy např. rekonstrukce - podléhá příslušnému správnímu řízení u
příslušného vodoprávního úřadu. Nepochybně by v rámci tohoto řízení bylo příslušnými orgány ochrany
přírody vymíněno i posouzení vlivů na předmět ochrany EVL Krkonoše - vranku obecnou.
Nutnost důsledného řešení živelných zdrojů znečištění Jilemky ve městě mimo zdroje odpadních vod (včetně
komunálních) napojených na ČOV.
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V rámci stávajícího odběrného místa v ř.km 7,4 po spuštění AOM zajistit, že na odtoku
od stávajícího odběrného profilu v podjezí bude zabezpečen trvalý minimální
(nepodkročitelný) zůstatkový průtok (MZP) 260 l.s-1 jako nepodkročitelné minimum pro
dostatečné množství vody v derivovaném úseku toku s tím, že bude zajištěn určitý
pojistný (korekční) ekvivalent 5% minimálního zůstatkového průtoku (vazba na trvalý
odběr pro město Jilemnice).
V rámci alternativního odběrného místa osadit v souladu s ČSN 752911 „Vodní značky“
pro označení důležitých úrovní hladiny a dále vizuální měřící zařízení (např. vodočetnou
lať) pro sledování úrovně hladin v reálném čase s tím, že bude nutno rovněž připravit
zkušební provoz. Během zkušebního provozu v období nízkých průtoků sledovat a
zaznamenávat úroveň hladiny v daném čase a následně tyto úrovně porovnat
s monitorovaným měřícím místem v profilu limnigrafu Povodí Labe s.p. v ř. km 5,3.
Pro AOM po dobu zkušebního provozu stanovit minimální zůstatkový průtok
v ekvivalentu 260 l.s-1, technické řešení pro AOM rozpracovat pro tuto hodnotu MZP. Po
ukončení zkušebního provozu na základě vyhodnocení sledovaných úrovní hladiny
následně stanovit úroveň minimální hladiny v Jizerce, která bude shodná s výslednou
přelivnou hranou v odběrném objektu AOM.
Technické řešení AOM připravovat včetně elektrického odpuzovače ryb z důvodu
prevence vniku ryb do odběrného objektu AOM.
V rámci zkušebního provozu AOM monitorovat i stav oživení toku v profilech nad a pod
soutokem s Jilemkou s cílem stanovit vyhovující minimální zůstatkový průtok pro trvalý
provoz; jako součást monitoringu realizovat i souběžný monitoring kvalitativních
parametrů povrchové vody v toku nad a pod soutokem s Jilemkou.
V každém případě technicky a organizačně vyloučit souběh obou odběrů z toku pro
závod společnosti Devro s.r.o. z důvodu že odběr pro závod v ř.km 3,6 je řešen právě jako
záložní pro případy podkročení MZP v profilu ř.km 7,4. Odběr pro město Jilemnice
z odběrového profilu v ř.km 7,4 zachovat v souladu s platnými rozhodnutími
vodoprávního úřadu ohledně nakládání s vodami.
Pokud průtok vody v toku poklesne na odběru v ř.km 7,4 k hodnotě 300 l.s-1, řešit
přípravu na spuštění záložního odběru v rámci alternativního odběrného místa,
v případě dosažení nepodkročitelného minima v ř.km 7,4 zahájit odběr v ř.km 3,6
prostřednictvím AOM.
Připravit zásady provozního řádu AOM pro období snížených průtoků
(období extrémního sucha) ve vazbě na přechod závodu do režimu s minimální spotřebou
zdrojové vody z toku.
Pokračovat v systému technických, organizačních a technologických opatření z hlediska
