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ÚVOD
edkládané Oznámení zám ru (dále jen: Oznámení) je zpracováno podle p ílohy . 3 zákona .
100/2001 Sb. Zpracování Oznámení p edcházelo:
Vyjád ení Krajského ú adu Pardubického kraje, OŽPZ – odd. integrované prevence ze dne 26.
8. 2013 . j. KrÚ 59232/2013 OŽPZ OIP, podle n hož zám r napl uje dikci bodu 1.4 (Úpravy
tok a opat ení proti povodním významn m nící charakter toku a ráz krajiny), kategorie II,
ílohy . 1 k zákonu.
Vyjád ení ú adu územního plánování M stského ú adu Králíky k zám ru z hlediska územního
plánování ze dne 24. 1. 2013
Stanovisko orgánu ochrany p írody Pardubického kraje o vlivu zám ru na evropsky významné
lokality a pta í oblasti ze dne 4. 9. 2013
Biologické posouzení zám ru – Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátop , 15. 9. 2013
Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátop ID 5 (LA110131), posouzení vlivu zám ru na p edm ty
ochrany EVL a PO, 15. 10. 2013
Uvedené doklady a dokumentace jsou sou ástí Oznámení.

Foto na titulní stran : Vtokový objekt, hráz a ást zátopy poldru Dolní Lipka.
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Seznam použitých zkratek
AOPK - Agentura ochrany p írody a krajiny
CHOPAV – chrán ná oblast p irozené akumulace vod
CHKO - chrán ná krajinná oblast
CHÚ

- chrán né území

HMÚ -

eský hydrometeorologický ústav

SN

eská technická norma

-

EIA

- Environmental Impact Assessment (hodnocení vliv na životní prost edí)

EU

- Evropská unie

EVL

- Evropsky významná lokalita

HPV

- hladina podzemní vody

, DI

- identifika ní íslo, da ové I

KÚ

- krajský ú ad

k. ú.

- katastrální území

LPF

- lesní p dní fond

LV

- limitní hodnota (limit value)

MCHÚ - maloplošné chrán né území
NUTS II - územní jednotka (pro statistické ú ely)
OZKO - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
POH

- plán odpadového hospodá ství

PP

- p írodní park, p írodní památka

PUPFL - pozemek ur ený k pln ní funkce lesa
SO

- stavební objekt

TNA

- t žký nákladní automobil

TPE

- technicko provozní evidence

TZL

- tuhé zne iš ující látky

ÚSES - územní systém ekologické stability
ÚPD

- územn plánovací dokumentace

VD

- vodní dílo

VKP

- významný krajinný prvek

ZCHÚ - zvlášt chrán né území
ZPF

- zem
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Používané pojmy
Ekosystém – ucelená ást biosféry, komunikující s ostatními; termodynamicky otev ená soustava,
v níž jsou živé organizmy interaktivn propojeny navzájem mezi sebou i se svým fyzikálním okolím.
Eroze - výsledný efekt p sobení exogenních initel , který narušuje, uvol uje, obrušuje a p emís uje
materiál zemského povrchu. Hlavním erozním initelem je mechanické p sobení klastického
(úlomkovitého) materiálu unášeného tekoucí vodou, vlnami a proudy, ledem a v trem (eroze vodní,
ledovcová a eolická). Podle typu erodujícího prost edí se rozeznává eroze
ní (zp tná, hloubková,
bo ní, eroze v užším smyslu), mo ská a jezerní (abraze), ledovcová a v trná. Výsledkem eroze je
zahlubování terénu po úrove erozní báze a transport materiálu, asto provázený vznikem typických
morfologických tvar terénu. Eroze je asto selektivní (závislá na mechanické odolnosti hornin) a
intenzivn postihuje p edevším nezpevn né sedimenty (p dy, zeminy) a lehce zv trávající horniny.
Ron – plošný nebo áste

soust ed ný odtok vody z území po deštích nebo tání sn hu.

Sukcese – p irozený vývoj a zm ny ve složení spole enstev v ekosystému.
Taxon – systematická (taxonomická) jednotka; skupina organizm , které mají spole né znaky,
odd lující je od ostatních taxon (druh, rod, ele , ád apod.).
Vodní útvar – vymezené významné soust ed ní povrchových nebo podzemních vod v ur itém
prost edí charakterizované spole nou formou jejich výskytu nebo spole nými vlastnostmi vod a znaky
hydrologického režimu.
Zv trávání – proces, p i kterém dochází k rozvoln ní a rozpadu hornin. P i fyzikálním (mechanickém)
zv trávání k tomu dochází bez výrazn jší zm ny chemického složení p vodních hornin. P i
chemickém zv trávání (oxidace/redukce, rozpoušt ní, hydratace, iontové vým ny) dochází k rozkladu
kterých minerál , p ípadn tvorb nových (sekundárních minerál ). Biologické zv trávání je
zp sobeno p evážn inností organizm . Ve v tšin p ípad je zv trávání kombinací výše uvedených
typ .
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ÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1

Obchodní firma

Povodí Labe, státní podnik

A.2
:

I

DI :

70890005
CZ70890005

A.3

Sídlo

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

A.4

Jméno, p íjmení, bydlišt a telefon oprávn ného zástupce oznamovatele

Na základ plné moci investora (Povodí Labe, státní podnik) ze dne 5.9.2012, ve které zmoc uje firmu
Pöyry Environment a.s. a ve smyslu plné moci spole nosti Pöyry Environment, a.s. je oprávn ným
zástupcem oznamovatele:
Ing. Daniel Brázda
Botanická 834/56, 602 00 Brno
541 554 273
601 555 683
Dopl ující informace o oznamovateli (www.pla.cz, www.poyry.cz ):
Státní podnik Povodí Labe provádí výkon správy povodí, kterým se rozumí správa významných vodních tok ,
innosti spojené se zjiš ováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí horního a
st edního Labe a další innosti, které vykonávají správci povodí podle zákona . 254/2001 Sb., o vodách a o
zm
n kterých zákon (vodní zákon), zákona . 305/2000 Sb., o povodích a souvisejících právních p edpis ,
etn správy drobných vodních tok v dané oblasti povodí.
Pöyry Environment, a. s. je za len na ve finské nadnárodní skupin Pöyry Oyj. a má více než padesátileté
zkušenosti v oblasti vodohospodá ských a inženýrských staveb, vodohospodá ského plánování a inženýrské
innosti.
Plná moc zmoc ující zmocn nce k zastupování zmocnitele p i projednávání dokumentace s dot enými orgány
státní správy a in ní úkon nezbytných ve v ci p ípravy akcí v rámci programu opat ení Plánu oblasti povodí
Horního a st edního Labe je obsahem p ílohy . 6 tohoto Oznámení.
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ÁST B
ÚDAJE O ZÁM RU
I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1

Název zám ru a jeho za azení podle p ílohy . 1
Název:

Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátop

Za azení zám ru bylo p evzato z vyjád ení KÚ Pardubického kraje, které uvádí následující za azení
zám ru ve smyslu zákona . 100/2001Sb. v platném zn ní:
Kategorie:
Bod:
Sloupec:

II
1.4 Úpravy tok a opat ení proti povodním významn m nící charakter toku a
ráz krajiny.
B

íslušným ú adem p i posuzování vliv zám ru na životní prost edí je Krajský ú ad Pardubického
kraje, Komenského nám stí 125, 532 11 Pardubice.

B.I.2

Kapacita (rozsah) zám ru

Cílem navrhovaného zám ru je vytvo ení mok adního systému v zátop stávajícího poldru Dolní
Lipka, mok ad bude napájen nov vytvo eným korytem. Vzhledem k tomu, že se jedná o zátopovou
oblast poldru, nebude podél nového koryta ani mok adních t ni vysazována žádná vegetace. Celková
délka nového koryta bude 778 m.

