
 

 

Oznámení o hodnocení vliv ů na životní prost ředí  

dle p řílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.  

 

 

Obnova funk čnosti Mati čního 
jezera v Pardubicích 

 
Investor: 

Statutární m ěsto Pardubice 

 

 

 

 



Obnova funkčnosti Matičního jezera v Pardubicích 

 

únor-září 2009     strana č. 2 

 

 

 

Zpracovatel:    Ing. Petr Pozd ěna     
             
   

 

Přizvaní experti:  Ing. Ji ří Hejna     
     Ing. Lenka Čtvrtníková    
     Mgr. Josef Kún      
     RNDr. Ji ří Veselý     
     Mgr. Stanislava Čížková    
     Moravec Josef 

 

 

Osoba oprávn ěná ke zpracování oznámení:  

 Ing. Petr Pozd ěna         
 Lonkova 470          
 530 09 Pardubice tel.: 603 289 332 

 

držitel autorizace ke zpracování oznámení, dokument ace a 
posudku dle zákona č. 100/2001 Sb., číslo rozhodnutí 
35271/ENV/06 

 

Prohlášení  

Oznámení jsem zpracoval jako držitel autorizace č. 

j. 35271/ENV/06, vydané 29. 5. 2006  Ministerstvem životního 

prost ředí České republiky podle paragrafu 19 odst. 10 a 

paragrafu 21 písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 

vliv ů na životní prost ředí. 

 

V Pardubicích dne 30. zá ří 2009    ......................... 

  



Obnova funkčnosti Matičního jezera v Pardubicích 

 

únor-září 2009     strana č. 3 

 

Pro lepší orientaci v předkládaném oznámení uvádím přehled nejčastěji používaných 

zkratek, symbolů a vysvětlení některých chemicko-inženýrských pojmů: 

 

EVL   : evropsky významná lokalita 

PO   : ptačí oblast 

ČOV   : čistírna odpadních vod 

NL   : nerozpuštěné látky 

CHSK   : chemická spotřeba kyslíku (mg O2/l) 

BSK5   : biochemická spotřeba kyslíku za pět dní (mg O2/l) 

ÚSES   : územní systém ekologické stability 

PUPFL   : pozemek určený k plnění funkcí lesa 

TNA   : těžký nákladní automobil 

LNA   : lehký nákladní automobil 

OA   : osobní automobil 

ZPF   : zemědělský půdní fond 
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    Mapa umístění posuzovaného záměru. 
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Umístění deponie vytěženého sedimetu 
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Část A  

Údaje o oznamovateli  

A.1. Obchodní firma 

Statutární město Pardubice 

A.2. I Č 

00274046 

A.3. Sídlo 

Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, PSČ: 530 21 

A.4. Jméno, p říjmení, bydlišt ě a telefon oprávn ěného zástupce 
oznamovatele 

Ing. Jiří Čáň          
 vedoucí odboru majektu a investic        
 tel. 466 859 111 
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Část B  

Údaje o zám ěru  

B.I.  Základní  údaje  

B.I.1. Název zám ěru a jeho za řazení dle p řílohy č.1 

Obnova funkčnosti Matičního jezera v Pardubicích. 

Dle zpracovatele předkládaného oznámení se jedná o záměr dle § 4 odst.1 e) (záměry 

vyžadující zjišťovací řízení), kde státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí 

vykonává Krajský úřad Pardubického kraje. Vyjádření Krajského úřadu (viz. Příloha č. H.1). 

B.I.1. Kapacita (rozsah) zám ěru 

Předmětem posuzovaného záměru je odbahnění Matičního jezera a tůní pod Vinicí, kdy 

celková plocha hladiny odbahňovaného jezera a tůní je 18 768 m2. Zároveň bude vybudován 

nový nátokový objekt z řeky Chrudimky a provedena oprava břehů Matičního jezera. 

B.I.3. Umíst ění zám ěru 

Kraj:   Pardubický       

 Obec:   Pardubice       

 Katastrální území: Pardubice 

B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 

Jedná se o záměr, kdy bude provedeno odbahnění rozšířeného slepého ramene, které 

vzniklo při úpravách toku Chrudimky v letech 1910 – 1912 oddělením meandru řeky. 

Odstavené rameno bylo následně rozšířeno a vznikla vodní plocha známá dnes pod názvem 

Matiční jezero. Dle periodika Klubu přátel Pardubicka došlo ke vzniku názvu následovně 

(citace z periodika ZKPP): Při regulaci Chrudimky v roce 1910 se starý oblouk řeky za 

železničním mostem stal jezerem. Dostalo jméno „Matiční“, ale ne proto, že tady rybáři 

chovali kapří matky (jak napsaly jedny nejmenované noviny), ale protože jezero i dřevěnou 

hospůdku spravovala „Ústřední matice školská“. 

V současné době již Matiční jezero není volně průtočné z Chrudimky pro velké množství 

usazeného sedimentu a jeho sycení je volným průsakem ze souběžné vodoteče. Původní 
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nátokový objekt včetně potrubí již nebyl při posledním průzkumu v roce 2005 nalezen, je tedy 

nutná jeho obnova. Rekonstrukce výtokového objektu již byla realizována ze stejných důvodů 

v témže roce. Rovněž se předpokládá odbahnění tůní pod Vinicí. 

Celý tento prostor, kde je umístěn posuzovaný záměr je využíván v souladu s územním 

plánem. Dle dostupných informaci nelze předpokládat kumulaci s jiným záměrem 

v zájmovém území. 

B.I.5. Zd ůvodn ění pot řeby zám ěru a popis variant 

Realizací záměru dojde ke zprůtočnění Matičního jezera, k odstranění letitých nánosů a ke 

zlepšení oboustranné migrační propustnosti. Dojde k obnově biologických vlastností 

Matičního jezera. V současné době vodní dílo již není volně průtočné z Chrudimky pro velké 

množství usazeného sedimentu a jeho sycení je volným průsakem ze souběžné vodoteče.  

Prostor posuzovaného záměru se nachází v intravilánu městské části Pardubice 1. V prostoru 

posuzovaného záměru se nenacházejí žádné stavby, které jsou kulturní památkou, není zde 

vyhlášena památková rezervace ani památková zóna. V SV části Matičního jezera je situována 

restaurace „Rybárna“, SV a východní břeh je obklopen zástavbou v souběhu s ulicí Bulharská. 

Celá západní strana od řeky Chrudimky je součástí parkového komplexu Bubeníkovy sady. 

Součástí záměru je i odbahnění tůní pod Vinicí. 

Na posuzovaný záměr bylo vydáno Územní rozhodnutí dne 18 .11. 2003 pod č.j. ÚSO 

1127/03/Šm/ro viz. (Příloha č. H.2). Investor provedl v roce 2005 rekonstrukci výtokového 

objektu. Rekonstrukce vtokového objektu a odbahnění je předmětem projektu a zároveň 

předmětem tohoto posouzení. 

Popis variant 

Navržené řešení posuzovaného záměru je v předloženém projektu řešeno jako invariantní. 

Dle názoru zpracovatelů oznámení je nezbytné pro proces posuzování vlivů na životní 

prostředí vytvoření variantního návrhu k navrženému řešení z důvodu minimalizování vlivu 

záměru na evropsky významnou lokalitu Chrudimka CZ533305. 

Varianta 1: Dle dokumentace pro stavební povolení bude odbahnění provedeno pomocí 

plovoucího sacího bagru, kdy směs bahna a vody bude dopravována potrubím na dočasně 

zřízenou deponie vytěženého sedimentu. Trasa potrubí je navržena v břehové bermě řeky 



Obnova funkčnosti Matičního jezera v Pardubicích 

 

únor-září 2009     strana č. 10 

 

Chrudimky a prochází podstatnou částí EVL Chrudimka. Zároveň bude vybudován vtokový 

objekt a opraveny břehy Matičního jezera. Podrobnější popis je uveden v kapitole B.I.6. 

Varianta 1A: Na základě konzultace s projektantem a investorem záměru bylo řešení 

navržené v dokumentaci pro stavební povolení modifikované tak, že potrubí pro dopravu 

směsi bahna a vody je vedeno jen okrajově evropsky významnou lokalitou Chrudimka (kód 

CZ533305). Předmětem ochrany v této lokalitě je vážka klínatka rohatá (Ophiogomphus 

cecilia). 

Jiná varianty odbahnění než výše uvedené nebyly zvažovány, protože Matiční jezero není 

možné vypustit vzhledem k vyrovnanosti a vzájemné propojenosti hladin s Chrudimkou. 

Hladina Chrudimky je v úseku od soutoku s Labem až po železniční most trati Pardubice – 

Česká Třebová regulována na kótu stálé hydrostatické hladiny zdymadla, které je umístěno 

pod soutokem s Chrudimkou. Délka tohoto vzdutí je cca 1,7 km s kótou hladiny 216,80 

m.n.m., což souhlasí i s konkrétním zaměřením hladiny Matičního jezera. Voda do jezera je 

infiltrována přes ochranné hráze a zároveň koresponduje s mělkou hladinou podzemní vody. 

Při zvýšení hladiny vody v Chrudimce stoupá i hladina vody v Matičním jezeře, ale zároveň 

se zvyšuje hladina v bezprostřední blízkosti jezera. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení zám ěru 

Stávající stav 

V současné době vodní dílo již není volně průtočné z Chrudimky pro velké množství 

usazeného sedimentu. Jeho sycení je volným průsakem ze souběžné vodoteče. Původní 

nátokový objekt včetně potrubí již nebyl při posledním průzkumu v roce 2005 nalezen. 

Výtokový objekt byl zrekonstruován v roce 2005. 

Varianta 1 - Nový stav: 

• Prvním lokalitou, kde budou prováděny stavební prace je vlastní Matiční jezero, 

kde bude realizováno odbahnění, rekonstrukce nátokového objektu, obnova 

břehových opevnění, zásahy do břehové zeleně. 

• Druhou lokalitou, kde budou probíhat stavební prace je pozemek v lokalitě Vedle 

řeky v k.ú. Pardubičky, kde budou vystavěny obvodové hráze dočasné deponie 

vytěženého sedimentu. Potrubím po pravém břehu Chrudimky bude suspenze 

bahna a vody dopravována z 2,5 km vzdáleného Matičního jezera. 
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• Třetí lokalita se nachází po směru vedení dočasného trubního vedení v k.ú. 

Pardubičky „Pod Vinicí“. Zde se nachází parkové rybníčky - tůně, kde bude 

provedeno pouze jejich odbahnění. 

Předpokládá se realizace následujících prací: 

1) Odbahnění Matičního jezera 

2) Osazení nového vtokového objektu 

3) Opravy břehové linie, zřízení břehového opevnění 

4) Pěstební zásahy do břehové zeleně, kořenové zóny 

5) Odbahnění (parkových jezírek) - tůní pod Vinicí 

 

Ad 1) Odbahn ění Mati čního jezera 

Odstranění sedimentu bude provedeno tzv. „ mokrou metodou“ pomocí plovoucího sacího 

bagru. Plovoucí sací bagr může pracovat jako sací bagr nebo jako mechanický bagr s 

bagrovací lžící. Díky svým manévrovacím schopnostem a jednoduchému způsobu kotvení 

umožňuje vybagrovat při napuštěném stavu nádrže, případně vodního toku, různá zákoutí, 

zvětšit zanesený rybník na původní plochu, odtěžit z vody plochy porostlé vzrostlou vegetací 

a nánosy nad hladinou. Bagr pracuje v podstatě jako klasický mechanický bagr s tím, že buď 

plave a nebo se sune v sedimentu. Bagrovací lopatu má opatřenu dvěma čerpadly pro možnost  

při bagrování odsávat sediment nebo jiný nános a další hydrodopravou přetransportovat 

vytěžený materiál na místo určení. 

Na bagrovací rameno tohoto stroje lze připojit i bagrovací frézu opatřenou velkým 

bagrovacím čerpadlem. Toto zařízení umožňuje bez časových prodlev těžbu souvislé plochy 

při velkých výkonech 2-3 m2/min. Konstantní hloubka se udržuje přesným spuštěním 

pracovního zařízení pod hladinu. Hloubkový dosah stroje je až 5,3 m. Plovoucí sací bagr 

sediment dopravuje potrubím - hydrodopravou. Transportním médiem je tedy v tomto případě 

voda. Hydrosměs v poměru 1:1 bude kontinuálně čerpána do dočasně vybudované deponie 

sedimentu, kde postupně dojde k odvodnění a vysychání.  

Vzhledem k faktu, že historický nádržní prostor nebyl čištěn od II. světové války, je možné 

předpokládat nálezy zbytků munice a zbraní. Z tohoto důvodu je v závěru oznámení příslušné 

doporučení, aby před započetím stavby byl realizován metaloskopický průzkum dna 

Matičního jezera. 
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Odkalení sedimentu  

Pro odkalení vytěženého bahna (suspenze bahna a vody) je navržena vhodná lokalita na 

poli v lokalitě Vedle řeky č.p. 351/1, 339/14 cca 2,5 km od středu Matičního jezera. Celková 

zabraná plocha deponií bude cca 3,6 ha. Přístupová zpevněná cesta k deponiím je navržena po 

stávající nezpevněné polní cestě v hraničním pásu parcel číslo 339/14, 341/6 o šířce 4,0 až 5,0 

m s nájezdem na komunikaci III/34026 Pardubičky – Nemošice. Lokalita je situována tak, 

aby nebyla: 

• v území PHO 1. a 2. stupně podzemních a povrchových zdrojů pitné vody 
• v pásmech hygienické ochrany objektů 
• v území zvláště chráněných dle zákona o ochraně přírody a krajiny (národní 

přírodní rezervace, národní přírodní památky apod.) 
• v ochranných pásmech 1.stupně přírodních léčivých zdrojů a přírodních 

minerálních vod 
• v územích ohrožených erozí 
• mimo zátopové pásmo Q100 

Pro ukládání budou na poli vytvořeny dvě dočasné deponie (rozdělené nadzemním vedením 

VN 35 kV). Deponie budou mít zemní hrázky z ornice vysoké cca 1,5 m, které budou 

zajištěny proti poškození v případě povodní v dotčených úsecích vzdušných svahů osetím za 

podpory jutových protierozních geotextilií. V těchto deponiích bude suspenze sedimentovat a 

vyčeřená voda bude odtékat do mělkých zemních příkopů zpět k Chrudimce a přeronem přes 

travní drn do toku. V deponiích budou vybudovány příčné prahy, tak aby byla dosažena 

optimální doba sedimentace. Na výstupu bude umístěna norná stěna pro záchyt případného 

pláví. Průměrný přítok kalové suspenze bude cca 400 l/min a celkové množství sedimentu je 

odhadováno na 12 436 m3 (přepočítáno na 100% sušinu) Po vyschnutí bude možné sediment 

využít dle dostupných analýz na ZPF případně k rekultivacím. Jako poslední nejméně vhodná 

možnost je případné odvezení na skládku. Pro transport suspenze se bude používat trubka 

z HDPE DN 200 mm připevněná na terén. Trasa potrubí bude vedena od Matičního jezera 

souběžně proti proudu Chrudimky v její pravobřežní bermě až na plochy deponií. Pro zřízení 

potrubí nebude třeba provádět výkopy ani úpravy stávajících mostních konstrukcí, potrubí 

bude přichyceno ocelovými nebo silonovými pásy a kolíky (viz. příloha č. H.3). 

2) Osazení vtokového objektu 

Nový nátokový objekt je řešen jako otevřený kanál situovaný v protipovodňové hrázi v 

jižní části Matičního jezera a nahrazuje již zcela nefunkční objekt původní. Nátokový 
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kanál je hrazen nerezovým tabulovým stavidlem s horním prahem umožňující regulaci 

přítoku až úplné uzavření po výšku koruny protipovodňové hráze 219,50 m n.m. Konstrukce 

kanálu bude provedena z železobetonu vodostavebního ve staticky samonosném monolitu. V 

korunně hráze je kanál přemostěn vsazenou samonosnou betonovou deskou. Na této desce 

bude zřízena pochozí izolace TARKO. Ovládací mechanismus stavidla bude přístupný z 

tohoto přejezdu. Betonová konstrukce pohledových stěn kanálu bude obložena 

zdivem z opracovaného lomového kamene (kyklopským zdivem) s vyspárováním 

cementovou maltou. Celý objekt bude pro bezpečnost pěších i cyklistů opatřen 

bezpečnostním ocelovým zábradlím na výšku 1,2 m. Dno kanálu v celé délce bude provedeno 

z hlazeného vodostavebního betonu. Založení celého objektu bude do únosného terénu s 

vyrovnáním podkladovým betonem a betonovými předprahy na obou vtocích spodní desky. 

K zabránění vniku plaví do nádržného prostoru je umístěna v čele nátoku zešikmená česlová 

stěna s šířkou mezer mezi česlicemi 120 mm. Přístupové schodiště od řeky a stupnice 

umožní snadnější přístup k čištění.  

Realizací nového objektu dojde k: 

• zajištění dostatečného přítoku vody do vodního díla novým výškovým 

osazením, ve kterém se bude vycházet z dnešní nejčetnější hladiny řeky 

Chrudimky  

• podpoře oboustranné migrační prostupnosti 

• zlepšení přístupu ovladatelnosti stavidlové části a k čištění otevřeného kanálu 

• možnosti úplného uzavření v případě povodňových stavů   

3) Opravy b řehové linie, z řízení b řehového opevn ění 

Břehové linie jsou na mnoha místech porušeny abrazní činností vln s následnými sesuvy. 