racionalizace nakládání s vodami ve vlastním závodě.
Před vlastním zahájením prací v průtočném profilu provést aktuální agregátový odlov
všech ryb v profilu o délce cca 50 m nad a pod polohou stabilizace dna a provést jejich
transfer do jiných částí toku, termín a způsob transferu odborně způsobilými osobami
bude aktuálně řešen na základě projednání se Správou KRNAP
Stavební práce při výstavbě alternativního odběrného místa kolem ř.km 3,6 v průtočném
profilu toku důsledně řešit v období za nejnižších stavů vody v roce, nejlépe mimo období
rozmnožování, vývoje jiker a raných stadií ryb, tedy v období od poloviny června do září.
Vhodnou organizací stavebních prací v průtočném profilu toku zajistit co nejkratší
období přímého ovlivňování toku těmito pracemi, dále důsledně zajistit technickými a
organizačními opatřeními při výstavbě důslednou ochranu ekosystému vodního toku
před úniky stavebních hmot a jiných látek nebezpečných vodám. V rámci prací v toku
zajistit podélné vyhrazení poloviny profilu z důvodu zachování kontinua toku při
výstavbě s tím, že doba převedení musí být maximálně zkrácena jen na letní období
(nejlépe červenec-srpen běžného roku).
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V kontextu ochrany kvality vody v toku zajistit účinnou kontrolu stavu techniky,
provádějící práce v kontaktu s korytem, dle možností preferovat i vyšší podíl ruční práce
bez použití techniky přímo v průtočném profilu toku.
Při manipulaci se zásaditými stavebními hmotami (vápno, cement, betony apod.) zajistit,
aby nemohly být splavovány do toku Jizerky.
Pro práce v profilu toku vypracovat a projednat s vodoprávním úřadem a Správou
KRNAP povodňový a havarijní plán.
Veškerá odůvodněná minimální kácení na pravém břehu řešit výhradně v období
vegetačního klidu.
Výkopové práce na trubních sítích alternativního odběrného místa realizovat s ohledem
na vegetační pokryv koridoru trasy obou trubních sítí; nejprve řešit šetrné sejmutí drnu
pro výkop a v rámci rekultivace pásu pro pokládku vodovodního potrubí opět vrátit drny
na místo; vlastní výkopy preferovat s využitím malé mechanizace s podílem ruční práce,
s omezením šířky manipulačního pásu.
Rovněž provést v rámci přípravy území šetrnou skrývku drnu z půdorysu ostatních
objektů s tím, že drny mohou být využity v rámci biologické rekultivace ploch, dotčených
stavebními pracemi.
Výkopové práce na loukách přírodního stanoviště 6510 vyloučit s použitím těžké stavební
techniky.
Skrývkové práce realizovat přednostně mimo reprodukční období živočichů z důvodu
minimalizace vlivů na faunu.
Z důvodu ochrany přírodního stanoviště 91E0* a prevence zásahů do tohoto stanoviště
přípravu území pro výstavbu odtoku řešit „v ose“, případně z budoucího levého břehu
(ruderální lada).
V rámci výstavby důsledně bránit únikům zásaditých stavebních hmot do prostoru luk
mimo staveniště (skladování na ploše staveniště, využívání jen akutně potřebného
množství apod.).
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5. Závěry a výstupy
1.