B.I.3

Umíst ní zám ru

Zám r je situován zhruba 600 m západn od obce Dolní Lipka na Lipkovském potoce asi 400 m p ed
jeho soutokem s Tichou Orlicí.
Zem pisné sou adnice zám ru: 50° 5‘ 37,34" N, 16° 41‘ 57.08" E (za átek úseku)
50° 5‘ 42,13" N, 16° 41‘ 30.68" E (konec úseku)
Nadmo ská výška:
ást obce:

528 m n. m. ± 2 m (dno poldru)
Dolní Lipka

Obec s rozší enou p sobností: Králíky
Kraj:

Pardubický

NUTS II:

Severovýchod (CZ05)
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Obr. B.I.3-1: Umíst ní zám ru v regionu

Obr. B.I.3-2: Situování zám ru ve vztahu k okolním obcím
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B.I.4

Charakter zám ru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zám ry

Popis sou asného stavu (p evzato z povod ového plánu ORP Králíky)
Hráz suché reten ní nádrže Lipkovský poldr se nachází na Lipkovském potoce, íslo hydrologického
po adí 1-02-02-008, . km 0,2, katastrální území Lichkov, v tšina záplavového území pak v katastru
obce Dolní Lipka. Hráz je p ímá, sypaná zemní. Výška koruny poldru nad terénem 8 m. Ší ka poldru v
korun 3,5 m, ší ka poldru v pat 37 m, délka v korun 524 m, sklon návodního líce je 1 : 3, sklon
vzdušního líce 1 : 2. Kóta koruny poldru je 535,00 m n. m.
V ose vodního toku je umíst n železobetonový výpustní objekt se spodní výpustí DN 1500, který má
na návodní stran vtokový objekt do spodní výpusti dlouhý 19,2 m se sedimenta ním prostorem pro
zachycení splavenin, eslemi a škrtící deskou. Na vzdušní stran navazuje na spodní výpust výtokový
objekt dlouhý 15,8 m s vývarem a tlumící deskou. V míst pravostranného zavázání hráze do svahu
údolnice je nouzový p eliv s p elivnou hranou délky 70 m fixovanou betonovou st nou.
Charakteristika suché nádrže
Celkový reten ní objem:
Zatopená plocha (maximální):
Maximální p ítok do nádrže Q100:
Transformovaný odtok:

Obr. B.I.4-1: Poldr Dolní Lipka
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Charakter zám ru
Zám rem oznamovatele je zlepšit v zátopové oblasti poldru vybudovaného v letech 2005 – 2006
podmínky pro rozvoj mok adních systém p i zachování ochranné funkce poldru.
Možnost kumulace vliv s jinými zám ry
V dob zpracování oznámení nebyly známy zám ry s potenciálem p ípadných kumulativních vliv .
Zamýšlená výstavba komunikace I/43 (náhrada stávající komunikace II t ídy) jižn od železni ní trati
se zám rem nekoliduje.
Poldr Dolní Lipka je sou ástí soustavy vodních d l ovliv ujících odtokové pom ry p íslušné oblasti (viz
obr. B.I.4-2). Navržený zám r tuto funkci poldru v rámci soustavy žádným zp sobem neovlivní.

Obr. B.I.4-2: Soustava vodních d l na Tiché Orlici v dot eném území
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B.I.5 Zd vodn ní pot eby zám ru a jeho umíst ní v etn p ehledu zvažovaných
variant a hlavních d vod (i z hlediska životního prost edí) pro jejich výb r, resp.
odmítnutí.
Zd vodn ní zám ru
Ve stávající zátop Lipkovského poldru, který bývá pravideln zaplavován, se v sou asné dob pod
patou hráze tvo í mok ady s patrným biologickým vývojem. Z toho d vodu byly vybrány tyto pozemky
pro tvorbu dalších mok adních biotop , které povedou ke zlepšení biologické hodnoty dot eného
území z pohledu pozitivního vlivu na rostliny a živo ichy, zejména pro obecn ustupující vodní a
mok adní taxony.
ehled zvažovaných variant
Z prostorového hlediska je zám r jednozna
ur en polohou nejnižších ástí zátopy stávajícího
poldru. Ve variantách bylo zvažováno rozd lení pr tok mezi stávajícím a navrženým korytem
Lipkovského potoka.
(1) Minimální vzdutí stávajícího toku - minimálního vzdutí je dosaženo návrhem nového koryta tak,
aby nebylo nutné ve starém koryt budovat rozd lovací (vzdouvací objekt). Nové koryto je zaúst no
sn (0,1 m) nad úrove dna stávajícího koryta a je dimenzováno tak, aby co možná nejlépe
vyhov lo požadavku investora na rozd lení pr tok mezi starým a novým korytem v pom ru 2:1.
Dochází však k výraznému zahloubení do terénu (pr
rn 1,2 m), kdy ší ka nového koryta na úrovni
terénu se pohybuje v pr
ru kolem 11 m (max. 15 m). Navržené koryto má ší ku ve dn 1 m, p i
pr
rných pr tocích bude hloubka vody 0,21 m, sklon dna v mok adních jezírcích je roven nule.
(2) Minimální zahloubení nového koryta - ve stávajícím koryt je umíst ný rozd lovací objekt výšky
0,85 m, nové koryto je zaúst no 0,05 m nad úrovní hrany tohoto objektu. Dochází k výraznému vzdutí
vody ve stávajícím koryt , které se propaguje až do vzdálenosti cca 300 m od rozd lovacího objektu.
Pro efektivní p evedení pr tok a rozd lení protékajícího množství do koryt, je navrženo koryto ší ky 2
m, ve kterém p i pr
rných pr tocích pote e voda hloubkou 0,15 m. Ší ka koryta na úrovni terénu se
pohybuje pr
rn kolem hodnoty 8 m (max. 10 m), zahloubení cca 0,6 m.
(3) St ední varianta - pro tuto variantu bylo uvažováno s rozd lovacím objektem výšky 0,5 m. P i
umíst ní tohoto objektu do koryta by došlo k optimálnímu rozd lení pr tok mezi novým a starým
korytem. Vzdutí by dosahovalo do vzdálenosti cca 170 m, zahloubení nového koryta by se pohybovalo
kolem 0,8 m, p i ší ce koryta na úrovni terénu cca 7 m (max. 11 m). Nové koryto má ve dn ší ku 0,6
m a je zaúst no 0,05 m nad hranu rozd lovacího objektu. Kyneta stávajícího koryta je schopna
evést i po umíst ní objektu pr toky odpovídající Q90d, takže nedojde k výraznému snížení kapacity
koryta.
Jako nejvhodn jší ešení byla zvolena t etí varianta.
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B.I.6