Neudržované dřeviny byly a jsou příčinou velkých břehových výtrží. Dřívější podélné 

opevnění nelze rozpoznat. Po odbahnění Matičního jezera budou nejdříve sanovány břehové 

výtrže a nátrže se současným zásahem do porostu. 

Opevnění břehu 

Pro opevnění břehů bylo navrženo několik typů. Návrh vychází ze stavebně – historického 

průzkumu, z požadavku na zachování bioty a naopak krajinářských průhledů a ze zkušeností 

projektanta s podobnými stavbami. Projektant předpokládá, že opevnění břehu se odsune o 
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0,5 až 2,0 m od stávající hrany břehu a přizpůsobí se stávající břehové linii, tj. poloostrovy 

okolo podemletých stromů, mírné zvlnění břehů v přímých úsecích apod. Vytýčená linie 

břehového opevnění bude odsouhlasena investorem a projektantem.  Jako základní stavební 

materiály jsou navrženy dřevo, lomový kámen (bez pojiva, bez betonu) a místní zemina. Jako 

pomocný stavební materiál je navržena netkaná a kokosová geotextílie. Předpokládá se kácení 

starých a poškozených stromů a výsadba nových (viz. Příloha č. H. 4 Dendrologický 

průzkum). Obnažené plochy budou osety travou. 

Nové břehové opevnění bude složeno z níže popsaných typů tak, aby bylo možné účinně 

reagovat na konfiguraci terénu a potřeby z hledisek protierozních opatření a současně ochrany 

bioty.  

Typ A – rovnanina – je navržen na exponovaných úsecích břehů, v místech, kde 

je příkrý sklon břehu a v místech, kde je snížen aktivní pohyb peších. Základová patka je  

založena v  hloubené rýze ve dně o šířce cca 800. Sklon svahu upraven do sklonu 1:1 až 1:2. 

Na něj bude proveden násyp filtr z vrstvy štěrkopísku o tloušťce 200 mm a zřízena 

rovnanina s vyklínováním spár min. 300 mm nad úroveň navrhované hladiny. Vytvořená 

plošina bude ohumusována, urovnána a oseta.  

Typ B – rovnanina s nadnásypem – je navržen na pozvolných táhlých  úsecích 

břehů, v místech kde přechází udržovaný travnatý břeh k vodní hladině. Základová patka je  

založena v  hloubené rýze ve dně o šířce cca 800. Sklon svahu upraven do sklonu 1:1 až 1:2. 

Na něj bude proveden násyp filtr z  vrstvy štěrkopísku o tloušťce 200 mm a zřízena 

rovnanina do úrovně navrhované hladin. Na tuto vzniklou plošinu bude  nasypána vrstva 

drceného lomového kamene fr. 30 – 63 o tloušťce 200 mm. Na tuto vrstvu bude proveden 

násyp místní zeminy zabalené z svrchní strany do kokosové geotextílie aktiSAFE K400 

s přesahem ve spod. Horní lem geotextílie bude přichycen kotven dřevěnými kolky 

30x30x300 mm. Sklon upravené břehové hrany nad hladinu bude 1:2. Jedná se o konstrukci 

stavebně méně náročnou než dlažba.  

Typ C – nízká srubová stěna  – je navržen v  mělčích partiích nádrže a v místech 

kde je uvažována zahradnická výsadba vodních rostlin.. Tj. v okolí restaurace „Rybárna“. 

Jedná se o jednoduchou lavicovou dřevěnou konstrukci z kuláčů o průměru 150 – 200 mm. 

Celá konstrukce je umístěna trvale pod hladinou. Nejprve musí být jednoduše vytyčeny 

podélné půdorysné osy jednotlivých lavic. Poté bude zřízena srubová nízká stěna. První 
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patro u dna bude stabilizováno proti vyvrácení přitěžovací patkou z lomového kamene. 

Další patra se zakládají ve výškovém rozmezí přibližně 0,20 - 0,30 m. Jednotlivé srubové 

stěny jsou mezi sebou provázány dřevěnými tyče a vázacím páleným drátem. Vzniklý 

prostor mezi jednotlivými stěnami bude vyplněn vrstvou říčních oblázků o tl.200 mm. Břeh 

na kontaktu s hladinou bude v pásu na šikmou výšku 0,5 m chráněn 200 mm vrstvou 

z oblázků nebo jemného štěrkopísku. 

Typ D – dlažba nad hladinu -   jedná se o zřízení dlažby z lomového kamene tl. 

200 mm s vyklínováním spár na dřevěnou podlahu. Pro dlažbu bude použit pískovec světlé 

nebo šedé barvy. Podlaha bude vybudována z 2 řad pilotů zaražených v řadě po 2 m, mezi 

řadami dle navržené hloubky tak, aby byl zachován sklon 1 : 2. Na piloty budou přibity 

dřevěné půlkuláče a ze stejného materiálu bude zhotovena plocha vlastní podlahy. Dlažba 

bude opřena o patku z kamenné rovnaniny profilu 0,5 x 0,5 m a bude končit 0,2 m nad 

hladinou. Na rub podlahy bude uložena syntetická geotextílie jako separační vrstva pro 

plavení nánosů. Geotextílie bude založena (zahrnuta) do zářezu hlubokého min. 0,5 m a 

vzdáleného od přední řady pilot cca 1,0 m. Horní lem geotextílie bude přichycen k temeni 

vyšších pilot. Do takto vzniklého prostoru bude naplavena zemina sacím bagrem.  Po její 

sedimentaci bude povrch doplněn o odvodněnou zeminu dovezenou z deponie a 

vysvahován. Povrch tohoto svahu bude oset travou v množství 0,03 kg/m2 a dočasně 

opevněn protierozní geotextílii z kokosových vláken aktiSAFE K700 šířky 2 m. Horní i 

dolní lem geotextílie musí být řádně ukotven. Kotvení bude provedeno cca 1,5 ks dřevěných 

kolíků na 1 m2. 

4) P ěstební zásahy do zelen ě, práce v ko řenových zónách 

Současný stav dřevin 

Stav dřevin byl prověřován v území, které je vymezeno okrajem Matičního jezera a okružní 

cestou pro pěší. Ze západní strany, kde se prostor rozšiřuje v park s dětským hřištěm a 

restaurací, je řešené území vymezeno úpatím valu mezi Chrudimkou a jezerem. 

Porosty dřevin v okolí jezera mají dvojí charakter. Přírodě blízký ráz mají hlavně břehové 

porosty v jižní části, kde převažují olše lepkavé (Alnus glutinosa) s jednotlivou příměsí jasanu 

ztepilého (Fraxinus excelsior), javoru mléče (Acer platanoides), javoru klenu  a topolu bílého 
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(Populus alba). Z keřů se ojediněle objevuje hlavně  bez černý (Sambucus nigra), méně svída 

krvavá (Swida sanguinea) a kalina obecná (Viburnum opulus).   

V prostoru převažují dřeviny ve věkovém stadiu 4 (dospělý jedinec) a 5 (přestárlý jedinec). 

Mladé dospívající dřeviny (věkové stadium 3) zastupují hlavně dřeviny náletového původu, 

které svým nevhodným rozmístěním a nedostatečnou kvalitou nemohou zajistit potřebnou 

věkovou, druhovou a prostorovou strukturu stromového patra. 

Navrhované zásahy 

Kácení  

V řešeném území je řada dřevin suchých nebo odumírajících, které budou muset být co 

nejdříve vykáceny. Odstraněny budou muset být i dřeviny se zhoršenou statickou stabilitou, 

vyrůstající z břehů jezera a dřeviny, které byly  poškozeny při výstavbě protipovodňové 

bariéry. Celkem bude muset být pokáceno 69 dřevin, některé z nich vícekmenné. Ke kácení je 

navrženo 27 kmenů s průměrem 20 – 30 cm, 13 kmenů s průměrem 30 – 40 cm, 8 

s průměrem do 50 cm, 9 s průměrem do 60 cm, 3 s průměrem do 70 cm, 4 s průměrem 80 cm, 

1 s průměrem 90 cm, 4 s průměrem 100 – 110 cm (viz. Příloha č. H.4 Dendrologický 

průzkum) 

Likvidace náletů 

Za nálety jsou považovány dřeviny vyrostlé přímo ze semen na daném stanovišti s 

průměrem kmínků nepřesahujícím 10 cm. V řešeném území je třeba odstranit 250 m2 náletů 

především jasanu, javoru mléče a klenu, olše lepkavé, bezu černého, lísky obecné, akátu 

bílého, méně lípy, jírovce maďálu, škumpy ocetné a jilmu. 

Likvidace křídlatky 

Na dvou místech  u břehů jezera roste invazní neofyt křídlatka japonská (Reynoutria 

japonica). Tyto  porosty zatím zaujímají pouze 15m2, ale vzhledem k jejich snadnému šíření  

musí být zavčas důsledně zlikvidovány. 

Odstranění pařezů 

Po dříve pokácených dřevinách zbylo v řešeném území 47 pařezů s průměrem 30 - 80 cm. 

Tyto pařezy je třeba odstranit, protože ztěžují údržbu travnatých ploch,  brání potřebným 

úpravám břehu jezera a některé z nich znovu obrůstají (vrby, olše). 
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Ošetření dřevin 

Ošetření bezpečnostním řezem je navrženo u sedmi stromů. Tento druh řezu se týká pouze 

suchých, nalomených  a jinak nebezpečných větví. Jejich odstraněním se zvyšuje provozní 

bezpečnost stromu, zlepšuje jeho vzhled, likviduje se zásobárna živin pro patogenní 

organismy, které pak mají snížený průnik do kmene.  

Nové výsadby 

V projektu je počítáno s novými výsadbami  autochtonních dřevin. Celkem bude vysazeno 

70 ks výpěstků zahradnických školek s kořenovým balem, obvodem kmínku 12 – 14 cm a 

výšky 2,5 – 3,0 m . Rozmístění dřevin (výsadbový plán) bude zpracován při kontrolním dni, 

který bude svolán ve fázi dokončování hrubých terénních úprav stavby. Během výstavby 

může dojít k mírným odchylkám od projektové dokumentace a proto by měl být výsadbový 

plán zpracován poté co budou hotovy hrubé terénní úpravy. Nebude tak docházet 

k zbytečnému přesazování a poškozování výpěstků. 

5) Odbahn ění parkových jezírek - t ůní pod Vinicí 

Parkové rybníčky – tůně budou vyčištěny stejnou technologií jako u Matičního jezera 

s potrubním napojením na deponii sedimentu. Předpokládá se 650 m3 sedimentu. 

Varianta 1A - Nový stav: 

Jedná se o modifikaci varianty 1, kdy v této variantě je navrženo trasování potrubí tak, aby 

z podstatné části neprocházelo evropsky významnou lokalitou Chrudimky (CZ533305). 

V rámci vypracování oznámení byla tato skutečnost konzultována s investorem a 

projektantem záměru a bylo ověřeno, že je technicky možné vést trasu potrubí jiným 

prostorem. Žádná další změna oproti projektu není navržena. 

Tabulka kapacitních norem 

Ukazatel Objem 
odtěžených 
nánosů (m3) 

Objem bahna včetně 
vody (m3) 

Doba potřebná 
k odbahnění (den) 

Matiční jezero 12 436 24 872 74 

Tůně pod Vinicí 650 1300 4 
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Odtok vyčeřené vody při 
sušině sedimentu 70%. 

- 9 160 - 

Poznámka: Provoz plovoucího sacího bagru se předpokládá v době denní v dvousměnném 
provozu, 7-21 hodin. Průměrný průtok bahna a vody se předpokládá 400 l/min. tj. 336 m3/14 
hodin. 

 

Využitelná plocha deponie cca 2 ha. Při maximální výšce hladiny 1,3 m lze deponovat cca 

26 000 m3 směsi bahna a vody. 

B.I.7. P ředpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho 
dokon čení 

Předpokládá se, že stavba bude realizována v roce 2010 v závislosti na přidělení 

odpovídající dotace. 

B.I.8. Vý čet dot čených územn ě samosprávných celk ů 

Pardubice, Nemošice. 

B.I.9. Vý čet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a 
správních ú řadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 

Příprava záměru bude vyžadovat vydání zejména následujících správních rozhodnutí, 
souhlasů či povolení: 

Rozhodnutí o kácení dřevin podle § 8 odst. 1 a 2 platného znění zák. č. 114/1992 Sb. 
(Magistrát města Pardubic, OŽP) 

Vyjímka na živočichy dle § 50 platného znění zák. č. 114/1992 Sb. 

Závazné stanovisko k dotčení VKP toku a nivy podle § 4 odst. 2 platného znění zák. č. 
114/1992 Sb. (Magistrát města Pardubic, OŽP) 

Stavební povolení  – Magistrát města Pardubic..
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B.II. Údaje o vstupech  

B.II.1. P ůda 

Realizací posuzovaného záměru dojde k dotčení nebo dočasnému záboru následujících 

pozemků. 

Seznam pozemků dočasně dotčených stavbou 

Parcelní číslo Katastr území Výměra (m2) Dočasný zábor (m2) Druh pozemku so POZN. 
2774/28 717657 19520 19520 ostatní plocha 03 S 
2650/2 717657 494 35 ostatní plocha 01+03 S 
103/2 717657 6376 4251 ostatní plocha 03 S 

2774/3 717657 84610 49 vodni plocha 03 P 
677/2 717657 5073 450 ostatní plocha 01+03 P 

2774/54 717657 430 87 ostatní plocha 03 P 
467/3 717835 2305 458 TTP 03 P 
467/2 717835 170 31 TTP 03 P 

2774/55 717657 2888 126 ostatní plocha 01+03 P 
467/1 717835 5950 812 TTP 03 P 
383/2 717835 5824 1312 ostatní plocha 03 P 
452/2 717835 1191 268 vodni plocha 03 P 
452/8 717835 1330 228 vodní plocha 03 P 
452/1 717835 1616 458 vodni plocha 03 P 
451/3 717835 4720 981 vodní plocha 03 P 
452/4 717835 1632 52 vodni plocha 03 P 
451/1 717835 28567 1170 vodní plocha 03 P 
452/7 717835 603 107 vodní plocha 03 P 
471 717835 1175 1175 vodni plocha 03 ZB 
460 717835 239 239 vodni plocha 03 ZB 

341/6 717835 4971 4971 orná půda 03 D 
339/14 717835 48968 31563 orná půda 03 D 
456/22 717835 139 139 ostatní plocha 03 C 
418/5 717835 119 119 orná půda 03 C 
2546/1 717657 152 15 ostatní plocha 03 S 
64/24 717835 15258 1132 ostatni plocha 01+03 ZB,P 

2774/27 717657 207 164 ostatní plocha 03 S 
       

Poznámka: S: stavba, P: potrubí, D: deponie, C: přístupová cesta k deponii, ZB: záložní 

biotop, SO 01: Vtokový objekt, SO 03: Odbahnění. 

V zájmovém území stavby se nenachází žádná zvláště chráněná území podle § 14 zákona 

číslo 114/1992 Sb. Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle § 37 zákona 

číslo114/1992 Sb. v platném znění ani ochranná pásma lesních porostů dle §14 zákona číslo 

289/1995 Sb. v platném znění nejsou polohou posuzovaného záměru dotčena. 

B.II.2. Voda 

Výstavba: 
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Zásobování pitnou a užitkovou vodou během výstavby bude konkrétně řešit prováděcí 

projektová dokumentace záměru v dalších etapách přípravy. 

Předpokládaná spotřeba vody na jednoho pracovníka bude odvozena z přílohy 12 vyhlášky 

číslo 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 

pro veřejnou potřebu, ve výši 120 l/den. 

Spotřeba vody pro vlastní proces výstavby bude stanovena v prováděcích projektech na 

základě požadavků hlavního dodavatele stavby. Z hlediska množství se však bude jednat o 

nevýznamný odběr. 

Provoz: 

Záměr nevyžaduje nároky na vodu. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 

Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 

Zemina na výstavbu břehů, kamenivo, štěrky a štěrkopísky – zdrojem těchto materiálů bude 

standardní těžebna dodavatelské organizace. 

Betonové prefabrikáty – zdrojem bude výrobna prefabrikátů 

Betonová směs – zdrojem bude betonárka dodavatelské organizace. 

Ostatní stavební materiál kabely, ocelová nosná konstrukce apod. Jedná se o obchodní 

výrobky ze zdrojů mimo řešené území. 

Upřesnění množství, případně dalších stavebních materiálů a přesné určení zdrojů těchto 

surovin bude provedeno v prováděcích projektech stavby. Absence těchto údajů nijak 

neovlivňuje závěry oznámení z hlediska vlivů na životní prostředí. 

Provoz 

Záměr nevyžaduje nároky na surovinové zdroje ani energie v etapě provozu. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 

Výstavba 

Posuzovaný záměr se týká Matičního jezera, tůní pod Vinicí a deponie vytěženého 

sedimentu. Posuzovaný záměr se nachází na pravém břehu řeky Chrudimky. Dočasná deponie 

sedimentu bude umístěna u silnice III/34026 mezi Pardubicemi a Nemošicemi. Doprava směsi 
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bahna o vody bude zajištěna dočasně vybudovaným potrubím. Stavební dvůr bude zřízen na 

břehu Matičního jezera vedle restaurace Rybárna na ploše cca 300 m2. Bude provedeno 

oplocení a panelová vozovka až po napojení na ulici Bulharská. Dále bude dopravní napojení 

přes ulici Ke Tvrzi (výjezd) a Škroupova (příjezd) na ulici Štrossova a Dašická na I/36. 