Posuzovaný záměr v podobě, jak byl předložen, nebude generovat významný negativní
vliv na předmět ochrany EVL Krkonoše vranka obecná, pozitivní je především zachování
kontinua toku v rámci technického řešení alternativního odběrného místa.

2.

Realizace objektů záměru alternativního odběrného místa nad pravým břehem toku
v prostoru jižně od ulice V Lipkách v Hrabačově generuje jen okrajové, metodicky mírně
nepříznivé vlivy na přírodní luční stanoviště 6510 – Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) a přírodní luční
stanoviště 6430 – Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně. Prioritní přírodní stanoviště 91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní
lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) zásahy
prakticky ovlivněno nebude.

3.

Ve vztahu k předmětům ochrany PO Krkonoše je záměr prakticky indiferentní.

4.

Realizace alternativního odběrného místa umožní zásobování závodu vodou v období
minimálních průtoků v řece a je především příspěvkem ke zkrácení ovlivňovaného úseku
toku Jizerky v období nízkých průtoků.

5.

Pro zmírnění uvedených vlivů jsou s uplatněním principu předběžné opatrnosti navržena
zmírňující opatření ve smyslu vytvoření předpokladů minimalizace i potenciálních vlivů
na říční ekosystém, včetně předmětu ochrany EVL Krkonoše vranka obecná a ochrany
biotopů na pravém břehu Jizerky pro umístění objektů AOM.

Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění lze konstatovat, že realizace záměru Alternativní odběrné místo surové vody
nebude mít významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost Evropsky významné
lokality Krkonoše, vlivy na předměty ochrany a celistvost Ptačí oblasti Krkonoše lze
vyloučit. Předložený záměr nemůže ani zprostředkovaně ovlivnit jiné evropsky významné
lokality či ptačí oblasti na území Libereckého či Královéhradeckého kraje ani jinde v České
republice.
Jihlava, březen 2016

Podpis zpracovatele:

EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA

...…………………………………

Str.

48

Alternativní odběrné místo surové vody
Naturové hodnocení záměru dle § 45i odst. 2 z.č.114/1992 Sb.
________________________________________________________________________________________

Hlavní použité podklady
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Alternativní odběrné místo surové vody, dokumentace k územnímu rozhodnutí o
umístění stavby, původní verze. Ing. arch. Libor Kubena a kol., Alimoprojekt, spol.
s.r.o., Praha, červen 2015, modifikace leden 2016
Gravitační přivaděč surové vody do ÚV Devro a ÚV Hrabačov, provozní řád – návrh.
Ing. Jaroslav Prokop, vedoucí energetických provozů Devro s.r.o., červen 2011 (b)
Havarijní plán čistírny odpadních vod Jilemnice. Ing. Jana Vašinová, Severočeské
vodovody a kanalizace, a.s. Teplice, provoz Trutnov, září 2012
Bauer P. a kol. (2008): MVE Hrabačov – areál SÚS, ř. km 4,800. Oznámení o hodnocení
vlivů na životní prostředí. Mgr. Pavel Bauer a kol. EKOBAU, Praha, červen 2008. Kód
v IS EIA na www.mzp.cz nebo www.cenia.cz LBK313 jako veřejně přístupný dokument.
Dvořák P., Kortan, (2012): Ichtyologický průzkum a složení makrozoobentosu řeky
Jizerky. Příloha expertního hodnocení Macháček M a kol., 2012 – viz č. 15. Ms- Depon
In Devro, s.r.o, Jilemnice a EKOEX JIHLAVA
Faltysová H. a kol. (2002): Chráněná území ČR, Královéhradecko, svazek V. In:
Mackovčin P. (ed.) Chráněná území ČR. AOPK ČR a EkoCentrum Brno, 409 str.

7.

Flousek J., Hartmanová O., Štursa J., Potocki J (2007, eds.): Krkonoše. Příroda, historie, život.
Nakl. Miloš Uhlíř-Baset, Praha, 864 str.

8.
9.