Stru ný popis technického a technologického ešení zám ru

V zátop poldru bude vy len no pásmo ší ky cca 60 m, ve kterém bude navržena nová trasa m lkého
koryta. Toto koryto bude vodou z Lipkovského potoka zásobovat mok adní systém. Ten se skládá
z koryta potoka a ty m lkých pr to ných nádrží. Nátok do koryta bude ešen pomocí rozd lovacího
objektu v pom ru 2:1 ve prosp ch stávajícího toku. Pro umožn ní p ístupu na zem
lské pozemky
na obou b ezích budou v koryt vybudovány dva brody. Napojení na stávající koryto bude provedeno
jako balvanitý skluz.
Stávající koryto má tvar nepravidelného lichob žníku s kynetou (pro profil v míst p ného ezu 1 v míst navrženého rozd lovacího objektu: ší ka ve dn 1,69 m, hloubka 0,78 m, pr
rný sklon
svah 1:1,5) a bermami (PB - výška první ásti 0,32 m, sklon 1:10,6, výška druhé ásti 0,72 m, sklon
1:2,7; LB - výška první ásti 0,07 m, sklon 1:62,7, výška druhé ásti 0,9 m, sklon 1:3,3). Celková
hloubka koryta v uvedeném profilu je 1,82 m, ší ka v hladin 16,77 m. Podélný sklon dna odhadnutý
ze situace (vrstevnice) odpovídá zhruba 2,9 ‰. Kyneta je kapacitní do pr toku 2,15 m3/s, koryto je
schopné p evést cca 22,5 m3/s.
Objektová skladby zám ru je následující:
SO 01 – Koryto pro dotaci mok ad vodou
Systém mok ad bude zásobován novým korytem, jehož trasa je ešena pomocí protism rných
oblouk o r zném polom ru a délce. Celková délka navrženého koryta je 778 m, podélný sklon dna
2‰, avšak v místech mok ad m že být navržen jako nulový.
SO 02 – Mok ad
V ploše revitalizovaného území budou umíst ny celkem ty i mok ady, z nichž jsou dva mok ady
protékané a dva neprotékané. Mok ady byly navrženy do míst terénních depresí. Dno mok ad bude
zahloubené zhruba 1 m pod stávajícím terénem a 0,3 m pod úrovní dna koryta nového toku. Sklon
dna mok ad se pohybuje od 0 do 2 ‰, podle realizované varianty zahloubení koryta. Sklon svah
mok ad je prom nlivý mezi 1:4 a 1:6.
Mok ady budou r zn velké, dva protékané (60 m x 25 m, plocha 1 265 m 2 a 53 m x 29 m, plocha 1
185 m2) a dva neprotékané (125 m x 30 m, plocha 3 605 m 2 a 55 m x 26 m, plocha 1 225 m 2).
Celková plocha navržených mok ad je cca 7 280 m2.
Aby byla umožn na p irozená sukcese, nebude v zájmovém území vysazována žádná vegetace.
Mok ady budou sloužit p edevším jako klidová zóna pro drobné ptactvo.
V rámci výstavby SO 02 bude provedena skrývka ornice v ploše cca 7 280 m 2, výkopové práce budou
v objemu cca 4 500 m3. Vyt žená zemina bude odvážena na skládku nebo k využití do vzdálenosti 20
km od zájmového území.
SO 03 – Rozd lovací objekt
Pro efektivní rozd lení pr tok ze stávajícího koryta bude v km 1,242 (dle TPE) Lipkovského potoka
navržen rozd lovací objekt. Tento objekt je navržen ve t ech variantách, podle požadovaného
technického ešení koryta dotujícího mok adní t
.
V prvním p ípad bude rozd lení pr tok
ešeno bez rozd lovacího objektu pomocí vhodn
navržených parametr dota ního koryta.
Ve druhém p ípad bude nutné vybudovat rozd lovací objekt o výšce 0,85 m.
Ve t etím, doporu eném p ípad bude vybudován rozd lovací objekt výšky 0,5 m, ší ka v korun bude
0,5 m, ší ka v pat objektu 1,5 m, sklon svah 1:3. Objekt bude mít tvar p etékané lichob žníkové
hrázky a bude ešen jako p írod blízká konstrukce tvo ená z kamenných prvk .
Koryto nového toku bude zaúst no 0,05 - 0,1 m nad korunou objektu.
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SO 04 – Brody
Pozemky v zátop poldru budou dále zem
lsky využívány a je tudíž nutné zajistit k nim p ístup. Na
novém koryt jsou proto navrženy dva brody (km 0,050 a km 0,749 dota ního koryta). Brod bude mít
ší ku 5 m, se sklonem 1:8. Brody budou vhodn opevn ny kamenem.
SO 05 – Napojení na stávající koryto
Zp tné napojení na stávající koryto je ešeno pomocí balvanitého skluzu ve sklonu 1:15. Dno nového
koryta (527,77) je napojeno do dna stávajícího toku (526,91). Stávající koryto bude v míst napojení
km dle TPE 0,486) dob e opevn no, stejn jako balvanitý skluz.
SO 06 – Kácení vegeta ního doprovodu toku
Kácení bude provedeno pouze v místech konfliktu mezi stávajícím vegeta ním doprovodem a nov
navrhovanými objekty. Kácení bude provedeno šetrn na základ terénního šet ení v míst stavby.
Zájmovou oblastí prochází nadzemní vedení nízkého nap tí. Vedení k íží koryto toku tak, že nebude
dot en žádný ze sloup vedení a není tedy t eba d lat p eložku vedení. Ve stávajícím území se
nachází odvod ovací meliora ní systém, u kterého se p edpokládá že bude dot en. Vzhledem k tomu,
že nejsou k dispozici podrobné údaje o množství ani p esné poloze t chto meliora ních systému, není
zatím možné navrhnout p eložky nebo úpravy t chto systém . Dle vyjád ení vlastníka t chto systém
(Pozemkový fond eské republiky) se v zájmovém území nachází také Hlavní odvod ovací za ízení,
které je orienta
vyzna eno v situaci. V p ípad dot ení tohoto hlavního odvod ovacího za ízení se
jeví jako nejvhodn jší varianta upravit navrhované technické ešení s odsunutím rozd lovacího
objektu mimo toto za ízení. V p ípad k ížení vedlejších meliora ního systému, je vhodné tyto svést
do nov navrhovaného koryta pop ípad mok ad .

B.I.7

P edpokládaný termín zahájení realizace zám ru a jeho dokon ení

edpokládaný termín pro realizaci zám ru zatím není stanoven. S ohledem na stupe projektové
ípravy a probíhající komplexní pozemkové úpravy lze p edpokládat, že zahájení výstavby nenastane
íve než v roce 2016. Doba výstavby je v sou asné dob odhadována na 6 – 9 m síc .

B.I.8

Vý et dot ených územn samosprávných celk

sto Králíky:

Pardubický kraj:

B.I.9

stský ú ad Králíky
Velké nám stí 5
561 69 Králíky
Krajský ú ad Pardubického kraje
Komenského nám stí 125
532 11 Pardubice

Vý et navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních ú ad , které
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budou tato rozhodnutí vydávat
Zám r podléhá zákonu . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) ve
zn ní pozd jších p edpis .
V rámci tohoto zákona budou v pr
rozhodnutí:

hu p ípravy zám ru probíhat ízení o vydání t chto správních

•

Územní rozhodnutí (rozhodnutí o zm
využití území, pop ípad rozhodnutí o zm
vlivu
užívání stavby na území) –
sto Králíky, M stský ú ad Králíky, odbor územního plánovaní
a stavební ád

•

Stavební povolení podle §15 odst. 1 vodního zákona – Krajský ú ad Pardubického kraje
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II

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 P da
Plocha navrhovaného zám ru leží na území katastru Dolní Lipka. Trvalý a do asný zábor p dy je
stanoven v úrovni studie proveditelnosti na 35 618 resp. 66 456 m2.
Veškerá p da p edstavuje ZPF (trvalý travní porost nebo orná p da), nebudou zabírány pozemky LPF
nebo PUPFL.
Tab. B.II.1/1: Parcely dot ené zám rem (k. ú. Dolní Lipka).
p. .