Varinta 1 a 1A jsou z hlediska dopravy srovnatelné.  

Doprava související s navezením materiálu a strojů bude představovat maximálně 8 pohybů 

TNA po přístupových komunikacích za den. Z důvodů minimalizace dopravní zátěže bude 

sediment těžen plovoucím sacím bagrem a dopravován potrubím na deponii odtěženého 

sedimentu, kde proběhne odvodnění. V případě sedimentu z Matičního jezera lze 

předpokládat dle dosud provedených analýz využití na pozemcích. Vzhledem ke kvalitě 

sedimentu z tůní pod Vinicí lze předpokládat po vysušení využití k rekultivacím přípdně 

technickému zabezpečení skládky. Bude se jednat o množství 650 m3. V takovém to případě 

lze předpokládat celkem potřebu 55 TNA tzn. 110 pohybů na odvezení na skládku. 

Provoz 

Etapa provozu není spojena s dopravními nároky. 

B.III.  Údaje  o  výstupech  

B.III.1. Ovzduší 

Výstavba: 

Z hlediska vstupních dat rozptylové studie lze konstatovat, že vzhledem k pohybu 

plovoucího sacího bagru po celé ploše jezera se bude jednat o plošný zdroj.  

Vzhledem k nepravidelnému a protáhlému tvaru jezera bylo jezero rozděleno na tři plošné 

elementy tak, aby byla pokryta celá plocha jezera, a emisní charakteristiky jednotlivých 

elementů představují adekvátní části celkových emisí způsobených provozem sacího bagru.  

Umístění plošného zdroje skládajícího se z výše jmenovaných tří elementů, které byly 

zohledněny při výpočtu příspěvku k imisní zátěži, je možné charakterizovat jejich středem. 

umístění x* y* z 

Matiční jezero element I -646716.6 -1061230 221 

Matiční jezero element II -646717.6 -1061445 221 
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Matiční jezero element III -646703.3 -1061340 220 

* - k výpočtu byl použit souřadný systém JTSK 

Emise z provozu sacího bagru jsou způsobeny spalováním nafty v dieselovém motoru. Pro 

pohyb bagru při přesunech, který bude v řádu minut, byla predikována stejná spotřeba nafty 

jako pro činnost bagrování resp. odsávání. Pro výpočet emisí z provozu sacího bagru byla 

použita data předaná zadavatelem a uvedená v následující tabulce. Sací bagr bude ve 

skutečnosti pracovat méně než uvedených 16 hodin denně. Výpočet rozptylové studie je tedy 

mírně nadhodnocený na straně bezpečnosti. 

Zařízení Spotřeba 
nafty 

Výška výfuku Počet hodin za 
den  

Doba potřebná 
k odbahnění  

Sací bagr 20 l/hod 2,5 m 16 74 dnů 

Pro výpočet emisí ze spalování nafty v dieselovém motoru byly použity emisní faktory 

dané Přílohou č. 2 k vyhlášce č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o 

provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. 

4. Emisní faktory pro použití kapalných paliv v plynových turbínách a pístových 

spalovacích motorech (kg/t)_ 

Specifikace NOx SOx VOC TZL CO 

Pístové motory vznětové 50 20 . S 6 1,0 15 

Nárůst zdravotních rizik spojených s expozicí naší populace souvisí s množství škodlivých 

látek obsažených v emisích automobilových motorů. Mezi nejškodlivější těkavé organické 

látky obsažené v emisích ze spalovacích motorů patří benzen. Emisní faktory pro použití 

kapalných paliv v pístových spalovacích motorech ovšem neřeší polutant benzen, který je 

součástí VOC. 

Určit množství benzenu v emisích z motoru spalujícího naftu, lze pomocí programu MEFA, 

verze 02. Tento program umožňuje vyčíslit emisní faktory pro automobily a zohledňuje 

rychlost jízdy, podélný sklon vozovky, stárnutí motorových vozidel a jejich velikost. Program 

MEFA v.02 vydalo Ministerstvo životního prostředí a tím byly stanoveny jednotné emisní 



Obnova funkčnosti Matičního jezera v Pardubicích 

 

únor-září 2009     strana č. 23 

 

faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci České republiky provádět 

vzájemně porovnatelná hodnocení vlivu automobilové dopravy na kvalitu ovzduší.. Jako 

výchozí podklad byla využita databáze HBEFA -„Handbook Emission Factors for Road 

Transport“, která představuje oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve 

Spolkové republice Německo a ve Švýcarsku.  

Plovoucí sací bagr je poháněný dieselovým motorem. Nelze stanovit jeho parametry 

pohybu podobně jako u automobilové dopravy, lze ale na základě podobnosti s pohonem 

TNA porovnat a zjistit závislost emisního podílu benzenu. 

Emisní podíl benzenu v emisním faktoru VOC byl stanoven na 2% na základě porovnání 

podílu benzenu, vzhledem k ostatním polutantům uvedeným v programu MEFA. Hodnoty 

emisního podílu benzenu v těkavých organických látkách se pohybovaly vždy do 1,7% pro 

různé zvolené rychlosti TNA.  

Pro výpočet rozptylové studie byl dále predikován předpoklad, že tuhé znečišťující látky 

TZL představují suspendované částice frakce PM10. 

V následující tabulce jsou presentovány emise pro jednotlivé plošné elementy pro Matiční 

jezero. 

Umístění Oxidy dusíku 
g/hod 

Oxid uhelnatý 
g/hod 

Benzen 
g/hod 

Suspendované 
částice PM10 

g/hod 

Matiční jezero element I 280 84 0.67 5.6 

Matiční jezero element II 280 84 0.67 5.6 

Matiční jezero element III 280 84 0.67 5.6 

Provoz: 

Etapa provozu není spojena se zdroji znečišťování ovzduší. 

B.III.2. Odpadní vody 

Výstavba 

Voda z deponie vytěženého sedimentu 
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Dle projektu bude celkem odtěženo a deponováno 13 096 m3 sedimentu (přepočítáno na 

100% sušinu). Dle údajů projektanta bude suspenze bahna a vody (hydrosměs) v poměru 1:1 

tzn. že lze předpokládat, že celkově přepadem bude do Chrudimky vráceno cca 9 160 m3 

vody. Kvalita vody bude korespondovat s kvalitou vody v Matičním jezeře a tůních pod 

Vinicí. Odsazení pevných podílů bude realizováno v deponiích odtěženého sedimentu. 

V deponiích budou vybudovány příčné prahy tak, aby byla dosažena optimální doba 

sedimentace. Na výstupu bude umístěna norná stěna pro záchyt případného pláví.  

Provoz  

Etapa provozu není spojena se vznikem odpadních vod. 

B.III.3. Odpady 

Hodnocení a zatřídění odpadů z posuzovaného záměru je provedeno v souladu s vyhláškou 

MŽP ČR č.381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 

(Katalog odpadů). 

Výstavba 

Dle projektu se předpokládá, že vznikne po odvodnění 12 436 m3 sedimentu z Matičního 

jezera a 650 m3 sedimentu z tůní pod Vinicí. V rámci projektu pro stavební povolení byly 

provedeno posouzení sedimentu z Matičního jezera (srpen 2005) a tůní pod Vinicí (únor 

2007) z hlediska dalších způsobů nakládání (viz. příloha č. H.5). Z vyhodnocení vyplývá, že u 

sedimentů byly vyloučeny nebezpečné vlastnosti dle platné vyhlášky č. 376/2001 Sb. 

v platném znění. Vzhledem k novele zákona o odpadech č. 9/2009 bylo s využitím §2 odst. i) 

provedeno srovnání provedených analýz s přílohou č. 9 zákona o odpadech v platném znění. 

Příloha č. 9 uvádí limitní hodnoty koncentrací škodlivin ve vytěžených zeminách a 

vytěžených hlušinách, včetně sedimentů z vodních nádrží a koryt vodních toků (veškeré 

hodnoty jsou uvedeny v mg/kg sušiny) 

Ukazatel Limit Matič. jezero sedim. část Matič. jezero erosní část Tůně pod Vinicí 

Zn 600 110 23,4 86,1 

Ni 80 11,3 <5 7,72 

Pb 100 17,1 <7 24,4 

As 30 <10 <10 <10 

Cu 100 20,9 <5 14,2 
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Hg 0,8 0,186 0,0943 0,223 

Cd 2,5 <1 <1 1,37 

V 180 8,49 26,6 34,8 

Co 30 <5 <5 5,66 

Ba 600 -* -* -* 

Be 5 <2 <2 <2 

AOX 30 <1** <1** <1 

C10-C40 300 <20 <20 <100 

trichlorethylen 50 0,02*** 0,02*** -* 

tetrachlorethylen 50 0,02*** 0,02*** -* 

BTEX 400 <0,4 <0,4 <0,4 

PAU 6 000 1,78 0,278 0,637 

PCB 200 <0,1 <0,1 <0,1 

* ukazatel nebyl stanoven, ** byl stanoven ukazatel EOX, *** byla stanovena suma chlorovaných 

uhlovodíků. 

Z výše uvedeného přehledu je možné predikovat závěr, že se sedimentem nebude třeba 

nakládat v režimu zákona o odpadech.  

Při srovnání ukazatelů s vyhláškou č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské 

půdě dle přílohy č. 1 je patrné následující.  

Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu v mg/kg sušiny. 

Ukazatel Limit Matič. jezero sedim. část Matič. jezero erosní část Tůně pod Vinicí 

Zn 300 110 23,4 86,1 

Ni 80 11,3 <5 7,72 

Pb 100 17,1 <7 24,4 

As 30 <10 <10 <10 

Cu 100 20,9 <5 14,2 

Hg 0,8 0,186 0,0943 0,223 

Cd 1 <1 <1 1,37**  

V 180 8,49 26,6 34,8 

Co 30 <5 <5 5,66 

Cr 200 27,9 <5 19,6 

Be 5 <2 <2 <2 
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DDT(včetně 
metabolitů) 

0,1 -* -* -* 

C10-C40 300 <20 <20 <100 

BTEX 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 

PAU 6 1,78 0,278 0,637 

PCB 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 

* ukazatel nebyl stanoven, **opakovanými paralelními testy Cd byly zjištěny hodnoty 1,14 

a 0,7. Při započtení všech hodnot vychází průměr mírně nad 1 mg/kg sušiny. 

Dále je v příloze číslo 1 stanovena povinnost sledovat limitní hodnoty obsahu skeletu 

v sedimentu. I přes výše uvedené chybějící analýzy, které nebylo možné stanovit v době 

odběru vzorků (vyhláška vyšla v srpnu 2009) je možné predikovat závěr, že je reálné v rámci 

nové analýzy dle této vyhlášky dosažení splnění limitů pro využití sedimentu z Matičního 

jezera na zemědělské půdě. V případě sedimentu z tůní pod Vinicí je reálné využití mimo 

režim zákona o odpadech. 

Přesnou specifikaci konkrétních druhů odpadů a množství z vlastního procesu výstavby lze 

upřesnit až v prováděcích projektech, kdy budou známy dodavatelé a budou specifikovány i 

konkrétní použité materiály. Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem 

stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání 

s odpady vznikajícími v průběhu výstavby včetně jejich následného využití nebo odstranění a 

investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 

druhů odpadů. Při nakládání s odpady bude upřednostňováno jejich materiálové využití. 

Vzhledem k výše uvedenému lze předpokládat tyto odpady z etapy výstavby. 

Kód druhu odpadu Název odpadu Kategorie 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtr ů jinak blíže neurčených) čistící tkaniny a ochranné 

oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

17 01 01  Beton O 



Obnova funkčnosti Matičního jezera v Pardubicích 

 

únor-září 2009     strana č. 27 

 

17 01 02 Cihly O 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

N 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

17 09 03  Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné 
látky 

N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 
170901, 170902 a 170903. 

O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

Množství výše uvedených odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze ve fázi zpracování 

oznámení objektivně určit. Využití, případně odstranění odpadů vzniklých v etapě výstavby 

bude zabezpečeno oprávněnou firmou. Oznamovatel doloží ke kolaudaci stavby přehled o 

druzích a množství jednotlivých odpadů vzniklých v etapě výstavby, včetně způsobu jejich 

využití či odstranění. 

Provoz 

Etapa provozu není spojena se vznikem odpadů. 

B.III.4. Ostatní (nap ř. hluk a vibrace) 

Posuzovaný záměr je umístěn do prostoru Matičního jezera, tůní pod Vinicí a deponie 

vytěženého sedimentu u silnice III/34026 mezi Pardubicemi a Nemošicemi. V prostoru 

Matičního jezera jsou nejbližší obytné objekty podél ulice Bulharská. Na východní straně 
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obytné objekty přiléhají bezprostředně k břehové části jezera. V případě tůní pod Vinicí je na 

východní areál Nemocnice Pardubice. Vzhledem k tomu, že odstranění nánosů bahna v tůních 

pod Vinicí bude provedeno během 4 dní, bylo akustické posouzení provedeno pro Matiční 

jezero. 

Výstavba 

Při výpočtu bylo uvažováno s následujícími hlukovými parametry plovoucího 

sacího bagru: 

Typ:   plovoucí sací bagr Watermaster Classic výrobce  finská společnost Aquamec 

Ltd. s motorem VOLVO TD 610 M (turbodiesel), hladina akustického výkonu LWA = 

105 dB. 

Pro vyhodnocení vlivu hluku ze záměru bylo vybráno 13 referenčních bodů v okolí 

Matičního jezera: 

Výpočtové body – vždy se jedná o chráněný venkovní prostor staveb, výška h = 3, resp. 6 

metrů dle výšky domu. 

Výpočtový bod č. 1 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 991 

v ulici Ke Tvrzi, Pardubice 

Výpočtový bod č. 2 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 

1830 v ulici Bulharská, Pardubice 

Výpočtový bod č. 3 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 655 

v ulici Bulharská, Pardubice 

Výpočtový bod č. 4 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 814 

v ulici Bulharská, Pardubice 

Výpočtový bod č. 5 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 585 

v ulici Škroupova, Pardubice 

Výpočtový bod č. 6 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 586 

v ulici Bulharská, Pardubice 

Výpočtový bod č. 7 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 553 

v ulici Bulharská, Pardubice 
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Výpočtový bod č. 8 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 

1719 v ulici Bulharská, Pardubice 

Výpočtový bod č. 9 – chráněný venkovní prostor staveb občanské vybavenosti (mateřská 

škola) čp. 119 v ulici Bulharská, Pardubice 

Výpočtový bod č. 10 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 

1742 v ulici Bulharská, Pardubice 

Výpočtový bod č. 11 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 

1741 v ulici Bulharská, Pardubice 

Výpočtový bod č. 12 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 

1730 v ulici Bulharská, Pardubice 

Výpočtový bod č. 13 – chráněný venkovní prostor staveb pro bydlení (rodinný dům) čp. 

1827 v ulici U Kamenné vily, Pardubice 

Popis napojení záměru je v kapitole B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. 

Provoz 

Tato etapa není spojena se zdroji hluku.  

B.III.5. Rizika havárií vzhledem k navrženému použi tí látek a 
technologií 

Výstavba 

V etapě realizace záměru lze za potenciální místo vzniku havárie označit používání 

stavebních mechanismů. Veškeré dopady na okolí by se projevily především v kontaminaci 

vody, respektive půdy. Příslušná doporučení jsou formulována v další části předkládaného 

oznámení. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Matiční jezero ani tůně pod Vinicí nebyly od svého vzniku 

v roce 1910 čištěny je v příslušných doporučeních navržen průzkum z hlediska výskytu munice 

a zbraní z II. světové války. 

Provozu 

Tato etapa nepředstavuje riziko vzniku havárií. 
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Část C  

Údaje o stavu životního prost ředí v dot čeném území  

C.1.  Vý čet  nejzávažn ějších  enviromentálních  

charakteristik  dot čeného  území  

Zájmové území určené pro umístění posuzovaného záměru leží v katastrálním území 

Pardubice v intravilánu městské části Pardubice 1 v údolní nivě řeky Chrudimky. 

Matiční jezero vzniklo při úpravách toku Chrudimky v letech 1910 – 1912 oddělením 

meandru řeky. Odstavené rameno bylo následně rozšířeno a vznikla vodní plocha známá dnes 

pod výše uvedeným názvem. 

Přírodní prostředí širšího zájmového území vykazuje známky výrazné urbanizace z 

důvodu existence rušných komunikací, administrativních, kancelářských a obytných objektů, 

úřadů respektive sportovního areálu, takže jde o silně pozměněnou městskou krajinu. 

Biogeograficky patří zájmové území do Pardubického bioregionu č.1.8 (Culek, 1996), 

fytogeograficky náleží do fytogeografické oblasti termofytika (Thermophyticum), do 

fytogeografického obvodu českého termofytika (Thermophyticum Massivi Bohemici), 

fytogeografického okresu č. 15 Východní Polabí, podokresu 15c Pardubické Polabí. 

Situování záměru není umístěno v prostoru, který by mohl být označen jako území 

historického, kulturního nebo archeologického významu. 

Dle dostupných analýz nelze v sedimentech předpokládat znečištění, které by bylo 

možné označit za strou ekologickou zátěž. 

Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o významně ovlivněnou lokalitu. 

Problematika akustické situace spojená s težením je doložena v příslušné kapitole 

předkládaného oznámení. 