Hanel, L., Lusk , S. (2005): Ryby a mihule ČR – Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim
Chvojková E. a kol. (2011): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000. MŽP, OS Ametyst, Prusiny u Plzně, červenec
2011
Chytrý M., Kučera T., Kočí M. (2001, eds.): Katalog biotopů České republiky. AOPK
ČR, 2001.
LIFE11 NAT/CZ/490 (2013): Rozšíření vranky obecné v tocích na území EVL
Krkonoše; Daphne, www.life.krnap.cz
Macháček M. a kol. (2006): Malá vodní elektrárna Vítkovice, jez na Jizerce v ř.km
12,121, strojovna v ř.k.m 11,760. Biologické hodnocení – závěrečná zpráva. RNDr.
Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, říjen 2006.
Macháček M. a kol. (2012a): MVE Vítkovice II, ř. km 12,830 (Jizerka). Naturové
hodnocení. Závěrečná zpráva podle § 45i odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění.
RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, březen 2012. Samostatná příloha
Oznámení viz následující citace, kód v IS EIA na www.mzp.cz nebo www.cenia.cz
LBK484 jako veřejně přístupný dokument.
Macháček M. a kol. (2012b): MVE Vítkovice II, ř. km 12,830 (Jizerka). Oznámení o
hodnocení vlivů na životní prostředí dle § 6 zák. č. 100/20091 Sb., v platném znění,
včetně příloh. RNDr. Milan Macháček – EKOEX JIHLAVA, duben 2012. Kód v IS EIA
na www.mzp.cz nebo www.cenia.cz LBK484 jako veřejně přístupný dokument.
Macháček M a kol. (2012c): Zvýšení odběru povrchové vody v ř. km. 7,4 na toku Jizerka
pro společnost Devro s.r.o., Jilemnice. Předběžné expertní posouzení, závěrečná zpráva
pro interní potřebu společnosti formou naturového hodnocení podle § 45i odst. 2 zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění. RNDr. Milan Macháček a kol., EKOEX JIHLAVA, říjen
2012-. Ms- Depon In Devro, s.r.o, Jilemnice a EKOEX JIHLAVA

10.
11.
12.

13.

14.

15.

EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA

Str.

49

Alternativní odběrné místo surové vody
Naturové hodnocení záměru dle § 45i odst. 2 z.č.114/1992 Sb.
________________________________________________________________________________________

16. Macháček M. a kol. (2015): Biologický průzkum toku Jizerka pro stávající odběr
povrchové vody a alternativní odběrné místo surové vody na toku Jizerka pro společnost
Devro s.r.o., Jilemnice. Podklad pro vstupní jednání se Správou Krkonošského národního
parku. RNDr. Milan Macháček a kol., EKOEX JIHLAVA, březen 2015. Ms- Depon In
Devro, s.r.o, Jilemnice, Správa KRNAP Vrchlabí a EKOEX JIHLAVA
17. Mudra S. (2012): Zvýšení odběru povrchové vody č. h. p. 1 – 05 – 01 – 022 ř. km. 7,4
pro DEVRO s.r.o., Jilemnice v rámci toku Jizerky. Posouzení vlivů záměru na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti dle § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny pro uvedený záměr. Mgr. Stanislav Mudra, Beňov, únor 2012. Ms –
Depon. In. DEVRO, s.r.o., Jilemnice
18. Metodický pokyn ke stanovení podmínek odběrů vody ovlivňujících průtoky ve vodních
tocích. Ing. Martin Dušek a kol., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, březen
2001, úkol č. 5.1.3.5. Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR
19. Metodický pokyn ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod ke stanovení
hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. Věstník MŽP, 1998, částka
5: 1-4
20. Nařízení Vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky
významných lokalit, ve znění NV č. 318/2013 Sb.
21. Nařízení vlády ČR č. 600/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše
22. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
www.nature.cz, www.mzp.cz , www.krnap.cz , www.biomonitoring.cz;
http://hydro.chmi.cz/isarrow/taxon.php?seq=3244367&parent_seq=3244367

Přílohová část
Přílohy v textu závěrečné zprávy




Kopie stanovisek orgánů ochrany přírody, vydaných dle § 45i odst. 1 zák. č. 114/1992
Sb., v platném znění
Fotodokumentace
Kopie rozhodnutí o autorizaci zpracovatele

Samostatné přílohy
1: Ichtyologický průzkum a průzkum makrozoobentosu 2015 (Ing. Mgr. Michal Pravec a
kol.)
2: Floristický a fytocenologický průzkum (Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.)
3: Podklady oznamovatele k hydrologickým údajům na tocích Jizerka, Jilemka, Cedron
4: Popis návrhů možných variantních řešení zásobování vodou (podklad SčVK, podklad
Alimoprojekt spol. s.r.o.)

EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA

Str.

50

Alternativní odběrné místo surové vody
Naturové hodnocení záměru dle § 45i odst. 2 z.č.114/1992 Sb.
________________________________________________________________________________________

Příloha 1 – Stanoviska Správy KRNAP a KÚ Libereckého kraje dle § 45i zák. č.
114/1992 Sb.
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Příloha 2 – Fotodokumentace

Silnice II/286 nad profilem odběru v ř.km 7,4

Jizerka nad profilem odběru v ř.km 7,4

Celkový pohled na profil odběru v ř.km 7,4

Jez v ř.km 7,4

Stávající objekt se stavidly a vstupem do náhonu

Odběrný objekt v ř.km 7,4

Derivovaný úsek toku v lesním úseku nad zástavbou

Stavítko na levobřežním bočním náhonu ř.km cca 6,2
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Limnigraf na bočním náhonu pod ř.km cca 6,2

Vzdutí nad jezem v ř.km 6,085

Podjezí pod odběrem MVE v ř.km 6,085

Zaústění odtoku z MVE ř. km 6.085 do toku Jizerky
(vlevo odtok od strojovny, vpravo Jizerka)

Limnigraf Dolní Štěpanice

Migrační překážka – jez pod limnigrafem

Pstruží sádka levobřežně pod jezem pod limnigrafem

Rekonstruovaný jez MVE v ř.km 4,8 pod vtokem
Cedroně, vpravo štěrbinový rybí přechod, 2014
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Celkový pohled na lokalizaci rybího přechodu
u MVE v ř.km 4,8

Detail rybího přechodu u MVE v ř.km 4,8

Charakter toku nad alternativním odběrným místem
(AOM) pod mostem Krkonošské ulice Hrabačov

Charakter toku nad alternativním odběrným místem
(AOM) k mostu Krkonošské ulice Hrabačov

Charakter toku v profilu stabilizace dna u AOM,

Vtok Jilemky do Jizerky cca 80 m od profilu AOM

Jilemka nad soutokem s Jizerkou

Západní část louky od ulice v Lipkách, průhled
k profilu křížení toku přívodem na úpravnu
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Jižní část plochy AOM u toku – zleva ovsíková louka,
pás vlhkých tužebníkových lad a doprovodná olšina

Celkový pohled na louku v plné vegetaci od východu

Celkový pohled na louku –místo objektů AOM

Ruderalizace louky nad pravým břehem toku od
západu

Charakter toku pod soutokem s Jilemkou,
nad jezem u SčVK, 2014

Charakter toku pod soutokem s Jilemkou,
nad jezem u SčVK, 2014

Migrační bariéra pro vranku
– jez a podvodní stupeň u SčVK

Nad jezem ve zpevněném profilu navrhováno křížení
toku přívodem na úpravnu u SčVK
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Charakter toku pod migrační bariérou u SčVK

Charakter toku kolem ČOV

ČOV Jilemnice

Jizerka nad výtokem z ČOV ř. km 2,80

Profil výtoku z ČOV ř. km 2,80

Jizerka pod výtokem z ČOV pod ř.km 2,80

Migrační bariéra jezu cca 330 m pod vyústěním ČOV,
Migrační bariéra jezu cca 330 m pod vyústěním ČOV,
stav 2014
stav 2012
Foto: M. Macháček srpen 2014 – prosinec 2015
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Příloha 3 – Autorizace zpracovatele
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Samostatné přílohy
1:
2:
3:
4:

Ichtyologický průzkum a průzkum makrozoobentosu 2015 (Ing. Mgr. Michal Pravec a kol.)
Floristický a fytocenologický průzkum (Doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.)
Hydrologické údaje na tocích Jizerka, Jilemka, Cedron
Popis možných variantních řešení (podklad SčVK, podklad Alimoprojekt spol. s.r.o.)
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