Vým ra (m2)

Trvalý/do asný zábor (m2)

Druh pozemku

PK 445/2

41 843

0/500

Trvalý travní porost

PK 461/1

54154

16 112/34 088

Trvalý travní porost

536/20

2144

0/2 144

Trvalý travní porost

536/9

1140

0/1 140

Trvalý travní porost

455/9

6366

0/1 050

Trvalý travní porost

536/39

972

0/910

Trvalý travní porost

463

10674

2 252/1 498

Orná p da

PK 460

9610

3 200/2 250

Orná p da

PK 486

3032

679/981

Orná p da

PK 446/1

9867

0/3 810

Trvalý travní porost

PK455/1

37777

13 350/16 750

Trvalý travní porost

PK 459

12149

25/1 335

Trvalý travní porost
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Obr. B.II.1-1: Situace dot ených parcel v prostoru zám ru

B.II.2 Voda
Výstavba
Pot eba vody p i výstavb se nep edpokládá ve významném množství (nevzniká požadavek na trvalý
ani do asný odb r vody). Pitná voda bude dovážena balená, bude využíváno mobilní sociální
za ízení.
Mimo ádná pot eba užitkové vody p i stavb ( išt ní mechanizace p ed výjezdem na ve ejnou
komunika ní sí ) bude ešena nákupem a dovozem, p ípadn využitím vody erpané po dohod se
správcem toku p ímo na míst . Podmínky nakládání s vodou budou v takovém p ípad up esn ny
podle konkrétních pom
tak, aby byly v souladu s platnou legislativou.
Provoz
hem provozu nevzniká žádná pot eba nového zdroje vody.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Materiál pro stavební objekty bude p edstavovat zanedbatelnou ást objemu prací, v tšinu tvo í zemní
práce. Materiál bude zajišt n stavebním dodavatelem (nákupem nebo vlastní produkcí). Materiálové
vstupy p i výstavb mají p evážn charakter nakupovaných výrobk a stavebnin.
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Energetická spot eba pro výstavbu bude pokryta ze zdroj dodavatele, p ípadn nákupem z ve ejné
sít nebo využitím vlastní produkce elektrické energie. P esn jší odhad bude možné stanovit po
ípadném zpracování provád cí dokumentace, p edb žn lze odhadovat, že energetická náro nost
(obdobná jako u obvyklých stavebních prací podobného rozsahu) nebude mimo ádná.
Provoz
Vlastní provozování nep edstavuje žádný nárok na surovinové zdroje.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
Ve fázi výstavby dojde k mírnému zvýšení nárok na dopravní sí (II/312) z titulu z ízení a provozu
staveništ . S p ihlédnutím k rozsahu výstavby a o ekávané intenzit nasazení mechanism lze
odhadovat že v žádné fázi výstavby nedojde k nutnosti p ijímat mimo ádná opat ení ohledn dopravy.
Maximální zatíženíkomunikací nep esáhne první desítky jízd TNA/den.
Ze staveništ bude p emíst no cca 10 000 m3 materiálu, p evážn charakteru zeminového substrátu
(hlíny/št rk/št rkopísek).
tšina stavebních prací bude probíhat na míst bez pot eby mimostaveništní dopravy. Požadavky na
jinou infrastrukturu nejsou.
Celkové dopravní nároky stavby na dopravní i jinou infrastrukturu lze ozna it za nevýznamné.
Umíst ní zám ru ve vztahu k národní dopravní síti zachycuje obr. B.II.4-1, intenzita dopravy podle
posledního celostátního s ítání dopravy na komunikaci . 312 je z ejmá z obr. B.II.4-2

Obr. B.II.4-1: Umíst ní zám ru vzhledem k národní dopravní síti a jejímu dopravnímu zatížení
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Obr. B.II.4-2: Intenzita dopravy na komunikaci II/312 v okolí zám ru

( SD R)

Provoz
Zám r nep edstavuje z hlediska dopravy žádnou innost, proto nevyvolává žádné nové nebo zvýšené
nároky na infrastrukturu. V p ípad b žné údržby a prohlídek p jde o ojedin lé jednorázové využití
ve ejné dopravní sít .
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III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje:
hem výstavby bude v prostoru úprav ob asný provoz r zných stavebních mechanizm podle
požadavk postupu prací (bagr, dozer, naklada aj.). Vzhledem k p edpokládanému po tu a intenzit
nasazení stavební mechanizace a s p ihlédnutím k monitoringu obdobných aktivit lze p edpokládat, že
nedojde k dosažení nebo p ekro ení n kterého z imisních limit .
Liniové zdroje:
Jediným liniovým zdrojem zne išt ní ovzduší bude automobilová doprava. Doprava spojená
s výstavbou se odhaduje jako max. 40 jízd TNA na komunikaci III/312 v obou možných sm rech.
Výpo tové hodnoty zne išt ní stavební dopravy v takovém p ípad budou následující:
NOx: do 443,2 g/km/den
prach: do 23,8 g/km/den
CxHy: do 45,3 g/km/den
CO:
do 216,2 g/km/den
SO2: do 0,5 g/km/den
Provoz
Zám r nep edstavuje zdroj zne iš ování ovzduší ve smyslu platné legislativy, protože neprodukuje
žádné emise do ovzduší. Zm na proti stávající situaci nenastane.

B.III.2 Odpadní vody
Výstavba
i výstavb nebudou b žn produkovány odpadní vody (využití mobilních hygienických za ízení).
Z prostoru zám ru nebude vedena žádná kanalizace nebo odpad, do recipientu nebude vypoušt na
žádná voda.
Provoz
hem provozu nebudou produkovány odpadní vody.

B.III.3 Odpady
Období výstavby
Protože p evážnou ást stavebních objekt p edstavují konstrukce s minimální možností vzniku
odpad , lze o ekávat p i výstavb pom rn nízký jednotkový objem odpad , p edevším kategorie O.
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esnou specifikaci množství a druh odpad bude možné vytvo it až po zpracování provád cího
projektu. P ehled o ekávaných odpad a odhad jejich množství uvádí následující tabulka.
Tab. B.III.2/1: P edpokládané odpady a jejich množství p i výstavb
Kód

Název odpadu

Kategorie

Množství (t)

150101

Papírové a lepenkové obaly

O/N

0,1

150102

Plastové obaly

O/N

0,1

150104

Kovové obaly

O/N

0,2

150105

Kompozitní obaly

O/N

0,1

150202

Absorb ní inidla, filtra ní materiály, istící tkanina a ochranné
od vy zne išt né nebezpe nými látkami

N

0,05

170101

Beton

O

0,1

170201

D evo

O

1

170203

Plasty

O

0,1

170405

Železo a ocel

O

0,5

170504

Zemina a kamení bez obsahu nebezpe ných látek

O

15 000

170904

Sm sné stavební a demoli ní odpady (neuvedené pod
170901, 170902, 170903)

O

1

020103

Odpad rostlinných pletiv

O

2

.

Lze o ekávat také p íležitostný vznik obvyklých odpad zp sobený provozem stavebních
mechanizm (nap . vy azené pneumatiky, olejové filtry a pod.). Takové odpady jsou považovány za
odpady související s provozem dodavatele stavby (sou ástí jeho POH) a nejsou proto uvedeny.
edpokládá se, že dodavatel stavby bude p i evidenci a nakládání s odpady postupovat v souladu s
platnými p edpisy (nebudou zneškod ovány na stavb ).
Období provozu
hem provozu nebudou vzhledem k absenci jakékoli aktivity vznikat žádné odpady.

B.III.4 Ostatní (hluk a vibrace, zá ení, zápach, jiné výstupy)
Hluk
Období výstavby
i stavební innosti spojené se zemními pracemi bude nasazena z hlediska hlukové zát že b žná
stavební mechanizace (p evážn mobilní za ízení).
edpokládá se použití stavebních za ízení s nejvyšší produkovanou úrovní akustického tlaku mezi
hodnotami 70 – 85 dB (10 m od zdroje), p ípadn mén .