V posuzovaném území je vymezena jedna EVL Chrudimka CZ533305. Hlavním 

předmětem ochrany Evropsky významné lokality Chrudimka v Pardubicích je výskyt druhu 

vážky klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) o rozloze 2,82 ha. 
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C.2.  Charakteristika  sou časného  stavu  životního  

prost ředí  v  dot čeném území  

C.2.1. Ovzduší 

Z klimatického hlediska se posuzované území nachází v teplé, mírně suché oblasti A3 s 

mírnou zimou, kdy průměrné lednové teploty neklesají pod -3°C. Počet letních dnů tj. dnů s 

maximální teplotou vyšší než 25°C je za rok větší než 50. Tato oblast se rozprostírá od 

Pardubic až po Brandýs nad Labem. V následující tabulce jsou uvedeny průměrné měsíční 

teploty vzduchu ve °C. 

Měsíc I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII  Rok 
teplota -1,1 0 4,1 8,2 13,7 16,6 18,2 18 13,8 8,6 3,7 0,7 8,8 

V další tabulce jsou uvedeny průměrné četnosti směrů větru [%] a rychlosti větru [m/s] z 

osmi směrů. 

směr větru N NE E SE S SW W NW 
četnost směrů větru 3,43 5,49 14,2 8,19 5,81 10,8 24,3 10,09 
rychlost větru 2,9 2,8 3,2 3,7 3,6 4,3 4,5 3,7 

Průměrná roční rychlost větru je 3,1 m.s-1. Bezvětří se vyskytuje v 17,69 %.  

Kvalita ovzduší v zájmovém území je výrazně ovlivněna vysokou koncentrací z pozemní 

dopravy (silnice I/36). Ale vzhledem k tomu, že je krajina na všechny strany otevřená je 

možnost akumulace znečišťujících látek zeslabena v důsledku dobré ventilace území a větší 

četnosti větrů s vyššími rychlostmi. 

Hodnocené území je významně ovlivňováno i celou řadou specifických anorganických a 

organických škodlivin, které jsou produkovány z nízkých zdrojů místních průmyslových 

zdrojů. Vzhledem k tomu, že v rámci hodnoceného záměru nedochází k emisím těchto 

specifických škodlivin, nejsou ani dále blíže specifikovány.  

Dle charakteru záměru můžeme předpokládat emise z dieselového motoru, který pohání 

plovoucí sací bagr – emise oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, tuhých znečišťujících látek, 

resp. susupendovaných částic PM10 a benzenu. Zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb., specifikuje 

v Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. imisní limity pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý, PM10 a 

benzen. 

Imisní limity jsou dány zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, resp. nařízením vlády 

č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší s platností od 31.12.2006. V 
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Části A této přílohy jsou stanoveny imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí, přípustné 

četnosti jejich překročení a meze tolerance. 

1. Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překročení 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 
Hodnota imisního 

limitu 
Přípustná četnost 
překročení za rok 

Oxid siřičitý 1 hodina 350 µg.m-3 24 

Oxid siřičitý 24 hodin 125 µg.m-3 3 

Oxid uhelnatý 
maximální denní 

osmihodinový průměr 
10 mg.m-3 - 

Suspendované 
částice PM10 

24 hodin 50 µg.m-3 35 

Suspendované 
částice PM10 

1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 

Olovo 1 kalendářní rok 0,5 µg.m-3 - 

2. Imisní limity oxidu dusičitého a benzenu a přípustné četnosti jejich překročení s platností 

od 31.12.2009 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 
Hodnota imisního 

limitu 
Přípustná četnost překročení 

za rok 

Oxid dusičitý 1 hodina 200 µg.m-3 18 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 40 µg.m-3 - 

Benzen 1 kalendářní rok 5 µg.m-3 - 

3. Meze tolerance imisních limitů oxidu dusičitého a benzenu 

Znečišťující 
látka 

Doba průměrování 2006 2007 2008 2009 

Oxid dusičitý 1 hodina 40 µg.m-3 30 µg.m-3 20 µg.m-3 10 µg.m-3 

Oxid dusičitý 1 kalendářní rok 8 µg.m-3 6 µg.m-3 4 µg.m-3 2 µg.m-3 

Benzen 1 kalendářní rok 4 µg.m-3 3 µg.m-3 2 µg.m-3 1 µg.m-3 
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Pro popsání celkové imisní zátěže slouží imisní monitoring provozovaný Českým 
hydrometeorologickým ústavem v Praze a imisní monitoring realizovaný měřícím imisním 
vozem HORIBA. Nejbližší měřící stanice monitorující NO2, CO, suspendované částice PM10 
a benzen začleněné do AIM ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého 
hydrometeorologického ústavu) leží v Sezemicích (kód stanice ČHMÚ 1346), v Pardubicích - 
Rosicích (kód stanice MÚPa 1418) , a v Pardubicích - Dukle ( kód stanice ČHMÚ 1465).  

Z tabelárních ročenek byla čerpána následující data, která popisují stávající imisní situaci 
v okolí posuzovaného záměru. 

 
Oxid dusičitý – NO2 

Rok 
měřený ukazatel  Sezemice Pardubice -Rosice 

Pardubice - 
Dukla 

kód stanice ČHMÚ 1346 MÚPa 1418 ČHMÚ  1465 

2006 

maximální 
hodinová 
koncentrace 

*132,8 µg/m3 ze dne 
2.2.2006 

126,8 µg/m3 ze dne 
9.1.2006 

102,9 µg/m3 ze dne 
27.1.2006 

průměrná roční 
koncentrace 

123,0 µg/m3 21,0 µg/m3 nestanovena 

2007 

maximální 
hodinová 
koncentrace 

*83,2 µg/m3 ze dne 
6.1.2007 

83,0 µg/m3 ze dne 
12.3.2007 

93,2 µg/m3 ze dne 
13.3.2007 

průměrná roční 
koncentrace 

13,1 µg/m3 17,2 µg/m3 19,6 µg/m3 

2008 

maximální 
hodinová 
koncentrace 

*40,8 µg/m3 ze  dne 
26.11.2008 

85,7 µg/m3 ze dne 
31.3.2008 

82,8 µg/m3 ze dne 
10.9.2008 

průměrná roční 
koncentrace 

14,1 µg/m3 18,0 µg/m3 19,5 µg/m3 

* - V tabulce jsou uvedeny maximální denní koncentrace 
 
Oxid uhelnatý – CO 
 

Rok 
měřený ukazatel Dukla 

kód stanice ČHMÚ  1465 

2006 
8 - mi hodinová koncentrace 1395,6 µg/m3ze dne 11.1.2006 

průměrná roční koncentrace 471,8 µg/m3 

2007 
8 - mi hodinová koncentrace 1673,3 µg/m3 ze dne 12.3.2007 

průměrná roční koncentrace 536,5 µg/m3 
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2008 
8 - mi hodinová koncentrace 1260,1 µg/m3 ze dne 30.11.2008 

průměrná roční koncentrace 422,3 µg/m3 

 
 
Benzen – C6H6 

Rok 
měřený ukazatel  Pardubice -Rosice  Pardubice - Dukla 

kód stanice MÚP 1418 ČHMÚ  1465 

2006 

maximální hodinová 
koncentrace  

37,5 µg/m3  ze dne  
1.2.2006 

10,0 µg/m3  ze dne 
14.9.2006 

průměrná roční koncentrace  2,6 µg/m3 nestanovena 

2007 

maximální hodinová 
koncentrace  

15,5 µg/m3 ze dne 
30.7.2007 

11,6 µg/m3 ze dne 
13.4.2007 

průměrná roční koncentrace  0,6 µg/m3 1,0 µg/m3 

2008 

maximální hodinová 
koncentrace  

10,7 µg/m3 ze dne 
23.8.2008 

12,1 µg/m3 ze dne 
30.9.2008 

průměrná roční koncentrace  1,2 µg/m3 1,4 µg/m3 

Respirabilní frakce prachu – PM10 

Rok 
měřený ukazatel  Sezemice Pardubice - Dukla 

kód stanice ČHMÚ 1346 ČHMÚ  1465 

2006 

maximální hodinová 
koncentrace  

*172,0 µg/m3 ze dne 
29.1.2006 

357,9 µg/m3ze dne 
30.1.2006 

průměrná roční koncentrace  32,9 µg/m3 40,9 µg/m3 

2007 

maximální hodinová 
koncentrace  

neuvedena 
314,5 µg/m3 ze dne 

24.8.2007 

průměrná roční koncentrace  nestanovena 26,2 µg/m3 

2008 

maximální hodinová 
koncentrace  

*85,0 µg/m3  ze dne 
13.2.2008 

164,1 µg/m3 ze dne 
13.2.20085 

průměrná roční koncentrace  20,6 µg/m3 26,1 µg/m3 
* - V tabulce jsou uvedeny maximální denní koncentrace 

Dále v Pardubicích a okolí probíhá měření pomocí mobilního imisního monitorovacího 

vozu HORIBA. Jako důležitý ukazatel je uveden počet naměřených hodnot. Z tohoto údaje 

vyplývá, že průměrná roční koncentrace je pouze orientační a tudíž nemůže sloužit 

k vyhodnocení tohoto ukazatele za účelem porovnání s imisním limitem. Údaje jsou z roku 

2006. 
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Lokalita 
Počet 

naměřených 
hodnot 

Oxid dusičitý – NO2 

Roční průměr 
z naměřených hodnot 

koncentrací 

Maximální hodinová 
koncentrace 

Lázně Bohdaneč 100 9,3 µg/m3 20,5 µg/m3 

Nám. Republiky 106 11,1 µg/m3 24,3 µg/m3 

Paramo 106 11,1 µg/m3 34,4 µg/m3 

Polabiny II 110 13,3 µg/m3 77,6 µg/m3 

Palacha/Pichlova 112 9,5 µg/m3 23,9 µg/m3 

Rosice 107 10,3 µg/m3 28,1 µg/m3 

Rybitví 101 10,7 µg/m3 49,4 µg/m3 

 

Lokalita 
Počet 

naměřených 
hodnot 

Suspendované částice PM10 

Roční průměr 
z naměřených hodnot 

koncentrací 

Maximální hodinová 
koncentrace 

Lázně Bohdaneč 100 24 µg/m3 114 µg/m3 

Nám. Republiky 106 27 µg/m3 135 µg/m3 

Paramo 106 25 µg/m3 133 µg/m3 

Polabiny II 110 24 µg/m3 113 µg/m3 

Palacha/Pichlova 112 23 µg/m3 78 µg/m3 

Rosice 107 24 µg/m3 95 µg/m3 

Rybitví 101 26 µg/m3 137 µg/m3 

 

Lokalita 
Počet 

naměřených 
hodnot 

Oxid uhelnatý – CO 

Roční průměr 
z naměřených hodnot 

Maximální hodinová 
koncentrace 
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koncentrací 

Lázně Bohdaneč 100 577 µg/m3 1284 µg/m3 

Nám. Republiky 106 1113 µg/m3 3918 µg/m3 

Paramo 106 890 µg/m3 3023 µg/m3 

Polabiny II 110 557 µg/m3 2129 µg/m3 

Palacha/Pichlova 112 503 µg/m3 1491 µg/m3 

Rosice 107 527 µg/m3 1782 µg/m3 

Rybitví 101 513 µg/m3 1679 µg/m3 

C.2.2. Voda 

Posuzované území se nachází z hydrologického hlediska v povodí Labe, číslo 

hydrologického pořadí 1-03-01-109. Labe pramení na Labské Louce v Krkonoších ve výšce 1 

384 m n.m. a státní hranice opouští u Hřenska ve výšce 115 m n.m. Celková plocha povodí 

činí 144 055 km2, z toho v ČR 51 391,5 km2. Celková délka toku je 1 154 km, z toho v ČR 

370,2 km. Průměrný průtok na státní hranici činí 308 m3.s-1. Řeka již od Jaroměře nabývá 

rázu nížinného toku v kotlinách České tabule. Na Labi je 18 hydrologických stanic. 

Podle údajů ČHMÚ Hradec Králové z roku 1995 (Sedlmajer, Vrba 1997) dosahují kóty 

hladiny povodňových průtoků na řece Labi následujících hodnot: 

padesátileté průtoky Q50 hladina povodňové vody 217,13 m n.m.  

 stoleté průtoky Q100  hladina povodňové vody 217,60 m n.m. 

Povodně v srpnu 2002 se neprojevily výrazně zvýšenými průtoky na řece Labi. Nejvyšší 

vodní stav byl však zaznamenán při povodni v roce 1997. Hladina povodňové vody v Labi 

dosahovala v létě roku 1997 úrovně max. 217 m n.m. 

Chrudimka, č.h.p. 1-03-03-109 pramení 1 km sz. od Svratouchu ve výšce 700 m n.m. a ústí 

zleva do Labe v Pardubicích v 217 m n.m., plocha povodí 872,6 km2, délka toku 104,4 km, 

průměrný průtok u ústí 7,68 m3.s-1. Větší část toku protéká Sečskou vrchovinou Železných 

hor, dále protíná Chrudimskou tabuli a ústí v Pardubické kotlině. 
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Lokalita určená pro umístění dočasné deponie sedimentu se podle studie Protipovodňové 

ochrany města Pardubic nachází mimo zátopové území Chrudimky. Hranice zátopového 

území jsou vyznačeny v celkové situaci stavby.  

Z hlediska hydrogeologického členění patří území do hydrologického rajónu č. 114 (Labe 

po Týnec), který reprezentuje kvartérní sedimenty Labe a jeho přítoků. Fluviální 

štěrkopískové souvrství je zvodněné horizontem mělkých podzemních vod. 

C.2.3. P ůda 

Záměr vyžaduje dočasný zábor ZPF o výměře 36 653 m2 pro vybudování deponie a 

přístupové cesty k deponii. Jedná se o BPEJ 3.55.00.  

Popis BPEJ: 

1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 

3 - region T 3 teplý, mírně vlhký; suma teplot nad + 10 °C 2 500 - 2 800; prům. roční 

teplota 8 - 9 °C; pravděpodobnost such vegetačních období 10-20 %, vláhová jistota 4-7, 

průměrný roční úhrn srážek v mm: 550-650. 

2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 

V hodnoceném katastrálním území Pardubičky se jedná o tyto půdy: 

55 – fluvizemě psefitické, arenické stratifikované, černice arenické i pararendziny arenické 

na lehkých nivních uloženinách, často s podložím teras, zpravidla písčité, výsušné 

4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 

svažitost ___________________ expozice 
0 0 - 3°, rovina  všesměrná 
1 3 - 7°, mírný svah  všesměrná 
2 3 - 7°, mírný svah  jih 
3 3 - 7°, mírný svah  sever 
4 7 -127°, st řední svah jih (JZ-JV) 
5 7-12°, st řední svah sever (SZ-SV) 
6 12 -17°, výrazný svah  jih (JZ-JV) 
7 12 -17°, výrazný svah  sever (SZ-SV) 
8 17 - 25° p říkrý svah až sráz jih (JZ-JV) 
9 17 - 25° p říkrý svah až sráz sever (SZ-SV) 

5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovosti půdního profilu 

 skeletovitost  hloubka *) 
0 žádná hluboká 
1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
2 slabá hluboká 
3 střední hluboká 
4 střední hluboká až středně hluboká 
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5 slabá mělká 
6 střední mělká 
7 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
8 střední až silná hluboká až mělká 
9 žádná až silná hluboká až mělká 

*)   vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí 

K záboru PUPFL nedojde. Stavba dle dostupných informací není realizována v ochranném 

pásmu lesa. V posuzovaném prostoru dle dostupných informací nebylo identifikováno 

znečištění půdy. 

C.2.4. Geofaktory životního prost ředí 

Podle geomorfologického členění dle T.Czudka ( 1972) leží Pardubice v podsoustavě 

Polabské tabule, celku Východolabská tabule a podcelku Pardubické kotliny, což je území 

charakterizované jako rovina akumulačního rázu kvarterních struktur nižších fluviálních teras 

a údolních niv. Zkoumaná lokalita je situována na jižním okraji centrální části české křídové 

tabule, ve faciální oblasti labské. Předkvartemí podloží je zde budováno slinitými a 

vápenatojílovitými sedimenty svrchně turon – coniackého stáří. Terén je rovinný, do současné 

podoby byl upraven antropogenní činností dorovnán navážkou. Povrch terénu se pohybuje 

okolo kóty 220,0 m n.m. 

Chráněná území: Geologicky významné útvary v popisovaném území nejsou, nerostné 

suroviny se v blízkosti předpokládaného provozu posuzovaného záměru nevyskytují. 

C.2.5. Fauna a flóra 

Flóra 

Terénním mapováním bylo zjištěno, že zájmové území tvoří zazemňující tůň (Matiční 

jezero), která má členité břehy s vytvořeným dřevinným porostem, na který navazují parkové 

výsadby a trávníky. Vodní plocha tůně má vyvinutou makrofytní vegetaci, kterou pokrývá 

porost Nuphar lutea, který preferuje eutrofní a mezotrofní vody se silnější vrstvou 

organogenního sedimentu na dně. Biotop můžeme zařadit do svazu Nymphaeion 

albae,asociace Nupharo lutei-Nymphaeetum albae, subasociace nupharetosum. Subasociace 

je zastoupená dominantním porostem Nuphar lutea s absencí výskytu dalších druhů z čeledi 

Lemnaceae a druhu Ceratophyllum demersum, které jsou typické pro asociaci Nupharo lutei-

Nymphaeetum albae. V kontaktu s vodní hladinou zaznamenáme Rumex hydrolapathum, 

Typha latifolia, Lycopus europaeus, Lysimachia vulgaris, Bidens frondosa, Scirpus sylvaticus, 

Glyceria maxima, Urtica dioica, Solanum dulcamara. Ve větší vzdálenosti od vodní hladiny 

je bylinné patro doplněné druhy mezofilních společenstev (Lapsana communis, Digitaria 
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sanguinalis, Calamagrostis epigeios, Geranium pratense, Silene vulgaris subsp. vulgaris, 

Lolium perenne, Dactylis glomerata, Phleum pratense, Pastinaca sativa s. lat, Equisetum 

arvense, Crepis biennis, Achillea millefolium) a popínavými rostlinami (Convonvulus 

arvensis, Humulus lupus, Galium aparine, Parthenocissus inserta, Rubus spp.). S vyšší 

pokryvností se vyskytují ruderální druhy (Cirsium arvense, Artemisia vulgaris, Arctium 

lappa, Erigeron annuus s. str., Urtica dioica) a invazní druh Solidago gigantea. Vlivem 

nadměrného sešlapu, zaznamenáme pomístně na břehu Matičního jezera plochy bez vegetace 

nebo zde jsou zastoupené pouze druhy snášející disturbanci z asociace vytrvalé travinné 

vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis (Lolium perenne, Plantago major subsp. 

major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua subsp. annua, Polygonum aviculare agg.). 

Bylinné patro je po celém obvodu tůně doplněno dřevinami (Fraxinus excelsior, Alnus 

glutinosa, Populus alba, Quercus robur, Tilia cordata, Rhus hirta, Acer pseudoplatanus, A. 

platanoides, Salix spp.). Keřové patro je rovněž druhově pestré. Kromě uvedených dřevin se 

v něm objevují zejména Sambucus nigra, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, 

Symphoricarpos albus a Corylus avellana. V blízkosti restaurace se rozšiřuje invazní druh 

Reynoutria japonica. Pod hustým zápojem dřevin bylinné patro pomístně chybí nebo zde 

můžeme z důvodu nižší světelné intenzity registrovat především nitrofyty a sciofyty 

(Aegopodium podagraria, Chelidonium majus, Ranunculus repens, Cirsium arvense, 

Anthriscus sylvestris, Veronica chamaedrys, Taraxacum sect. Ruderalia Geum urbanum, 

Urtica dioica). Při okraji zpevněných ploch a cest, které jsou v kontaktu s břehy Matičního 

jezera, zaznamenáme sporadickou vegetaci především jednoletých druhů třídy Polygono 

arenastri-poëtea annuae a vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati (Matricaria discoidea, 

Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Spergularia rubra, Poa annua 

subsp. annua, Achillea millefolium, Taraxacum sect. Ruderali, Lolium perenne, Ranunculus 

repens). 

Na břehovou vegetaci Matičního jezera dále navazují pravidelně udržované mezofilní 

trávníky, zpevněné cesty nebo vysázené kultivary dřevin (Cornus sanguinea, Acer 

saccharinum, Aesclus hippocastanum, Salix alba cv. "Tristis", Picea abies, Metasequoia 

glyptostroboides aj.). Mezofilní trávníky jsou zcela zapojené, během roku opakovaně sečené a 

nepřesahující výšku 10–15 cm. Vedle konstantně zastoupeného Lolium perenne zde vysoké 

frekvence dosahují růžicovité hemikryptofyty jako např. Plantago major subsp. major, Bellis 

perennis, Taraxacum sect. Ruderalia, které mají velkou část své nadzemní biomasy 
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soustředěnou v nejnižší vrstvě porostu při povrchu půdy. Podobně se zde dobře uplatňuje druh 

s plazivou lodyhou – Trifolium repens. Biomasu kromě již zmíněných tvoří dále např. 

Achillea millefolium, Agrostis capillaris, Alchemilla monticola, Poa annua subsp. annua, 

Cerastium holosteoides subsp. triviale, Dactylis glomerata, Festuca rubra s. lat., F. pratensis, 

Geranium pyrenaicum, Glechoma hederacea, Leontodon autumnalis, Plantago major subsp. 

major, Prunella vulgaris. Nezpevněné cesty v území s nízkými, řídkými nezapojenými 

porosty nebo se středním travnatým pásem jsou reprezentovány především druhy snášející 

disturbanci z asociace vytrvalé travinné vegetace sešlapávaných míst Lolietum perennis 

(Lolium perenne, Plantago major subsp. major, Taraxacum sect. Ruderalia, Poa annua 

subsp. annua, Polygonum aviculare agg.) a druhy jílkových pastvin Lolio perennis-

Cynosuretum jako Achillea millefolium, Dactylis glomerata, Potentilla anserina, Festuca 

pratensis, Poa pratensis, Agrostis stolonifera aj. 

Větší zazemňující jezírko v parku pod nemocnicí (východně od Chrudimky) má vlastní 

vodní plochu pokrytou drobnými vodními rostlinami Lemna minor a Spirodela polyrhiza. 

V kontaktu s vodní hladinou můžeme zaznamenat pouze bylinnou vegetaci, jejíž pokryvnost 

v závislosti na zastínění stromového a keřového patra kolísá v rozmezí 50–90%. 

Zaznamenáme zde zejména Geum urbanum, Taraxacum sect. Ruderalia, Lysimachia 

nummularia, Dactylis glomerata, Poa spp., Glechoma hederacea, Crepis biennis, Ranunculus 

repens, Convonvulus arvensis, Leontodon autumnalis. Pouze v jižní části tůně se v kontaktu 

s vodní hladinou vytvořily porosty mohutnějších bylin a trav (Lysimachia vulgaris, 

Symphytum officinale, Lycopus europaeus, Echinochloa crus-galli, Scirpus sylvaticus). 

Z dřevin se na břehu vyskytují zejména vysázené kultivary Fraxinus excelsior, Tilia cordata, 

T. tomentosa, Betula pendula, Taxus baccata, Corylus avellana, Salix alba cv. "Tristis", Acer 

campestre, A. psudoplatanus, Alnus glutinosa. Druhé menší jezírko je zcela zazemněné 

s absencí vodní hladiny. V byliném patru dominují Hedera helix, Geum urbanum, Taraxacum 

sect. Ruderalia, Lysimachia nummularia, Dactylis glomerata, Poa trivialis, Poa palustris, 

Glechoma hederacea, Crepis biennis, Ranunculus repens, Convonvulus arvensis. Z dřevin 

zaznamenáme kultivary Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Taxus baccata, Quercus robur, 

Acer psudoplatanus, Alnus glutinosa. V kontaktu s oběma jezírky je pravidelně sečený trávník 

s krátkostébelnými až středně vysokými porosty, který vlivem stromového patra dosahuje 

pokryvnosti 60–90%. Vysoké frekvence zde dosahují druhy snášející zastínění Aegopodium 

podagraria, Ajuga reptans, Alchemilla monticola, Lolium perenne, Dactylis glomerata, 
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Glechoma hederacea, Potentilla reptans, Crepis biennis, Ranunculus repens, R. acris subsp. 

acris, Taraxacum sect. Ruderalia, Polygonum aviculare agg., Cerastium holosteoides subsp. 

triviale, Ranunculus repens, Trifolium repens, Veronica chamaedrys, Rumex acetosa, 

Stellaria media, Poa spp.  

Plocha určená jako dočasná deponie vytěženého sedimentu je navrhnutá na polní kulturu s 

výsevem kukuřice, západně od silnice III/34026 Pardubice-Nemošice. Polní monokultura 

kukuřice s konvenčním hospodařením má vlivem komplexních intenzifikačních faktorů velmi 

redukovanou druhovou skladbu segetálové vegetace, u které se výrazně projevuje vliv 

agrotechniky a celkově způsob konvenčního obhospodařování. Sukcese společenstva je 

každoročně blokována orbou, přípravou půdy, pěstitelskými metodami kulturních rostlin, 

hnojením a ošetřováním herbicidy různého chemického složení. Těžiště výskytu plevelové 

vegetace je soustředěno především na polní okraj nebo úzké pojezdové pruhy, které nejsou 

zasaženy herbicidy, kde zaznamenáme pouze běžně rozšířené druhy plevelů přesahujících 

z jiných společenstev jako např. Anthemis arvensis, Plantago lanceolata, Avena fatua, 

Capsella bursa-pastoris, Equisetum arvense, Fallopia convonvulus, Galium aparine, 

Echinochloa crus-galli, Chenopodium album s. str., Thlaspi arvense, Artemisia vulgaris.  

Na monokulturu kukuřice navazuje ze severní strany a od silnice III/34026 travinobylinná 

linie, která je víceméně zapojená s celkovou pokryvností 90–100%. Jedná se o antropicky 

podmíněnou vegetaci, v jejímž druhovém složení se vyskytují Elytrigia repens, Rubus spp., 

Verbascum thapsus, Veronica chamaedrys, Convonvulus arvensis, Pastinaca sativa s. lat., 

Anthriscus sylvestris, Vicia sepium, Taraxacum sect. Ruderalia, Geranium pratense, Galium 

verum s. str., Lolium perenne, Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius subsp. elatius, 

Cichorium intybus subsp. intybus, Agrostis capillaris, Cerastium holosteoides subsp. trivialis, 

Oenothera biennis, Crepis biennis, Dactylis glomerata, Achillea millefolium, Solidago 

gigantea, Leontodon hispidus s. lat., Trisetum flavescens. V kontaktu s blokem orné půdy 

převládají ruderální a synantropní druhy jako např. Artemisia vulgaris, Cirsium arvense, 

Lactuca seriola, Lolium perenne, Dactylis glomerata, Anthemis arvensis, Potentilla anserina, 

P. reptans, Arctium tomentosum, Tripleurospermum inodorum, Rumex obtusifolius, Urtica 

dioica. Bylinné patro je podél silnice doplněné o Quercus robur, Salix alba, Prunus spinosa, 

Sambucus nigra, Ulmus minor, Juglans regia, Acer pseudoplatanus. Od severu na 

travinobylinnou linii navazuje dřevinná linie se zasoupením Quercus robur, Prunus spinosa, 

Sambucus nigra, Prunus domestica, Malus domestica, Crataegus laevigata, Rosa canina, 
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Fraxinus excelsior, Acer campestre, A. pseudoplatanus. Při okraji silnice III/34026 

Pardubice-Nemošice zaznamenáme sporadickou vegetaci především jednoletých druhů třídy 

Polygono arenastri-poëtea annuae a vytrvalých druhů svazu Cynosurion cristati (Matricaria 

discoidea, Polygonum aviculare agg., Plantago major subsp. major, Spergularia rubra, Poa 

annua subsp. annua, Sagina procumbens, Achillea millefolium, Taraxacum sect. Ruderali, 

Lolium perenne, Ranunculus repens). 

Hydrobiologie 

Lokalita je významným refugiem hygrofilních, semiakvatických a vodních druhů hmyzu, 

především brouků (Coleoptera), vážek (Odonata) a měkkýšů (Mollusca). Mezi 

nejhodnotnější stanoviště výskytu bezobratlých patří břehová společenstva bahenních travin a 

makrofytní vegetace ve střední části jezera, asi 50-100 m jižně od restaurace Rybárna. Zde 

byla zachycena početná populace mandelinkovitého brouka, rákosníčka Donacia crassipes, 

která právě osidluje zapojené stulíkové porosty (A. Hanelová lgt. et det.). Další skupinou 

brouků, jež se hojně vyskytuje mezi pobřežní vegetací jsou střevlíkovití (Coleoptera: 

Carabidae). Z bohaté fauny vážek (Odonata) se zde vyskytují početné populace „Lestes – 

Sympetrum – Aeshna mixta cenóza s hojnými druhy eutrofních stojatých či mírně tekoucích 

vod: šídlatkou páskovanou (Lestes sponsa), šidélkem páskovaným (Coenagrion puella), 

šidélkem větším (Ischnura elegans), šidélkem kroužkovaným (Enallagma cyathigerum), 

vážkou rudou (Sympetrum sanguineum), vážkou obecnou (S. vulgatum), vážkou černořitnou 

(Orthetrum cancellatum), šídlem modrým (Aeshna cyanea) a šídlem pestrým (Aeshna mixta). 

V jižní části jezera při vodoteči Chrudimky byla zaznamenána motýlice lesklá (Calopteryx 

splendens) a šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes). Z měkkýšů (Mollusca) byla nalezena 

bahnatka malá (Galba truncatula), jantarka obecná (Succinea putris) a hlemýžď zahradní 

(Helix pomatia). 

Hydrobiologickým průzkumem provedeným akreditovanou laboratoří Povodí Labe a.s. 

bylo zjištěno, že vodní plocha je obývána druhově velmi chudým  spektrem tvořící zoo a 

fytoplankton. Důvodem velmi nízké druhové diverzity  druhů zooplanktonu je výrazný pokles 

kyslíku v letním období, který je způsoben silnou vrstvou dnového sedimentu v jezeře. Na 

lokalitě nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy zooplantonu, zoobentosu  nebo fytoplantonu.  

Celý protokol včetně uvedení fyzikálních a chemických charakteristik vodního prostředí je 

uveden v příloze č.H.6.  
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Měkkýši (Mollusca) 

škeble říční (Anodonta anatina) 

bahnatka malá (Galba truncatula)  

jantarka obecná (Succinea putris)  

hlemýžď zahradní (Helix pomatia)  

Třída (Insecta) - hmyz 

V přehledu zjištěných druhů hmyzu (Hexapoda: Insecta) jsou uvedeny především ty, jež 

jsou uvedeny v příloze Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. a v příloze II Směrnice Rady 

Evropského společenství 92/43/EHS o stanovištích. U denních motýlů (Lepidoptera) je 

přehled zjištěných druhů kompletní. Specifické jméno uvedené v hranaté závorce značí druh, 

který je na zkoumané lokalitě či v blízkém okolí předpokládaný nebo byl na daném stanovišti 

historicky doložen. Průzkum byl prováděn za použití klasických metod sběru hmyzu 

(individuální sběr, smyk vegetace síťkou nebo sklepáváním). 

motýlice lesklá (Calopteryx splendens) [vážky – Odonata] 

šidélko brvonohé (Platycnemis pennipes) [vážky – Odonata] 

šidélko kroužkované (Enallagma cyathigerum) [vážky – Odonata] 

šidélko páskované (Coenagrion puella) [vážky – Odonata] 

šidélko větší (Ischnura elegans) [vážky – Odonata] 

šídlatka páskovaná (Lestes sponsa) [vážky – Odonata] 

šídlo modré (Aeshna cyanea) [vážky – Odonata] 

šídlo pestré (Aeschna mixta) [vážky – Odonata] 

vážka černořitná (Orthetrum cancellatum) [vážky – Odonata] 

vážka rudá (Sympetrum sanguineum) [vážky – Odonata] 

vážka obecná (Sympetrum vulgatum) [vážky – Odonata] 

[klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)]§§ [vážky – Odonata] 

kvapník Harpalus affinis [brouci – Coleoptera] 

rákosníček (Donacia crassipes) [brouci – Coleoptera] 

střevlík Abax parallelepipedus [brouci – Coleoptera] 

střevlík Carabus granulatus [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Dyschirius aeneus] [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Dyschirius agnatus] [brouci – Coleoptera] 
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střevlík Dyschirius globosus [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Elaphrus cupreus] [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Elaphrus riparius] [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Elaphrus uliginosus] [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Loricera pilicornis] [brouci – Coleoptera] 

střevlík Nebria brevicollis [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Notiophilus aestuans] [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Notiophilus aquaticus] [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Oxypselaphus obscurus] [brouci – Coleoptera] 

střevlík Patrobus atrorufus [brouci – Coleoptera] 

střevlík Platynus assimilis [brouci – Coleoptera] 

střevlík Poecilus cupreus [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Poecilus versicolor] [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Pterostichus diligens] [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Pterostichus oblongopunctatus] [brouci – Coleoptera] 

[střevlík Pterostichus strenuus] [brouci – Coleoptera] 

střevlík Pterostichus melanarius [brouci – Coleoptera] 

střevlík Stomis pumicatus [brouci – Coleoptera] 

šídlatec Bembidion doris [brouci – Coleoptera] 

[šídlatec Bembidion dentellum] [brouci – Coleoptera] 

šídlatec Bembidion illigeri [brouci – Coleoptera] 

šídlatec Bembidion lampros [brouci – Coleoptera] 

šídlatec Bembidion obliquum [brouci – Coleoptera] 

šídlatec Bembidion obtusum [brouci – Coleoptera] 

[šídlatec Bembidion tetracolum] [brouci – Coleoptera] 

babočka bodláková (Vanessa cardui) [motýli – Lepidoptera] 

babočka kopřivová (Aglais urticae) [motýli – Lepidoptera] 

babočka paví oko (Inachis io) [motýli – Lepidoptera] 

babočka síťkovaná (Araschnia levana) [motýli – Lepidoptera] 

bělásek řepkový (Pieris napi) [motýli – Lepidoptera] 

bělásek řepový (Pieris rapae) [motýli – Lepidoptera] 

okáč bojínkový (Melanargia galathea) [motýli – Lepidoptera] 
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okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus) [motýli – Lepidoptera] 

okáč prosíčkový (Aphantopus hyperanthus) [motýli – Lepidoptera] 

okáč zední (Lasiommata megera) [motýli – Lepidoptera] 

soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus) [motýli – Lepidoptera] 

Obratlovci (Vertebrata)  

Obojživelníci (Amhibia) 

ropucha obecná (Bufo bufo) [žáby – Anura]§ - ohrožený 

ropucha zelená (Bufo viridis) [žáby – Anura]§ -ohrožený 

skokan zelený (Pelophylax esculentus komplex) [žáby– Anura] 

(syn Rana esculenta syncl.) §§ - silně ohrožený 

Třída  plazi Reptilia 

ještěrka obecná (Lacerta agilis)]§ ohrožený 

slepýš křehký (Anguis fragilis)§§ silně ohožený  

želva nádherná (Trachemys scripta elegans) nepůvodní druh 

Třída ptáci (Aves) 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy zjištěné nebo předpokládané v posuzovaném 

území. Je li v kolonce uveden znak + znamená souhlas s hlavičkou tabulky. Je li uveden znak 

? nelze tuto skutečnost jednoznačně potvrdit. Je-li v kolonce uveden znak – není předpoklad 

že  vazba uvedená v hlavičce je platná. Znak § uvádí, že druh je chráněn zákonem 114/92 Sb., 

resp, že je uveden ve vyhlášce 395/92.  