Období provozu
i provozu nebude vznikat hluková zát ž.
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Vibrace
V období výstavby budou zdroje vibrací zahrnovat pouze n která použitá za ízení. Tyto zdroje bu
využívají vibrace jako sou ást pracovního procesu nebo se jedná o nedílný vedlejší ú inek provozu.
Tyto vibrace jsou tedy zahrnuty do pracovních podmínek, obsluhy používají p íslušné ochranné
pom cky. Propagace takových vibrací mimo vlastní staveništ nebude senzuáln registrovatelná.
Vlastní provoz nebude zahrnovat žádné vibrace.
Zá ení
hem výstavby ani b hem provozu nebudou p ítomny zdroje ionizujícího zá ení. Mechanizace
použitá p i výstavb nebude produkovat neionizující zá ení, resp. splní požadavky NV . 1/2008 Sb., o
ochran zdraví p ed neionizujícím zá ením.
hem provozu nebudou žádné zdroje zá ení p ítomny.
Zápach
Podle vyhlášky MŽP . 362/2006 Sb. o zp sobu stanovení koncentrace pachových látek, p ípustné
míry obt žování zápachem a zp sobu jejího zjiš ování je p ípustná míra obt žování zápachem
ekro ena vždy, „pokud si na obt žování zápachem st žuje více než 20 osob a pokud (...) bylo
prokázáno porušení povinnosti podle zákona, které p ekro ení p ípustné míry obt žování zápachem
zp sobilo“.
i výstavb nebudou používány látky s potenciálem pachové zát že. Údolní sedimenty v prostoru
zám ru nemají natolik zvýšený obsah organických látek, aby p i t žb a manipulaci mohlo dojít
k nadm rnému vývinu pachových látek.
Jiné výstupy než výše uvedené nejsou o ekávány.

B.III.5 Dopl ující údaje
Výstavba ani provoz zám ru nebudou produkovat žádné další významné výstupy do životního
prost edí.
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ÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ V DOT ENÉM ÚZEMÍ
C.1 Vý et nejzávažn jších environmentálních charakteristik dot eného
území
Vymezení dot eného území
Dot eným územím se rozumí ve smyslu zákona . 100/2001 Sb. „území, jehož životní prost edí a
obyvatelstvo by mohlo být závažn ovlivn no provedením zám ru nebo koncepce“.
V daném p ípad je vymezení dot eného území pom rn jednoduché, protože je definováno
rozsahem zemních prací. Mimo plochy p ímo dot ené výstavbou vliv zám ru nelze o ekávat, resp.
ovlivn ní již nastalo výstavbou poldru.
Územní systémy ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován jako vzájemn propojený soubor p irozených
i pozm
ných, avšak p írod blízkých ekosystém , které udržují p írodní rovnováhu. Rozlišuje se
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Dot ené území z ásti zasahuje do regionálních a nadregionálních prvk ÚSES (dle § 3 zákona
114/92 Sb.), jejich poloha je z ejmá z obr. C.1.
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Obr. C.1: P ehled prvk ÚSES v okolí zám ru

(UAP obce s rozší enou p sobností Králíky, 2012)

Zvlášt chrán ná území, p írodní parky, významné krajinné prvky, lokality NATURA 2000
Zvlášt chrán ná území p írody jsou velmi významné nebo jedine né ásti živé i neživé p írody.
Kategorie zvlášt chrán ných území jsou definovány §14 zákona . 114/1992 Sb., o ochran p írody a
krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis .
Natura 2000 je soustava chrán ných území, které vytvá ejí na svém území podle jednotných princip
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpe it ochranu t ch druh živo ich , rostlin
a typ p írodních stanoviš , které jsou z evropského pohledu nejcenn jší, nejvíce ohrožené, vzácné i
omezené svým výskytem jen na ur itou oblast (endemické). Soustavu chrán ných území Natura 2000
tvo í evropsky významné lokality (EVL) a pta í oblasti (PO).
Zám r leží v PO Králický Sn žník vymezené NV . 685/2004 Sb. P edm tem ochrany pta í oblasti je
populace ch ástala polního (Crex crex) a jeho biotop.
Chrán ná území v okolí zám ru jsou uvedena v tab. C.1.
Tab. C.1: P ehled chrán ných území v okolí zám ru
Název ZCHÚ

Lokalizace (vzdálenost)

NPR Králický Sn žník (CZ0530146)

10 km severovýchodn

EVL Tichá Orlice (CZ0533314)

0,5 km jižn

CHKO Orlické hory

9 km severozápadn

Zájmové území není v prostorovém kontaktu s žádným p írodním parkem, tj. s chrán ným územím
vyhlášeným za ú elem ochrany krajinného rázu a soust ed ných estetických a p írodních hodnot.
Významný krajinný prvek (VKP) je definován jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky
hodnotná ást krajiny. P ispívá k udržení stability krajiny. Významnými krajinnými prvky ze zákona
jsou lesy, rašeliništ , vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné ásti krajiny, které
zaregistruje orgán ochrany p írody jako významný krajinný prvek, zejména mok ady, stepní trávníky,
remízy, meze, trvalé travní porosty, nalezišt nerost a zkamen lin, um lé i p irozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy.
Dot ené území je významným krajinným prvkem ze zákona (vodní tok a údolní niva).
Z hlediska vodohospodá ské bilance je zám r neutrální stejn jako z hlediska kvality vody obecn .
Jediný markantní vliv bude mít rozd lení stávající upravené vodote e na dva úseky, z nichž nový
bude svým trasováním simulovat p irozený vývoj koryta.
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Prostor výstavby se nenachází v zastav ném území obcí. Dot ené území nepat í mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).
V dot eném území se nenacházejí kulturní ani historické památky, vzhledem k charakteru zám ru
nelze zcela vylou it p ítomnost archeologického nálezu, je však velmi nepravd podobný.
Území je zat žováno pouze zem
lskou inností a dopravou po místních komunikacích, neintenzivní
turistikou a nevelkým trvalým osídlením.
Staré ekologické zát že nebo kontaminovaná místa v lokalit
neleží v poddolované oblasti nebo sesuvném území.

ani nejbližším okolí nejsou. Lokalita

Extrémní pom ry v dot eném území nejsou známy. Za extrémní situace lze považovat povod ové
události, které mají potenciál poškozovat nemovitý majetek/pozemky.

C.2 Stru ná charakteristika stavu složek životního prost edí v dot eném
území, které budou pravd podobn významn ovlivn ny
Dot ené území je chrán no ve smyslu zákona . 114/1992 Sb.
Ve smyslu uvedeného zákona je každý vodní tok významným krajinným prvkem. Další VKP v okolí
zám ru p edstavují b ehové porosty podél vodote e
Dot ený orgán ochrany p írody (Krajský ú ad Pardubického kraje) vylou il významný negativní vliv na
EVL, nevylou il významný vliv na PO Králický Sn žník.
Ovzduší a klima
Posuzované území leží v oblasti s pr
rnou ro ní teplotou vzduchu 6 – 7°C a ro ním úhrnem srážek
do 1000 mm. Pr
rný ro ní úhrn výparu z vodní hladiny je 550 – 600 mm, pr
rná ro ní rychlost
tru je 4 až 5 m/s.
Ve smyslu len ní klimatických oblastí dle Quitta náleží území do mírn chladné klimatické oblasti C
7, která je charakterizována parametry shrnutými v následujícím p ehledu:
Po et letních dn
Po et dní s pr
rnou teplotou 10 °C a více
Po et mrazových dn
Po et ledových dn
Pr
rná teplota v lednu (°)
Pr
rná teplota v ervenci (°)
Pr
rná teplota v dubnu (°)
Pr
rná teplota v íjnu (°)
Pr
rný po et dn se srážkami 1 mm a více
Úhrn srážek ve vegeta ním období (mm)
Úhrn srážek v zimním období (mm)
Po et dn se sn hovou pokrývkou
Po et zatažených dní
Po et jasných dní
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120 až 140
140 až 160
50 až 60
-3 až -4
15 až 16
4 až 6
6 až 7
120 až 130
800 až 1000
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40 - 50
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Míra zne išt ní ovzduší je objektivn zjiš ována monitorováním koncentrací zne iš ujících látek
venkovního ovzduší (imisí) v p ízemní vrstv atmosféry sítí m icích stanic, které jsou s ohledem na
požadavky legislativy situovány p edevším ve velkých m stech. P i hodnocení kvality ovzduší jsou
porovnávány zjišt né úrovn koncentrací imisí s p íslušnými imisními limity, p ípadn s p ípustnými
etnostmi p ekro ení t chto limit , což jsou úrovn imisí, které by podle platné legislativy týkající se
ochrany ovzduší nem ly být od stanoveného data p ekra ovány.
V zájmovém prostoru ani v jeho blízkosti není provád no m ení kvality ovzduší. Dot ené území
spadá do p sobnosti stavebního ú adu Králíky. Území v p sobnosti tohoto stavebního ú adu není dle
sd lení . 1 uve ejn ném ve v stníku MŽP, ástka 2 z února 2012 za azeno mezi oblasti se
zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO).

Obr. C.2.1: Oblasti s p ekro ením imisních limit v roce 2010 ( HMÚ) a pozice zám ru
Hluk
Hlukovou situaci v daném míst ovliv uje pouze místní železni ní tra a komunikace II t ídy. M ení
hlukové zát že nebylo provedeno pro absenci chrán ných venkovních prostor v dot eném území.
Vibrace
Vibrace se projevují pouze v bezprost ední blízkostí dopravních tras p i pohybu t žkých dopravních
prost edk . Rozsah a dopad takových vibrací je zanedbatelný, ovliv uje pouze vlastní konstrukce
komunikací.
Ionizující a neionizující zá ení
V dot eném území nejsou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího zá ení ani žádná vypoušt ní
OZN_Lipka.doc
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um lých radionuklid .
Dot ené území leží v oblasti se st edním rizikem výskytu radonu1. V daném p ípad se jedná o riziko
radonu unikajícího z horninového prost edí. Úhrnná gama aktivita hornin orlicko-sn žnického
krystalinika v širším okolí zám ru dosahuje hodnot do 100 nGy/h. P ímo v míst zám ru je vzhledem
k p ítomnosti sedimentárních hornin úhrnná gama aktivita podloží výrazn nižší a riziko nízké.
V zájmovém území nejsou provozovány zdroje elektromagnetického zá ení, elektrorozvodná sí
nep edstavuje významnou zát ž.
Jiné významné fyzikální faktory ovzduší (nap . pachové závady) nejsou známy a nebyly zjišt ny.
Povrchové vody
Území je odvod ováno Lipkovským potokem ústícím do Tiché Orlice. Plocha zám ru leží v Chrán né
oblasti p irozené akumulace vod (CHOPAV) Žamberk – Králíky.
Útvary povrchových vod v ploše zám ru a okolí jsou hodnoceny jako p irozené. Kvalita povrchových
vod v širším okolí je celkov hodnocena ve smyslu SN 75 7221 – Jakost vod – Klasifikace jakosti
povrchových (viz obr. C.2.2).

Obr. C 2.2: Jakost povrchových vod v zájmovém území

(VÚV T.G.M.)

Podzemní vody
Dot ené území spadá do hydrogeologického rajonu 4291 Králický prolom – severní ást.
Hladina podzemní vody je v celém zájmovém území souvislá a nachází se pom rn m lce pod
povrchem. Zastižena byla v hloubkách 1,2 až 1,8 m pod terénem a ustálila se na úrovni 0,9 až 1,4 pod
terénem (Med ík, 2001, resp. 2003). Úrove hladiny podzemní vody je v pr
hu roku ovliv ována
zejména dotací atmosférickými srážkami a také momentálními vodními stavy v Lipkovském potoce, na
1

Barnet, I. a kol.: Odvozené mapy radonového rizika

OZN_Lipka.doc

R 1: 200 000, GÚ 1990, Praha
strana 26 z 41

Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátop
3A12224.A01
které jen s malou asovou prodlevou reaguje.
da a horninové prost edí
Zájmové území spadá do subsytému Hercynských poho í a leží v západosudetské oblasti. Vlastní
lokalita leží mezi masivy Kralického Sn žníku a Orlických hor na jižním okraji vnitrosudetské pánve.
edkvartérní podloží reprezentují sedimenty náležící do litofaciální oblasti eské k ídové pánve.
Jedná se o turonské vápnité jílovce a slínovce, místy s vložkami pískovc . Jejich povrch se v údolním
dn nachází cca 5 – 6 m pod úrovní terénu. Svrchní vrstva t chto hornin o mocnosti do 1 m bývá
zv tralá do podoby jílovitých eluvií – nízce plastických, slab pís itých jíl i slín . Mocnost tohoto
ídového souvrství se z ejm pohybuje mezi 3 až 10 m. V jeho podloží se nacházejí krystalinické
horniny lugika, konkrétn orlicko-kladského krystalinika. Zastoupeny jsou p edevším dvojslídné ruly,
mén pak svory, jež tvo í v rulách v tšinou jen
ky i nepr
žné polohy. Na k ídových horninách,
resp. jejich eluviích, místy spo ívají terciérní nesoudržné sedimenty – hlinitopís ité št rky, drobné až
hrubé zrnitostní frakce. Jedná se o relikt terciérní terasy s omezeným plošným výskytem.
Kvartérní horniny zastupují typické fluviální sedimenty, p evážn písky všech zrnitostních frakcí,
tšinou s obsahem drobných a ž hrubých št rk polymiktního složení. Mocnost písk se pohybuje
mezi 2 a 4 m. Ve spodních ástech údolních svah (resp. místy i v údolním dn ) jsou p ekryty cca do
1 m mocnou vrstvou svahových hlín, pop . jíl .

Obr. C 2.3: geologická mapa širšího okolí zám ru

( eská geologická služba)

Legenda k obr. C.2.3:

Kvartér
Sedimenty nezpevn né: hlíny, spraše, št rky, písky

etihory
Sedimenty nezpevn né: jíly, písky

Mezozoikum
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Sedimenty nezpevn né: pískovce, jílovce, opuky
Sedimentární horniny alpinsky zvrásn né: pískovce, b idlice

Paleozoikum
Permokarbonské pískovce, slepence a jílovce
idlice, droby, k emence, vápence
Fylity, svory

Proterozoikum až paleozoikum
Svorové ruly, pararuly až migmatity
Ortoruly, granulity a pokro ilé migmatity
Svorové ruly, pararuly až migmatity s vložkami vápenc , erlán , kvarcit a amfibolit
Amfiboly, diabasy, melafyry, porfyry
Hlubinné magmatity: žuly

Ekosystémy, fauna a flóra
Pro zjišt ní aktuálního stavu dot eného území a vyhodnocení vliv zám ru na faunu byly zadány a
provedeny následující práce:
Biologické posouzení zám ru
Posouzení vlivu zám ru na p edm ty ochrany EVL a PO soustavy NATURA 2000 podle § 45i
zák. 114/1992 Sb., o ochran p írody a krajiny.
Vzhledem k zem
lskému využívání pozemk
nebyla identifikována p irozená rostlinná
spole enstva, zastoupena jsou zejména spole enstva intenzivn ovlivn ná až polop irozená. Pouze
na vlhkých stanovištích byly zjišt ny porosty blížící se svazu Calthion, podsvazu Calthenion. Nebyly
zjišt ny žádné vzácné a ohrožené druhy rostlin chrán né zákonem ani druhy za azené do erveného
seznamu R.
Faunu reprezentuje široká škála živo išných druh zjišt ná pr zkumem v rámci biologického
posouzení a dopln ná také adou publikovaných údaj . Celkem byly v zájmové oblasti identifikovány 2
druhy kriticky ohrožené, 10 druh siln ohrožených a 13 druh ohrožených ve smyslu stávající
legislativy.
Podrobná charakteristika uvedených složek je obsažena ve výše uvedených dokumentacích, které
jsou nedílnou sou ástí Oznámení.
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ÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁM RU NA VE EJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROST EDÍ
D.1 Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti významnosti (z
hlediska pravd podobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Klasifika ní hodnocení jednotlivých vliv v p edloženém oznámení a další základní parametry použité
pro hodnocení jsou shrnuty v následující tabulce. Vlastní významnost jevu je hodnocena
ty stup ovou škálou: zásadní, významný, málo významný, nevýznamný.
Tab. D.1.1: Použité klasifika ní stupnice a hodnoty
Hledisko