Ptáci Hnízdí Potravní 
vazba 

Vyhláška 395 Poznámka 

Bažant obecný  (Phasianus colchicus) -   Druh širšího okolí 

Brhlík lesní (Sitta europaea) + +   

Budníček menší (Phylloscopus collybita) + +   

Budníček větší (Phylloscopus trochilus + +   

Čáp bílý (Ciconia ciconia) -  § Druh širšího okolí 

Červenka obecná (Erithacus rubecula) + +   
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Čížek lesní (Carduelis spinus -   Druh širšího okolí 

Datel černý (Dryocopus martius) ? ?  Náhodný zálet v jižní části lokality

Drozd kvíčala (Turdus pilaris) ? +   

Drozd zpěvný (Turdus philomelos) ? +   

Holub hřivnáč (Columba palumbus) ? ?   

Hýl obecný (Pyrhula pyrhula) + +   

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) -  § Lokalitu navštěvuje náhodně, 
hnízdí mimo lokalitu. 

Kachna březňačka (Anas platyrhynchos) ? ? -  

Kalous ušatý (Asio otus) -    

Káně lesní (Buteo buteo) -    

Konipas bílý (Motacilla alba) -    

Konopka obecná (Carduelis cannabina) ?    

Kos černý (Turdus merula) +    

Krahujec obecný (Accipiter nisus) -  § Lokalitu navštěvuje náhodně, 
hnízdí mimo lokalitu. 

Králí ček obecný (Regulus regulus) -    

Kukačka obecná (Cuculus canorus)     

Ledňáček říční (Aclcedo athis) - ? § Ohrožený, na lokalitu zaletuje 
náhodně z Chrudimky  

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus +    

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) ?    

Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) ?    

Pěnice slavíková (Sylvia borin) ?    

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) +    

Pěvuška modrá (Prunella modularis) +    

Poštolka obecná (Falco tinnunculus) -    
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Puštík obecný (Strix aluco) -    

Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) ?    

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) -   Druh širšího okolí 

Sojka obecná (Garrulus glandarius +    

Stehlík obecný (Carduelis carduelis) -    

Straka obecná (Pica pica) -   Druh širšího okolí 

Strakapoud prostřední (Dendrocopos 
medius) 

  § ohrožený 

Strakapoud velký (Dendrocopos major) ?    

Strnad obecný (Emberiza citrinella) +    

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) ?    

Sýkora koňadra (Parus major) +    

Sýkora lužní (Parus montanus) ?    

Sýkora modřinka (Parus coeruleus) +    

Sýkora parukářka (Parus cristatus) ?    

Sýkora uhelníček (Parus ater) +    

Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) ?    

Špaček obecný (Sturnus vulgaris) -   Druh širšího okolí 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) -  § Hnízdí ve vojenském prostoru, 
záměrem nebude dotčen biotop 
hnízdění. 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) -  § Náhodný přelet nad lokalitou. 

Zvonek zelený (Carduelis chloris) ?    

Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) -   Druh širšího okolí 

Žluna šedá (Picus alnus) -   Druh širšího okolí 

Poznámka k třídě Aves (ptáci).  
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Lokalitu nelze posuzovat zcela odděleně od okolní krajiny. Ptáci se pohybují volně ve 

vztahu ke konkrétním, především potravním, podmínkám. Některé druhy na lokalitě hnízdí, 

nebo zřejmě hnízdí. (Uveden znak + , nebo ? ). Některé druhy lokalitu navštěvují z důvodu 

sběru potravy, případně ji navštíví zcela náhodně. Takový případ muže nastat u ptáků, kteří 

nemají specifickou vazbu na stanoviště. 

Třída Mammalia – savci 

Netopýři byli zjištěni prostřednictvím detektoru nad vodní plochou Matičního jezera  a 

v blízkém okolí (v trase potrubí). 

netopýr vodní (Myotis daubentoni)§§ 

netopýr večerní (Eptesicus serotinus)§§ 

netopýr rezavý (Nyctalus noctula)§§ 

netopýr stromový (Nyctalus leisleri)§§ 

netopýr ušatý nebo dlouhouchý (Plecotus sp.) §§ nelze detektorem rozlišit. 

Ostatní druhy savců zjištěných pozorováním nebo na základě pobytových značek. 

Hraboš polní  (Microtus arvalis) 

Ježek západní - (Erinaceus europaeus) 

Krtek obecný – Talpa europea 

Kuna lesní (Martes martes) – druh žijící v lesních porostech. 

Liška obecná – Vulpes vulpes 

Myšice druhy – Apodemus sp. 

Rejsek obecný – Sorex araneus 

Srnec obecný (Capreolus capreolus) 

Zajíc polní – Lepus europeus 

Lokality NATURA 2000 

Ptačí oblasti 

Nejbližšími ptačími oblastmi soustavy Natura 2000 je Bohdanečský rybník a Komárov. V 

ptačí oblasti Bohdanečský rybník je hlavním důvodem ochrany chřástal kropenatý (Porzana 

porzana) a bukač velký (Botaurus stellaris). Hlavním důvodem ochrany v ptačí oblasti 

Komárov je moták pilich (Circus cyaneus) a kalous pustovka (Asio flammeus). 

Evropsky významné lokality 
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Nejbližší evropsky významné lokality jsou následující CZ 0533305 Chrudimka v 

Pardubicích. Hlavním předmětem ochrany je druh klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). 

Dalším územím je CZ0533309 Pardubice. Hlavním předmětem ochrany je druh páchník 

hnědý (Osmoderma eremitta). 

Vzhledem k tomu, že navržené technické řešení se dotýká EVL CZ0533305 Chrudimka 

bylo provedeno podrobné hodnocení této lokality. Hlavním předmětem ochrany Evropsky 

významné lokality Chrudimka v Pardubicích je výskyt druhu vážky klínatka rohatá 

(Ophiogomphus cecilia).  

 

Orientační mapa EVL Chrudimka v Pardubicích. EVL je tvořena tokem Chrudimky mezi 

Nemošicemi a jižní částí města Pardubice. 

Pro uvedený druh jsou v soustavě NATURA 2000 v České republice vymezena následující 

území: Chrudimka v Pardubicích - CZ0533305- 2,82 ha 

            Třeboňsko – střed:     CZ0314023 - 4.026,93 ha 

            Smědá:                       CZ0513256 - 143,16 ha 

            Horní Ploučnice:        CZ0513506 - 837,35 ha 

            Stará Metuje:              CZ0523288 -23,38 ha 
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            Orlice a Labe:             CZ0524049 -2.683,18 ha 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že plocha Evropsky významných lokalit věnovaných druhu 

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) činí 7716.82ha.  

Rozšíření klínatky rohaté v rámci ČR 

V rámci České republiky je druh hojnější v Čechách než ve východní polovině státu; 

především jižních a severních Čechách a východních Čechách, kde je obvyklé, že klínatka 

rohatá je nejhojnějším druhem čeledi Gomphidae. Velmi početné lokality jsou známy 

na Českolipsku – Ploučnice (Hanel 2002), Třeboňsku a Jindřichohradecku a Královéhradecku 

(Orlice, Metuje). Méně lokalit výskytu je známo na Moravě a ve Slezsku.  

Nároky na stanoviště  

Klínatka rohatá je reobiont vázaný na nížinné až podhorské řeky různé velikosti, od potoků 

po velké řeky, široké desítky metrů (dolní Morava, Odra na našem území) až stovky metrů 

(Dunaj na Slovensku, Labe v Německu, Wisła či Odra v Polsku atd.). Typické jsou říčky až 

řeky úseku lipanového až parmového  pásma. Nejpočetnější populace druh tvoří na řekách 

širokých deset až několik desítek metrů. Hloubka řek s výskytem klínatky rohaté se pohybuje 

od několika decimetrů do několika metrů. Druh preferuje, zejména při západním okraji areálu 

přírodní a přírodě blízké řeky s neznečištěnou a málo znečištěnou vodou. a rozvinutými 

břehovými porosty. Charakteristickým substrátem dna je písek (především hrubý) a jemný 

štěrk, místně pokryté jemnou vrstvou detritu. Rychlost proudu dosahuje různých hodnot, 

maximálně převážně okolo 0,80 m/s, krátkodobě po deštích i více. Nadmořská výška 

stanovišť klínatky rohaté v našich zeměpisných šířkách se pohybuje obvykle do 400 až 500 m 

n.m. 

Larvy žijí na dně tekoucích vod, často zahrabány v horní vrstvě dna (až na přední část 

hlavy a anální pyramidu, které vyčnívají ze dna), obvyklým substrátem je středně jemný písek 

až jemnější štěrk. Méně často jsou larvy na ponořené vegetaci (např. Potamogeton spp., 

Ranunculus spp.); přestože by vodní makrofytní vegetace mohla hrát určitou roli při ochraně 

před predátory i vlivu proudu. Přítomnost většího množství rostlin však není druhem 

vyžadována; dostatečnou ochranu z hlediska vlivu proudu představuje dno a hraniční vrstva 

bezprostředně nad ním. Druh preferuje středně hluboké vody, larvy jsou nalézány v hloubce 

10–100 cm. 



Obnova funkčnosti Matičního jezera v Pardubicích 

 

únor-září 2009     strana č. 51 

 

Aktualizace stavu na lokalitě. 

Pro zpracování hodnocení byly použity jednak výsledky místního šetření. Místní šetření 

bylo provedeno celkem 2x ve  vegetačním období roku 2009 (Moravec 2009), dále výsledky 

zoologického průzkumu z roku 2002 (Rejl J.), odonatologického průzkumu 2002 (Waldhauser 

M.), 2005 (Mocek B.,nepubl.) a botanického průzkumu 2002 (Horník J.).   

V neposlední řadě informace oficiálních web stránek Ministerstva životního prostředí. 

V posledním roce byla věnována především pozornost přítomnosti larev na lokalitě 

(Moravec 2009). Důvodem je pevnost vazby larev k vodnímu prostředí. Pevnost vazby imág, 

je významně nižší, imága zaletují do větší vzdálenosti od vodního toku v závislosti na 

dřevino-bylinné konfiguraci břehových porostů. Nejkvalitnější populace druhu (larev) 

dlouhodobě vykazuje úsek v části vojenského prostoru a prostor mezi zahrádkami 

(zahrádkářská kolonie levého břehu Chrudimky). 

C.2.6. Územní systém ekologické stability a krajinn ý ráz 

Posuzované území pro uvažovaný záměr náleží do sosiekoregionu I.3. - Polabské terasy. 

Tento sosiekoregion se rozpadá do několika samostatných biogeografických jednotek, 

nazývaných biochory, s charakteristickou typickou kombinací ekologických podmínek a jim 

odpovídající bioty. Z hlediska geobiocenologické typizace je možné geobiocenózy Polabské 

tabule začlenit do čtyř vegetačních stupňů, přičemž většinu území pokrývají geobiocenózy 2. 

a 3. vegetačního stupně. Z hlediska současného stavu bioty převažuje především antropogenní 

krajina, představovaná především charakterem sídelní a výrobní krajiny. 

ÚSES představuje účelové propojení ekologicky stabilních částí krajiny do funkčního 

celku, s cílem zachování biodiverzity přírodních ekosystémů a stabilizačního působení na 

okolní, antropicky narušenou krajinu. Je tedy jednak předpokladem záchrany genofondu 

rostlin, živočichů i celých geobiocenóz přirozeně se vyskytujících v širším okolí sledovaného 

území a jednak nezbytným východiskem pro ozdravení krajinného prostředí a uchování všech 

jeho užitečných funkcí. Vymezení prvků ÚSES v širším zájmovém území se opírá jednak o 

již existující krajinné prvky s výrazným přírodovědným potenciálem, jednak jde o prvky 

nové, projektované ve smyslu požadovaných prostorových parametrů. 

Generel místního ÚSES města Pardubice byl zpracován v r. 1993 firmou LÖW a spol. s r. 

o. - Studie, plány, projekty pro krajinu a vesnici, Brno. Nadregionální a regionální ÚSES ČR 
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(dále ÚTP NR - R ÚSES ČR) byl zpracován v r. 1996 firmou Společnost pro životní 

prostředí, s. r. o., Brno; tento materiál se stal doporučeným podkladem pro vymezování a 

hodnocení územního systému ekologické stability nadregionální a regionální úrovně 

příslušnými orgány ochrany přírody, t.j. Ministerstvem životního prostředí a krajskými úřady. 

V rámci aktualizace Územního plánu města Pardubice v roce 2002 byl zpracovatelem 

územního plánu (Kučera a kol., 2002) také aktualizován územní systém ekologické stability. 

Vodní plocha Matičního jezera spolu s přilehlým tokem řeky Chrudimky a podstatná část 

městského parku je součástí lokálního biocentra. Samotná řeka Chrudimka je biokoridorem 

regionální úrovně. Lze tedy konstatovat, že podstatná část záměru směřuje do samotného 

biocentra. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o záměr který upravuje nevyhovující trofické 

podmínky v jezeru a přilehlých plochách, je jeho uskutečnění žádoucí. Dále zásahem dojde 

k propojení vodních ploch řeky a jezera, což je z hlediska druhové diverzity pozitivní jev. 

Samotná stavba není migrační bariérou pro organizmy a není bariérou oddělující ekosystémy 

prvků územního systému ekologické stability. 

C.2.7. Krajina, zp ůsob jejího využívání 

Zájmové území náleží do přírodní krajinné oblasti východolabské. Značnou část této 

krajinné oblasti zaujímá silně urbanizované území. Její geografický potenciál je velmi vysoký 

a většinou s možností komplexního využití v celém rozsahu socioekonomické sféry. Z 

hlediska socioekonomického náleží území do podoblasti hradecko-pardubické, která zahrnuje 

urbanizovaná území střední části Východočeského regionu. Posuzovaný záměr se týká 

obnovy funkčnosti Matičního jezera, kdy bude jezero vytěženo, bude vybudována dočasná 

deponie, která bude po odvodnění bahna zrušena. 

Krajinný ráz je definován v ust. § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - 

jako zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je 

chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 

zejména umísťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na 

zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant 

krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. S ochranou krajinného rázu úzce souvisí i 

ochrana významných krajinných prvků, které jsou cit. zákonem definovány jako ekologicky, 

geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo 

přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní 
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toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před 

poškozováním a ničením, využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a 

nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. 

Zájmové území již v současné době zhoršuje hodnocenou přírodní hodnotu krajinného rázu. 

Širší území má výrazně urbanizovaný charakter s potlačenou přírodní hodnotou. Přírodní 

hodnotu místa krajinného rázu lze hodnotit jako průměrnou. Realizací  záměru nedojde ke 

změně oproti stávajícímu stavu. 

C.2.8. Jiné charakteristiky životního prost ředí 

Stavba není v rozporu s územním plánem (viz. Příloha č. H.2). 
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Část D  

Údaje o vlivech zám ěru na ve řejné zdraví a životní 

prost ředí  

D.1.  Charakteristika  možných  vliv ů a  odhad  jejich  

velikosti  a  významnosti  

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, v četn ě sociáln ě ekonomických 
aspekt ů 

Výstavba: 

Negativní vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví mohou 

projevit následovně: 

� Vlivy na obyvatelstvo okolní obytné zástavby 

- znečištění ovzduší 

- hluková zátěž (Je popsána a vyhodnocena v kapitole D.1.3) 

- znečištění vody a půdy (Je popsáno a vyhodnoceno v kapitole D.1.4) 

Vlivy na obyvatelstvo okolní obytné zástavby 

Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je přílohou č. H.9 tohoto oznámení. Hodnocení vlivů na 

veřejné zdraví je zpracováno na základě metodických podkladů pro hodnocení zdravotních 

rizik a sestává se ze 4 základních kroků: určení nebezpečnosti, charakterizace nebezpečnosti, 

hodnocení expozice a charakterizace rizika.  