Kvantifikace

Doba trvání

Chvilkové

asovou jednotkou je max. den

Krátkodobé
St edn dobé

Vratnost jevu

Trvalé

Po dobu trvání objektu/stavby

ímá

Faktor p sobí p ímo na posuzovanou složku

Nep ímá

Faktor p sobí prost ednictvím jiné složky

Vylou ené

Nem že nastat (pravd podobnost = 0)

Málo pravd podobné

Celkov se nep edpokládá (p = 0,1 – 0,4)

St edn pravd podobné

Pravd podobnost je reálná (p = 0,5 ± 0,1)

Velmi pravd podobné

Celkov se p edpokládá (p = 0,6 – 0,9)

Jisté

Nevyhnuteln nastane (pravd podobnost = 1)

Vratné

V reálném ase lze obnovit p vodní stav
vratné

Nevratné

Velikost

asovou jednotkou je rok
Genera ní (25 let)

áste

Sou innost

Trvání n kolik týdn

Dlouhodobé

Zp sob interakce

Pravd podobnost
výskytu

Poznámka

Lze obnovit pouze áste

nebo pouze n které

inek je trvalý

Inhibi ní

Vzájemné p sobení snižuje souhrnný ú inek

Indiferentní

Faktory se neovliv ují

Kumulativní

Celkový ú inek se zvyšuje lineárn („s ítá“)

Synergická

Celkový ú inek se zvyšuje exponenciáln („násobí“)

Nulové

(V textu jsou použity také jiné slovní popisy
v závislosti na konkrétní veli in , p ípadn
semikvantitativní vztažné popisy s ohledem na limitní
hranice nebo celkový rozsah)

Podpr
Pr

rné (malé)
rné

Nadpr

rné (velké)

Extrémní
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Vlivy na obyvatelstvo, v etn sociáln ekonomických vliv
Vlivy zám ru na obyvatelstvo, p ímé i nep ímé, lze ozna it jako zcela nevýznamné, pouze p i
provád ní stavebních prací bude možné ur ité vlivy registrovat.
V souvislosti s realizací zám ru budou produkovány p edevším emise škodlivin obsažených ve
výfukových plynech z dopravy TNA po p íjezdových komunikacích a emise z provozu stavebních
stroj . Z hlediska možného vlivu emisí stavebních mechanizm je z ejmé, že p i odhadované produkci
chto emisí nedojde ke znatelnému zhoršení kvality ovzduší mimo vlastní staveništ . Je velmi
pravd podobné, že ani nejvyšší hodnoty (získané sou tem možných emisí a poza ových hodnot) se
nep iblíží hygienickým limit m a celkov p íznivá situace se p ísp vky z provád ní zám ru nezm ní.
Pokud jde o možné ú inky hluku, z odhadu maximální možné expozice je z ejmé, že v obytném území
nebudou dosaženy hygienické limity pro denní dobu. V no ní dob nebudou žádné innosti probíhat.
Po et dot ených obyvatel z hlediska možného rušivého vlivu na pohodu obyvatel bude v jednotlivých
omezených asových úsecích dosahovat jednotek až prvních desítek obyvatel.
Vlastní provoz zám ru nevyvolává žádné nové vlivy na obyvatelstvo ze zdravotního hlediska a možné
dopady na obyvatelstvo jsou proto po zdravotní stránce nulové.
Sociáln ekonomické sféry se zám r prakticky nedotýká, nejsou o ekávány žádné vlivy.
Vlivy na ovzduší a klima
hem provád ní prací dojde k ovlivn ní ovzduší emisemi stavebních mechanizm . Tento vliv byl
odhadnut (porovnáním s obdobnými zám ry v exponovaných oblastech, pro které byly zpracovány
rozptylové studie) jako velmi malý.
Vlastní provoz nep edstavuje zdroj zne iš ování ovzduší – neprodukuje žádné emise.
Vlivy na klima zám r nevyvozuje. Provád ní nezp sobí nové vlivy v charakteristikách lokálního
mikroklimatu, protože charakter p íležitostn zaplavované údolní nivy z stane zachován.
Zdroje ionizujícího (radioaktivního) zá ení nejsou používány, vlivy ionizujícího zá ení jsou tedy
vylou eny. Zám rem nedojde ke zm
umíst ní elektrorozvodných za ízení (vzdušná elektrická
vedení) ve ve ejn p ístupném prostoru. Nedochází tedy ke vzniku dodate ných vliv v oblasti
neionizujícího zá ení. Požadavky na ízení vlády . 1/2008 Sb., o ochran zdraví p ed neionizujícím
zá ením, v platném zn ní, budou dodrženy.
Vlivy dalších (neuvedených) fyzikálních nebo biologických faktor jsou vylou eny.
Vlivy na povrchové a podzemní vody
Základní vliv na povrchové vody nastal provedením poldru, který ovliv uje p irozené pr toky za
vysokých stav a zajiš uje tak do zna né míry ochranu území níže po toku p ed povodn mi.
Provedení zám ru tento vliv žádným zp sobem nem ní. Vytvo ení nového nenap ímeného koryta
umožní za b žných okolností delší setrvání povrchové vody v daném prostoru. Tento pozitivní vliv
bude vzhledem k rozsahu zám ru omezený, sou asn však s postupným vytvo ením a p irozenou
sukcesí mok ad zlepší odtokové pom ry v dot eném prostoru.
Míra ovlivn ní podzemních vod bude rovn ž odpovídat prostorovému rozsahu zám ru a vzhledem
k charakteru pohybu podzemních vod obvyklému v údolních nivách lze tento vliv hodnotit jako velmi
malý.
Vlivy na p du
Trvalý zábor p dy provedením zám ru bude relativn malý (cca 3,6 ha) a velikostí srovnatelný
s p irozeným vývojem v údolních nivách. Na rozdíl od p irozeného vývoje v daném p ípad nedojde ke
ztrát p dy erozí, ale kulturní vrstvy p dy budou využity.
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Do asný zábor p dy bude uveden po výstavb do p vodního stavu.
hem výstavby by mohlo dojít k ohrožení p dy pouze p i vážné havárii stavební mechanizace. Toto
riziko je velmi malé, potenciál zne išt ní nízký a prost edky k ešení havárie dostupné na míst .
Jediným zásahem do horninového prost edí bude vytvo ení nového koryta v zátop poldru odt žením
akumulací sediment v rozsahu cca 7 000 m3 (po sejmutí ornice v rozsahu cca 3 100 m 3).
V prostoru zám ru se nevyskytují žádné p írodní zdroje, specifikované jako p íslušná chrán ná
ložisková území. Jiné p írodní zdroje se v zájmové oblasti rovn ž nevyskytují.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Ovlivn ní biotické složky životního prost edí realizací zám ru bylo vyhodnoceno v biologickém
posouzení zám ru na základ výsledk biologického pr zkumu a také jako posouzení vlivu zám ru na
edm ty ochrany EVL a PO.
Podrobné výsledky biologického hodnocení, v etn podmínek realizace zám ru a navržených
kompenza ních opat ení jsou uvedeny v p íloze . 4 p edloženého Oznámení. Hodnocení bylo
zpracováno na základ výsledk díl ích pr zkum zájmového území (botanický, entomologický,
ichtyologický, vertebratologický pr zkum).
Fauna dot ené lokality nem že být provozem zám ru negativn ovliv ována. Negativním vlivem však
bude stavební innost p i realizaci zám ru. Jako významné a cenné byly identifikovány druhy vázané
na vodní tok (mihule poto ní, st evle poto ní), pro které bude nutné požádat o výjimky z ochranných
podmínek podle § 56 zákona 114/1992 Sb. P i dodržení podmínek a opat ení doporu ených
v biologickém hodnocení (a p evzatých v tomto Oznámení) nedojde k negativnímu ovlivn ní t chto
druh ani na úrovni jejich lokálních populací.
Vliv na flóru bude b hem výstavby velmi malý, protože v posuzovaném území nebyl zjišt n výskyt
zvlášt chrán ných druh rostlin, rovn ž se zde nenacházejí p irozená nebo cenná spole enstva.
V rámci provozu bude vliv zám ru pozitivní, za p edpokladu, že p irozenou sukcesí dojde k rozvoji a
stabilizaci mok adních rostlinných spole enstev. Kácení stávající b ehové vegetace bude provedeno
pouze v nezbytném rozsahu v míst odbo ení a zp tného napojení navrženého koryta.
Z pohledu ekosystém bude výsledný vliv zám ru pozitivní, protože dojde k posílení mok adních
biotop v údolní niv a revitalizaci plochy p vodn zem
lsky intenzivn využívané, meliorované a
dot ené výstavbou poldru.
Vlivy na územní systém ekologické stability
Zám r p edpokládá malý pozitivní vliv na územní systém ekologické stability p edevším posílením
zastoupení mok adních biotop vázaných na vodní tok. K negativnímu ovlivn ní m že dojít p i
vlastních stavebních pracích, kdy lze o ekávat zvýšenou hlu nost a lokální narušení vegeta ního
krytu. Tyto negativní vlivy budou do asné a zcela eliminovány následnou revitalizací. Prostorové
parametry jednotlivých prvk ÚSES, nezbytné k zachování jejich funk nosti, nebudou realizací
zám ru omezeny.
Vlivy na významné krajinné prvky, památné stromy
Sou asný stav vodního prost edí (vodního toku) je dán p edchozí technickou úpravou trasy toku (cca
1975 – 1980) a výstavbou poldru (2005 - 2006). Dot ení toku, který vykazuje postupnou
renaturalizaci, bude omezeno na prostor rozd lovacího objektu, zajiš ujícího stabilizované pr tokové
pom ry v hlavním koryt .
Morfologicky a funk
nedojde k významnému ovlivn ní žádného VKP v dot eném prostoru.
Památné stromy nebudou žádným zp sobem dot eny.