Rozptylová studie hodnotí imisní příspěvky NO2, CO, PM10 a benzenu pro etapu výstavby 

z provozu sacího bagru pro 15 referenčních bodů. Matiční jezero bude odbahněno za 74 dní a 

tůně pod Vinicí za 4 dny. Na základě výsledků rozptylové studie jsou posuzovány vlivy 

znečištění ovzduší na zdraví obyvatel pro referenční body VB 5  = ulice Ke Tvrzi, Dětský 

domov; VB 1 = ulice Bulharská, MŠ tj. pro nejhorší vypočtené hodnoty jednotlivých 

škodlivin  uváděných v následující tabulce :  

  IMISNÍ PŘÍSPĚVKY   MAX. HOD. KONC. V 
µG/M3 

PRŮM. ROČ.  KONC. V 
µG/M3 
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PM10 *0,43 (VB 5) 0,0132 (VB 1) 
NO2 4,676 (VB 5) 0,0705 (VB 1) 
CO **8,429 (VB 5) 0,1369 (VB 1) 
benzen 0,101 (VB 5)  0,0016 (VB 1) 

*denní koncentrace 

**maximální 8 hodinová koncentrace 

Dále je  provedeno i vyhodnocení imisního pozadí na základě výsledků z měřících stanic 

Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) z tabelární ročenky 2008 :  

 HODINOVÁ KONC.  
98 % KVANTIL V 
µG/M3 

DENNÍ KONC.  98 
% KVANTIL V 
µG/M3 

ROČNÍ KONC. V 
µG/M3 

PM10 
Pardubice- Dukla 71,6 62,6 26,1 
NO2 
Pardubice -Rosice 50,7 36,9 18 
Pardubice-Dukla 50,3 35,9 19,5 
Benzen 
Pardubice-Rosice  3,8 2,8 1,2 
Pardubice-Dukla 4,1 1 1,4 

V roce 2008 byla naměřena maximální 8 hodinová koncentrace CO 1260,1 µg/m3 a roční 

422,3 µg/m3 na měřící stanici Pardubice-Dukla. 

PM10 :  

Pro hodnocení rizika akutního či chronického účinku není možné stanovit bezpečnou 

hranici, při které by již nedocházelo dle současných vědeckých poznatků k účinku na lidské 

zdraví. Výskyt zdravotních účinků byl pozorován již při navýšení denních i ročních 

koncentrací PM10 o 10 µg/m3.  

Nejhorší vypočtená denní koncentrace PM10 0,43 µg/m3(referenční bod 5) a roční 

koncentrace PM10 0,0132 µg/m3 (referenční bod 1) představují zanedbatelné příspěvky, které 

nezpůsobí znatelné vyhodnotitelné zvýšení rizika akutních nebo chronických účinků.  

NO2 :  

A) Pro hodnocení rizika akutního dráždivého účinku byl použita referenční hodnota WHO 

200 µg/m3. 
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Pro referenční bod 5 vychází  hodnota HQ=0,02,   HQ tedy dosahuje hodnoty menší než 1 a 

neočekává se žádné významné riziko toxických účinků. Při zohlednění pozadí z měřících 

stanic Pardubice- Rosice a Pardubice-Dukla bude hodnota HQ=0,25 , tedy opět  pod hodnotou 

jedna. 

B) Pro hodnocení rizika chronického účinku není možné stanovit úroveň koncentrace, při 

které by již nedocházelo dle současných vědeckých poznatků k účinku na lidské zdraví.  

Nejvyšší příspěvek k roční koncentraci je v referenční bodě 1 a to 0,0705 µg/m3. Tento 

příspěvek představuje pouze 0,36  % z pozadí na měřící stanici Pardubice- Rosice. 

Hodinové i roční příspěvky koncentrací představují zanedbatelné hodnoty, které nezpůsobí 

znatelné vyhodnotitelné zvýšení rizika akutních nebo chronických účinků. 

CO :  

Koncentrace CO jsou zanedbatelné a nemají na veřejné zdraví vyhodnotitelný vliv. 

Benzen :  

Pro hodnocení rizika karcinogenních účinků použijeme jednotku karcinogenního rizika UR 

= 6x10-6(µg/m3)-1. 

Nejvyšší příspěvek k roční koncentraci je v  referenčním bodě 1 a to 0,0016 µg/m3 a  ILCR 

10-9, z čehož vyplývá, že příspěvky benzenu  představují přijatelné riziko. Pozadí z měřících 

stanic představuje také přijatelné riziko řádově 10-6, které příspěvek záměru neovlivní.  

Při charakterizaci rizika se vycházelo z úvahy, že by škodliviny ze sacího bagru na 

obyvatelstvo působily celý rok tj. hodnocení je to provedeno na straně bezpečnosti, ve 

skutečnosti Matiční jezero bude odbahněno za 74 dní a tůně pod Vinicí za 4 dny. 

Vypočtené příspěvky škodlivin NO2, CO, PM10 a benzenu související se záměrem se 

pohybují na zanedbatelných hodnotách. Tyto příspěvky zde hodnocených škodlivin nezpůsobí 

vyhodnotitelné zvýšení rizika akutních, chronických ani karcinogenních účinků. Provoz 

posuzovaného záměru nezhorší zdravotní stav obyvatelstva. Vzhledem k výše uvedenému lze 

vliv na zdraví obyvatelstva realizací záměru považovat za malý a málo významný. Pro 

minimalizaci narušení faktorů pohody je navržena následující podmínka: 

���� po celou dobu provádění stavebních prací budou stávající místní komunikace 
udržovány ve sjízdném stavu, jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno. 
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Provoz: 

Realizací záměru dojde k zlepšení funkčních vlastnosti Matičního jezera, bude zajištěn 

nátok do jezera. Pozitivní vliv lze spatřovat zejména ve zpříjemnění oddychové a rekreační 

funkce v hodnoceném prostoru. 

D.1.2. Vlivy na ovzduší a klima 

Vliv na ovzduší a klima způsobené realizací záměru byl posuzován v rámci tohoto 

oznámení modelovým výpočtem. „Rozptylová studie“ je v příloze č. H.8 tohoto oznámení a 

byla počítána pomocí software Symos’97, verze 2006. Data byla dále zpracována pomocí 

ArcView 9.0. Výpočet byl proveden pro 3 721 bodů pravidelné sítě v zájmovém území o 

rozloze 9 km2. Výpočet byl rozšířen ještě o dalších 15 referenčních bodů umístěných 

v blízkém okolí posuzovaného záměru.  

Obytná zástavba je situována v těsné blízkosti posuzovaného záměru. Nejbližším 

referenčním bodem je restaurace Rybárna, která se nachází na břehu mezi Matičním jezerem a 

řekou Chrudimkou. Část referenčních bodů představuje nejbližší obytnou zástavbu. 

Do výpočtu rozptylové studie byly zahrnuty emise z provozu plovoucího sacího bagru. Pro 

výpočet maximálních hodinových, příp.8-mi hodinových i denních a průměrných ročních 

koncentrací, oxidů dusíku vyjádřených jako oxid dusičitý NO2, oxidu uhelnatého CO, 

suspendovaných částic frakce PM10 a benzenu, byly jako vstupní údaje pro výpočet příspěvku 

k imisní zátěži do rozptylové studie zadány hodnoty emisí, které jsou presentované v kapitole 

B.III.1.   

Pro interpretaci vypočtených hodnot jednotlivých polutantů je nutno zdůraznit, že se jedná 

o modelové hodnoty škodlivin. Tyto hodnoty byly vyčísleny pro nejhorší rozptylové 

podmínky a při daných směrech větru.  

Při porovnání vypočítané imisní zátěže území s imisními limity dané nařízením vlády 

č. 597/2006 Sb. je možné konstatovat následující: 

Vyhodnocení příspěvků oxidu dusičitého NO2 k imisní zátěži zájmového území 

Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr 

ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu 

k maximální hodinové koncentraci.  
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Imisní zátěž způsobená provozem posuzovaného záměru pro polutant oxid dusičitý – NO2, 

se pro referenční body pohybuje nejvýše do 4,676 µg.m-3 pro maximální hodinové 

koncentrace pro bod č. 5 - Dětský domov ul. Ke Tvrzi. To představuje příspěvek ve výši 

maximálně 2,34% imisního limitu. Pro roční koncentrace byl vyčíslen nejvyšší příspěvek 

k imisní zátěži ve výši 0,0792 µg.m-3 v referenčním bodě č. 2 – Restaurace Rybárna. 

Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 0,20% k ročnímu imisnímu limitu. 

Vyhodnocení příspěvků oxidu uhelnatého CO k imisní zátěži zájmového území 

Pro CO je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro průměrnou 8-mi 

hodinovou koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 10 000 µg.m-3 . 

Imisní zátěž způsobená provozem posuzovaného záměru pro polutant oxid uhelnatý - CO 

se pohybuje nejvýše v referenčním bodě č. 5 - Dětský domov ul. Ke Tvrzi do 8,429 µg.m-3 

pro maximální 8-mi hodinové koncentrace. Vzhledem k imisním limitům se jedná o velmi 

malý příspěvek 0,08% k ročnímu imisnímu limitu. 

Vyhodnocení příspěvků benzenu C6H6 k imisní zátěži zájmového území 

Pro benzen je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro průměrnou roční  

koncentraci ve vztahu ke zdraví obyvatel na hodnotou 5 µg.m-3 . 

Imisní zátěž způsobená provozem posuzovaného záměru pro polutant benzen C6H6 se 

pohybuje nejvýše v referenčním bodě č. 2 – Restaurace Rybárna do 0,0018 µg.m-3 pro 

průměrné roční koncentrace. Vzhledem k imisním limitům se jedná o velmi malý příspěvek 

0,04% k ročnímu imisnímu limitu. 

Vyhodnocení příspěvků PM10 k imisní zátěži zájmového území 

Pro suspendované částice PM10 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro 

denní aritmetický průměr ve vztahu k ochraně zdraví obyvatelstva hodnotou 50 µg.m-3 a 

40 µg.m-3 ve vztahu k roční průměrné koncentraci. 

Imisní zátěž způsobená provozem posuzovaného záměru pro polutant suspendované částice 

PM10, se pro referenční body pohybuje nejvýše do 0,430 µg.m-3 pro maximální denní 

koncentrace pro bod č. 5 - Dětský domov ul. Ke Tvrzi. To představuje příspěvek ve výši 

maximálně 0,86% imisního limitu. Pro roční koncentrace byl vyčíslen nejvyšší příspěvek 

k imisní zátěži ve výši 0,0149 µg.m-3 v referenčním bodu č. 2 – Restaurace Rybárna. 

Vzhledem k imisním limitům se jedná o příspěvek 0,04 % k ročnímu imisnímu limitu. 
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Při zohlednění stávající imisní zátěže je možné konstatovat, že vliv prací při odbahnění 

Matičního jezera je malý a z hlediska ochrany ovzduší (z hlediska imisní zátěže) lze 

vyhodnotit tento záměr jako málo významný, který by po dobu konání prací neměl způsobit 

zhoršení kvality ovzduší v nejbližší obytné zástavbě v posuzované lokalitě.  

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyz ikální a 
biologické charakteristiky 

Plovoucí sací bagr se bude pohybovat po celé ploše Matičního jezera a bude provádět 

odtěžení nánosů sedimentů. Bylo vyhodnoceno celkem 5 variant umístění plovoucího sacího 

bagru, kdy byl zejména hodnocen pohyb bagru po východní straně Matičního jezera (varianty 

A, B ,C), kde se nachází obytná zástavba a dále ve středu jezera (varianta D) a na západní 

straně (varianta E). 

Ref. bod č. Výška (m) Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D Varianta E 

1 3,0 58,6 53,9 48,2 57,5 56,8 

2 3,0 62,9 55,4 41,4 59,1 57,1 

3 3,0 65,7 55,9 41,9 59,2 56,6 

3 6,0 65,6 55,9 46,5 59,2 56,6 

4 3,0 64,2 56,1 34,6 59,0 56,0 

4 6,0 64,1 56,1 38,6 58,9 56,0 

5 3,0 59,1 53,5 35,9 57,5 55,1 

5 6,0 59,1 58,2 42,5 57,5 55,1 

6 3,0 55,0 39,4 32,5 55,2 53,6 

6 6,0 55,0 41,6 35,4 55,2 53,6 

7 3,0 53,3 40,9 32,2 39,1 36,9 

7 6,0 53,3 44,7 35,8 45,4 44,0 

8 3,0 57,5 69,8 51,7 58,8 56,4 

9 3,0 36,9 54,9 50,2 54,8 53,5 

9 6,0 41,0 59,5 55,1 54,8 53,5 

10 3,0 49,1 49,4 57,2 52,2 51,5 

11 3,0 48,3 48,0 59,0 51,3 50,7 

12 3,0 47,5 46,8 59,7 50,5 50,0 

13 3,0 46,0 44,8 56,0 49,0 48,9 
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Plovoucí sací bagr se bude pohybovat po celé ploše Matičního jezera celkem 74 dní. 

Výpočet hluku byl proveden pro nejméně příznivé umístěn bagru ve vztahu k nejbližším 

chráněným objektům. 

Výpočtem ze stacionárních zdrojů z etapy výstavby bylo doloženo u chráněných 

venkovních prostorů staveb nepřekročení hygienických limitů hluku ze stavební činnosti 65 

dB pro dobu denní s výjimkou 2 objektů v referenčních bodech 3 a 8, kde je povolený limit 

překročen.  

Z hlediska vlivů hluku na nejbližší chráněné venkovní prostory staveb lze konstatovat, že v 

referenčních bodech č. 3 a 8 dojde dle výpočtu k překročení limitní hodnoty pouze v případě 

maximálního přiblížení sacího bagru k posuzovanému objektu, tj. v řádu několika málo dní 

z celkové doby nutné k odtěžení sedimentů. Po tuto dobu lze očekávat zvýšené rušení hlukem 

v době denní. Jedná o velmi krátkodobé, nevýznamné překročení hygienických limitů u dvou 

objektů. Pro zmírnění vlivů hluku v etapě výstavby je navržena podmínka v následujícím 

znění: 

����  odbahnění Mati čního jezera bude realizováno pouze v době denní od 7:00 do 21:00 
hodin. 

Na základě doložených výsledků je patrné, že realizací uvažovaného záměru při zohlednění 

dočasnosti vlivu nedojde k prokazatelné změně akustické situace v území. Celkově lze vliv 

označit za velikostně malý a z hlediska významu za středně významný. Grafický výstup 

z programu HLUK+, kterým bylo provedeno vyhodnocení je uveden v příloze č. H.10. 

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Uvažovaný záměr nebude mít vliv na charakter odvodnění oblasti ani změny 

hydrologických charakteristik z hlediska ovlivnění podzemních vod, průtoky a vydatnost 

vodních zdrojů. Realizace posuzovaného záměru bude znamenat následující ovlivnění jakosti 

vod. 

Dle projektu bude celkem odtěženo a deponováno 13 096 m3 sedimentu (přepočítáno na 

100% sušinu). Dle údajů projektanta bude suspenze bahna a vody (hydrosměs) v poměru 1:1 

tzn. že lze předpokládat, že celkově přepadem bude do Chrudimky vráceno cca 9 160 m3 vody 

v závislosti na konečném vysušení sedimentu (předpoklad 70% sušina). Kvalita vody bude 

korespondovat s kvalitou vody v Matičním jezeře a tůních pod Vinicí. Odsazení pevných 
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podílů bude realizováno v deponii odtěženého sedimentu. Pro minimalizování odnosu 

jemných podílů z deponie vytěženého sedimentu je navrženo následující: 

���� v dočasné deponii vytěženého sedimentu vybudovat příčné prahy pro zpomalení 
proudění a prodloužení doby sedimentace. Na výstupu z deponie realizovat nornou 
stěny pro záchyt případného pláví. Odvod přebytečné vody nastavit tak, aby 
nedocházelo k vyplavování sedimentu. 

Navržený způsob odvodnění deponie povede z hlediska velikosti a významnosti k malému 

vlivu. 

D.1.5. Vlivy na p ůdu 

Realizací záměru dojde k dočasnému záboru ZPF pro deponování sedimentu (bahna) do 

hrázkovaného prostoru. V rámci hodnocení sedimentu bylo provedeny analýzy k nakládání 

s tímto materiálem. V kapitole B.III.3 je provedeno srovnání s aktuálně platnou legislativou 

pro nakládání s odpady. Z výsledků je možné predikovat závěr, že se sedimentem nebude 

třeba nakládat v režimu zákona o odpadech. 

Při srovnání ukazatelů s vyhláškou č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské 

půdě dle přílohy č. 1 je patrné následující.  

Limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu v mg/kg sušiny. 

Ukazatel  Limit Matič. jezero sedim. část Matič. jezero erosní část Tůně pod Vinicí 

Zn 300 110 23,4 86,1 

Ni 80 11,3 <5 7,72 

Pb 100 17,1 <7 24,4 

As 30 <10 <10 <10 

Cu 100 20,9 <5 14,2 

Hg 0,8 0,186 0,0943 0,223 

Cd 1 <1 <1 1,37**  

V 180 8,49 26,6 34,8 

Co 30 <5 <5 5,66 

Cr 200 27,9 <5 19,6 

Be 5 <2 <2 <2 

DDT(včetně 
metabolitů) 

0,1 -* -* -* 

C10-C40 300 <20 <20 <100 

BTEX 0,4 <0,4 <0,4 <0,4 
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PAU 6 1,78 0,278 0,637 

PCB 0,2 <0,1 <0,1 <0,1 

* Ukazatel nebyl stanoven 

**Opakovanými paralelními testy Cd byly zjištěny hodnoty 1,14 a 0,7. Při započtení všech 

hodnot vychází průměr mírně nad 1 mg/kg sušiny. 

Dále je v příloze číslo 1 vyhlášky stanovena povinnost analýzy obsahu skeletu v sedimentu. 

I přes výše uvedené chybějící analýzy, které nebylo možné stanovit v době odběru vzorků 

(vyhláška vyšla v srpnu 2009) je možné predikovat závěr, že je reálné v rámci analýzy dle této 

vyhlášky dosáhnout splnění limitů pro využití sedimentu z Matičního jezera na zemědělské 

půdě. V případě sedimentu z tůní pod Vinicí, kterého bude pouze 650 m3 lze předpokládat 

využití (rekultivace nebo technické zabezpečení skládek) případně uložení na skládku. 

Vliv na půdy lze hodnotit z hlediska velikosti jako střední vzhledem k velikosti deponie a 

z hlediska významnosti jako málo významný při splnění následujících doporučení: 

���� v dalších stupních projektové přípravy provést analýzy a vyhodnocení dle nové 
vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě. Výsledky 
promítnout do dalších stupňů projektové přípravy 

D.1.6. Vlivy na horninové prost ředí a p řírodní zdroje 

Realizace záměru nenarušuje žádné ložisko nerostných surovin ani dobývací prostor. 

K ovlivnění horninového prostředí nedojde. Vliv lze označit za nulový. 

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy 

Biologické hodnocení bylo zpracováno v průběhu celé vegetační sezóny 2009. Byly 

shromážděny materiály o všech důležitých skupinách živočichů a rostlin, které budou dotčeny 

hodnoceným záměrem. 

Seznam druhů zaznamenaných v zájmovém území  obsahuje celkem 188 taxonů vyšších 

cévnatých rostlin. Během botanického průzkumu nebyl v zájmovém biotopu zjištěn výskyt 

chráněného druhu podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění. Podle Černého a červeného seznamu cévnatých rostlin ČR 

(Procházka 2001) byl v území, které nebude bezprostředně dotčeno stavbou (v dřevinné linii 

podél silnice III/34026 Pardubice-Nemošice), zaznamenán jeden vzácnější druh vyžadující 

další pozornost (C4a – Ulmus minor). 
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V řešeném území je řada dřevin suchých nebo odumírajících, které jsou navrženy ke 

kácení. Odstraněny budou muset být i dřeviny se zhoršenou statickou stabilitou, vyrůstající 

z břehů Matičního jezera a dřeviny, které byly  poškozeny při výstavbě protipovodňové 

bariéry. Celkem je navrženo k pokácení 69 dřevin, některé z nich vícekmenné. Ke kácení je 

navrženo 27 kmenů s průměrem 20 – 30 cm, 13 kmenů s průměrem 30 – 40 cm, 8 

s průměrem do 50 cm, 9 s průměrem do 60 cm, 3 s průměrem do 70 cm, 4 s průměrem 80 cm, 

1 s průměrem 90 cm, 4 s průměrem 100 – 110 cm. 

Z živočichů byly zjištěny následující chráněné druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis), 

slepýš křehký (Anguis fragilis), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), 

skokan zelený (Pelophylax esculentus komplex), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), ťuhýk 

obecný (Lanius collurio), vlaštovka obecná (Hirundo rustica), netopýr vodní (Myotis 

daubentoni), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), 

netopýr stromový (Nyctalus leisleri), netopýr ušatý nebo dlouhouchý (Plecotus sp.). 

U všech druhů ptáků se jedná o zástih, který nesouvisí s jádrovým územím výskytu, ale jde 

buď o běžný pohyb vyvolaný potravní migrací v rámci rozsáhlého území, nebo o náhodný 

zástih mimo pravidelné lokality výskytu. Tyto skutečnosti vyplývají s významné mobility 

uvedené třídy obratlovců. Hodnocený záměr neovlivní negativně populaci těchto druhů. 

Posuzovaný záměr se nachází v blízkosti a některými částmi zasahuje do cenných částí 

přírody. Jedná se o Evropsky významnou lokalitu CZ533305 Chrudimka v Pardubicích. 

V lokalitě se pravidelně vyskytují larvy klínatky rohaté. Imaga nejsou spojena s vlastním 

vodním tokem tak pevnou vazbou a jejich pozorování je proto problematičtější. Zásahy do 

říčního dna a břehových porostů proto jsou považovány za negativní zásah do biotopu tohoto 

druhu.  

Pro hodnocení vlivů na tento druh v EVL je součástí oznámení samostatné hodnocení viz. 

Příloha č. H.7. Byly posouzeny dvě varianty záměru, které se odlišují pouze jiným vedením 

trasy EVL. Z výsledků hodnocení vyplývá, že základní varianta 1, je z hlediska vlivů na 

chráněné druhy živočichů nevhodná. Zpracovatelským týmem je preferována varianta 1A, 

které je z větší části vedena mimo vymezené území EVL. 

Posuzovaný záměr zasahuje do biotopu uvedených cenných druhů rostlin a živočichů. 

Žádný z prvků záměru však není takového rozsahu, aby došlo k negativnímu vlivu na zjištěné 

populace druhů, pokud budou dodrženy následující podmínky: 
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���� v dalších stupních projektové dokumentace provést zhodnocení filtrační stability 
svahů a infiltrace z řeky Chrudimky do Mati čního jezera. Na základě výsledků 
provést před zahájením odbahňování zčerpání vodní hladiny a ověření druhového 
složení mlžů dna jezera. Důvodem je možný výskyt dalších druhů než zjištěných 
průzkumem na plné hladině jezera, 

���� v dalších stupních projektové dokumentace preferovat trasu vedení potrubí na 
deponii vytěženého sedimentu ve variantě 1A, případně vést potrubí na deponii tak, 
aby trasa potrubí nezasáhla vymezené území CZ533305 EVL Chrudimka 
v Pardubicích, 

���� v dočasné deponii vytěženého sedimentu vybudovat příčné prahy pro zpomalení 
proudění a prodloužení doby sedimentace. Na výstupu z deponie realizovat nornou 
stěny pro záchyt případného pláví. Odvod přebytečné vody nastavit tak, aby 
nedocházelo k vyplavování sedimentu, 

���� před zahájením realizace záměru (odstraňování starých pařezů, staticky 
nevyhovujících stromů, doupných stromů atd.), provést dodatečný průzkum 
entomologický (pařezy, torza stromů), chiropterologický (doupné stromy), 
ornitologický (větší jedinci stromů, doupné stromy ve vegetační sezóně), 

���� kácení dřevin provést v mimovegetačním období. 

Vlivy na faunu a flóru a evropsky významnou lokalitu Chrudimka CZ 533305 lze označit 

za velikostně malé a málo významné při dodržení navržených podmínek. Realizací záměru 

dojde ke zkvalitnění prvků ÚSES, odstranění migrační bariéry a zprůtočnění vodní plochy. 

D.1.8. Vlivy na krajinu 

Realizace záměru nevyžaduje budování nové infrastruktury. Budou využity stávající 

vnitropodnikové i ostatní komunikace. Vliv na rozvoj navazující infrastruktury lze označit 

z hlediska velikosti a významnosti za malý. 

Investorem navrhované varianty záměru neznamenají změnu stávajících estetických 

parametrů vlastního zájmového území, která vychází většinou ze stávajících objektů 

v posuzovaném areálu. Výškové poměry posuzovaného záměru se nezmění. Vliv lze v dané 

lokalitě označit za malý. 

Navrhovaný záměr nezasahuje do ploch rekreačního využití území, vlastní zájmové území 

není předmětem vázaného cestovního ruchu, v místě není zahrádkářská kolonie. 

Jedná se o místo pro oddechové aktivity, kdy realizací záměru dojde k obnovení 

biologických funkcí Matičního jezera a tůní pod Vinicí. Záměr tak lze z hlediska uvedeného 

vlivu považovat za malý. 
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D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

V blízkosti záměru se nevyskytují kulturní památky. Jedná se o prostor, který je podle 

územního plánu jako oddychová zóna. 

Z výše uvedených charakteristik a ze situování záměru je patrné, že předkládaný záměr by 

neměl vyvolávat žádný významný negativní vliv na hmotný majetek a kulturní památky. Vliv 

je nevýznamný. 

D.2.  Rozsah  vliv ů vzhledem  k  zasaženému  území  a  

populaci  

Předkládaný záměr je posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska charakteru 

předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou v zóně určené k oddychu a 

rekreaci obyvatel. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a 

významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Uvedené vlivy jsou vyhodnoceny porovnáním 

stávajícího a výhledového stavu. 

Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.1. předloženého materiálu 

je patrné, že lze očekávat vlivy z hlediska velikosti a významnosti malé a málo významné. 

Z hlediska vlivu na ovzduší a klima je možné zhodnotit posuzovaný záměr vzhledem 

k imisním limitům, které jsou dané v Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. z hlediska velikosti jako 

malý (nedojde ke vzniku trvalého zdroje znečišťování ovzduší).  Z hlediska významnosti jako 

málo významný při zohlednění stávajícího pozadí. 

Vliv posuzovaného záměru na zdraví obyvatelstva lze hodnotit z hlediska velikosti jako 

malé a z hlediska významnosti jako nevýznamné. 

Posuzovaný záměr představuje z hlediska hlukové zátěže na okolní chráněné venkovní 

prostory nevýznamné riziko vzhledem ke krátkodobosti působení. Tento záměr lze vyhodnotit 

z hlediska velikosti jako malý a z hlediska významnosti jako středně významný. 

Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody záměr dle provedeného vyhodnocení 

nepředstavuje významnější negativní vlivy. Vliv lze z hlediska velikosti a významnosti 

označit za malý. 



Obnova funkčnosti Matičního jezera v Pardubicích 

 

únor-září 2009     strana č. 66 

 

Z hlediska vlivů na půdu je vliv hodnocen jako  malý až střední vzhledem k velikosti 

deponie a jako málo významný. 

Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou komentované v bodech 

D.1.6 až D.1.9. lze záměr označit z hlediska velikosti  vlivů za malý až nulový, z hlediska 

významnosti vlivů za málo významný až nevýznamný. Tato skutečnost vyplývá především 

z toho, že realizací záměru dojde k obnovení biologické funkce Matičního jezera. 

D.3.  Údaje  o  možných  významných  nep říznivých  vlivech  

přesahujících  státní  hranice  

Z důvodu malého množství emitovaných polutantů je možné predikovat závěr, že 

předkládaný záměr nemá přeshraniční vlivy. 

D.4.  Opat ření  k  prevenci,  vylou čení,  snížení,  

popřípad ě kompenzaci  nep říznivých  vliv ů 

D.4.1. Územn ě plánovací opat ření 

Nejsou navrhována. 

D.4.2. Technická opat ření 

���� v dalších stupních projektové dokumentace preferovat trasu vedení potrubí na 
deponii vytěženého sedimentu ve variantě 1A případně vést potrubí na deponii tak, 
aby trasa potrubí nezasáhla vymezené území CZ533305 EVL Chrudimka 
v Pardubicích, 

���� v dalších stupních projektové dokumentace provést zhodnocení filtrační stability 
svahů a infiltrace z řeky Chrudimky do Mati čního jezera. Na základě výsledků 
provést před zahájením odbahňování zčerpání vodní hladiny a ověření druhového 
složení mlžů dna jezera. Důvodem je možný výskyt dalších druhů než zjištěných 
průzkumem na plné hladině jezera, 

���� v dočasné deponii vytěženého sedimentu vybudovat příčné prahy pro zpomalení 
proudění a prodloužení doby sedimentace. Na výstupu z deponie realizovat nornou 
stěny pro záchyt případného pláví. Odvod přebytečné vody nastavit tak, aby 
nedocházelo k vyplavování sedimentu, 

���� v dalších stupních projektové přípravy provést analýzy a vyhodnocení dle nové 
vyhlášky č. 257/2009 Sb. o používání sedimentů na zemědělské půdě. Výsledky 
promítnout do dalších stupňů projektové přípravy 

���� před zahájením odtěžování sedimentů z Matičního jezera a tůní pod Vinicí provést 
metaloskopický průzkum z důvodů vyloučení výskytu munice a zbraní z II. světové 
války, 
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D.4.3. Ostatní opat ření 

���� před zahájením realizace záměru (odstraňování starých pařezů, staticky 
nevyhovujících stromů, doupných stromů atd.), provést dodatečný průzkum 
entomologický (pařezy, torza stromů), chiropterologický (doupné stromy), 
ornitologický (větší jedinci stromů, doupné stromy ve vegetační sezóně), 

���� kácení dřevin provést v mimovegetačním období. 

���� odbahnění Mati čního jezera bude realizováno pouze v době denní od 7:00 do 21:00 
hodin. 

���� po celou dobu provádění stavebních prací budou stávající místní komunikace 
udržovány ve sjízdném stavu, jakékoliv znečištění bude neprodleně odstraněno. 

D.4.4. Kompenza ční opat ření 

Nejsou navrhována. 

D.5.  Charakteristika  nedostatk ů ve  znalostech  a  

neur čitostí,  které  se  vyskytly  p ři  specifikaci  vliv ů 

Oznámení bylo zpracováno na základě podkladů specifikovaných v předcházejících 

kapitolách. Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na 

základě současného stupně poznání a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou prognózou, 

ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. Podle toho je k nim 

třeba také přistupovat. 

Část E  

Porovnání variant řešení zám ěru (pokud byly 

předloženy)  

Předložený záměr je navržen ve variantách 1 a 1A, které se liší pouze vedením trasy potrubí 

na deponii vytěženého sedimentu. Ve vztahu hodnoceným vlivům jsou obě varianty 

rovnocenné. Podstatně se liší svými vlivy ve vztahu k EVL Chrudimka.  

Na základě zvážení všech potenciálních faktorů a vlivů záměru lze oprávněně usuzovat, že 

možné vlivy spojené s realizací záměru ve variantě 1 budou mít významný negativní vliv na 

celistvost EVL Chrudimka v Pardubicích. Vlivy jsou potenciálně způsobeny vedením potrubí 

řekou Chrudimkou, kde kotvení do dna a zásahy do břehových porostů řeky vytvářejí 

významný negativní vliv na celistvost lokality EVL Chrudimka v Pardubicích. Naopak ve 
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variantě 1A významný negativní vliv pro celistvost lokality nenastává. Pro předmět ochrany, 

kterým je klínatka rohatá, je ve variantě 1A uvedeného záměru vyhodnocen pouze potenciální 

mírný negativní vliv.  

Při případné realizaci varianty 1A je možné alternativní vedení potrubí tak, aby trasa 

nezasáhla vymezené území CZ0533305 EVL Chrudimka v Pardubicích. 

Výsledkem hodnocení záměru ve vztahu k EVL je následující podmínka do dalších stupňů 

projektové přípravy: 

���� v dalších stupních projektové dokumentace preferovat trasu vedení potrubí na 
deponii vytěženého sedimentu ve variantě 1A případně vést potrubí na deponii tak,  
aby trasa potrubí nezasáhla vymezené území CZ533305 EVL Chrudimka 
v Pardubicích, 
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Část F  

Dopl ňující údaje  

F.1.  Mapová  a  jiná  dokumentace  týkající  se  údaj ů 

v oznámení  

Prostor, kde bude umístěna dočasná deponie vytěženého sedimentu. 

 

 

F.2.  Další  podstatné  informace  oznamovatele  

Veškeré podstatné informace oznamovatele o posuzovaném, které byly k dispozici v době 

zpracování oznámení jsou v předkládané studii uvedeny. Existují-li další informace, které by 

mohly mít zásadní vliv na vypracování oznámení nebyly zpracovateli oznámení k dispozici. 

Na základě hodnocení vlivů na životní prostředí prezentované v předkládaném oznámení, 

včetně uvedených doporučení lze konstatovat, že uvedený záměr bude realizován v souladu s 

platnými předpisy na ochranu zdraví a životního prostředí. Při řádném provozu posuzované 
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technologie nelze předpokládat ohrožení životního prostředí nad míru danou zákony a jinými 

předpisy. 

Část G  

Všeobecn ě srozumitelné shrnutí netechnického 

charakteru  

V rámci zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí je předmětem 

předkládaného oznámení „Obnova funkčnosti Matičního jezera“ Při koncipování oznámení 

bylo vycházeno ze stávajícího stavu životního prostředí v lokalitě. 

Hodnocení bylo provedeno pro stávající stav a příspěvek z posuzovaného záměru. Většina 

vlivů posuzovaného záměru je hodnocena jako malá a málo významná v řadě případů jako 

nulová. Pouze v případě vlivů hluku je vliv označen jako středně významný a z hlediska vlivů 

na půdu je velikost vlivu označena za malou až střední vzhledem k velikosti deponie. Ve 

všech těchto případech se jedná o vlivy dočasné, spojené s výstavbou. Dle všech 

hodnocených skutečnosti j třeba uvést, že navržen takový způsob řešení, který minimalizuje 

vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Je to dáno zejména těmito fakty: 

1. Pro odtěžení nánosů sedimentů bude využit plovoucí sací bagr, který bude odtěžované 

nánosy čerpat potrubím přímo na dočasné deponie (dvě deponie jsou rozdělené 

nadzemním vedením VN 35 kV) vytěženého sedimentu. Toto řešení minimalizuje 

dopravní nároky a s ní spojenou hlukovou zátěž z posuzovaného záměru. 

2. Vhodnou úpravou vedení trasy potrubí ve variantě 1A bude dosaženo minimalizace 

vlivu na EVL Chrudimka 

3. Realizací záměru dojde k obnovení biologické funkce Matičního jezera, jeho 

zprůtočnění a ke zlepšení oboustranné migrační propustnosti 
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Část H  

Přílohy  

H.1  Kopie vyjád ření KÚ Pardubického kraje 

H.2  Kopie územního rozhodnutí 

H.3  Umíst ění zám ěru v území 

H.4  Dendrologický pr ůzkum 

H.5  Posouzení sediment ů z hlediska dalšího zp ůsobu nakládání 

H.6  Biologické hodnocení 

H.7  Posouzení vlivu zám ěru na evropsky významné lokality 

H.8  Rozptylová studie 

H.9  Odhad zdravotních rizik 

H.10 Akustická studie 

 