OZN_Lipka.doc

strana 31 z 41

Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátop
3A12224.A01

Vlivy na krajinu
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací lze o ekávat prakticky nulový vliv na krajinu.
Posílení p ítomnosti p írodních (resp. zp írodn ných) ploch lze považovat za pozitivní, t ebaže
rozsahem nevýznamné.
Celkov byl zásah z pohledu vlivu na estetické hodnoty, harmonického m ítka a vztah v krajin
vyhodnocen jako velmi slabý. V širším krajinném rámci zám r nem že ovlivnit celkové vnímání
krajinné scény a narušit p evažující estetické hodnoty krajiny. Zám r nesníží význam vnímání
írodních dominant krajiny a nijak neovlivní jejich stávající využití/funkci.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Protože plocha zám ru neleží v zastav ném území, bude dot ení hmotného majetku minimální.
Nadzemní elektrické vedení nebude dot eno, odvod ovací za ízení (meliorace) ve správ
Pozemkového fondu R není podrobn dokumentováno a jeho sou asný stav není dostate
znám.
Je velmi pravd podobné, že odvod ovací systém byl negativn dot en p i výstavb poldru. P ípadné
st ety se zám rem budou ešeny lokálním zaúst ním jednotlivých prvk do vodote e, prvky mimo
plochu zám ru nebudou dot eny.
Kulturní památky v dosahu p ímých i nep ímých vliv
zám ru nejsou známy. V p ípad
archeologického nálezu lze o ekávat, že k zachování archeologické hodnoty posta í jeho
dokumentace a vyzvednutí v souladu s platnou legislativou.

D.2

Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci

Vlivy zám ru na životní prost edí lze celkov
podpr
rný (velmi malý).

hodnotit jako nevýznamné, rozsah vliv

je o ekáván

D.3 Údaje o možných významných nep íznivých vlivech p esahujících státní
hranice
estože je zám r situován velmi blízko státní hranice, možnost p eshrani ního vlivu je zcela
vylou ena, protože je omezena na relativn krátký úsek toku, který je v celém rozsahu vnitrozemský.
Obdobn etapa výstavby nebude generovat vlivy, které by mohly potenciáln p esáhnout státní
hranici.

D.4 Opat ení k prevenci, vylou ení, snížení, pop ípad kompenzaci
nep íznivých vliv na životní prost edí
Ve fázi p ípravy byla zna ná pozornost v nována získání dostate ných podklad pro vyhodnocení
možných vliv zám ru. Byly provedeny dostate
podrobné pr zkumy všech makrosložek
ekosystému zachycující všechny významné sezónní aspekty.
Základní projektová opat ení k prevenci, vylou ení, snížení pop ípad kompenzaci nep íznivých vliv
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spo ívají v t chto oblastech:
výb r optimální varianty rozd lení pr tok mezi stávající a nové koryto
návrh p írod blízkého pr
hu trasy nového koryta a mok adních ploch
hem výstavby budou uplatn na standardní opat ení vyplývající ze stávající legislativy. Nad rámec
takových opat ení musí být nasazená mechanizace ve velmi dobrém technickém stavu, aby byla
pokud možno vylou ena nutnost servisu b hem provád ní prací. Vým na pracovních náplní nesmí
být provád na na staveništi. Pokud bude nutný zásah pojízdné dílny, musí být vytvo eny podmínky
pro spolehlivé zachycení úkap a únik pracovních kapalin nebo PHM.
Opat ení p edpokládaná ve fázi výstavby zám ru jsou následující:
na asování zásah do prost edí mimo období reprodukce (obecn mimo 1. 4. až 31. 7.)
kácení d evin provád t mimo vegeta ní období (tj. v dob od 1. 10. do 31. 3.)
zemní práce provést b hem podzimní a zimní sezóny (tj. v dob od 15. 8. do 1. 4.)
b hem prací zajistit biologický dozor odborn zp sobilou osobou (není nutné v období od 1.
11. do 15. 3.)
dodržení podmínek stanoviska orgánu ochrany p írody k zásahu do VKP
p ed zahájením prací zajistit odlov mihulí a ryb a jejich transfer do vhodného úseku
neovlivn ného stavebními pracemi
minimalizovat produkci zákalu ve stávajícím toku (technologické p estávky)
ekává se, že další opat ení mohou být navržena/požadována b hem další p ípravy zám ru.
Pro fázi „provozu“ zám ru nejsou konkrétní opat ení navržena, protože se p edpokládá samovolný
irozený vývoj na revitalizovaných plochách. Pouze rozd lovací objekt bude podléhat b žnému
monitoringu a p ípadné údržb jako každé vodní dílo dané kategorie.
Postavení zám ru s ohledem na rámcovou sm rnici o vodách
Sm rnice 2000/60/ES z 23. 10. 2000 (dále jen Sm rnice) stanoví rámec pro innost lenských stát
v ochran vod, která má zejména zabránit dalšímu zhoršování jejich stavu a podpo it jejich udržitelné
užívání. P i uskute ování program opat ení uvedených v plánech povodí jsou pro povrchové vody
stanoveny ty i environmentální cíle. Posuzovaného zám ru se zjevn týká bod (i):
Provést opat ení k zamezení zhoršení stavu všech útvar povrchových vod (s výhradou
do asného zhoršení z d vod p írodní povahy nebo vyšší moci, jsou-li spln ny ur ité
podmínky nebo jsou-li tyto zm ny obsaženy v plánu povodí a u in ny všechny sch dné kroky
k omezení, jestliže zm ny vyplývají z nad azeného ve ejného zájmu, nelze cíle splnit
z d vod technické neproveditelnosti nebo pro neúm rné náklady apod.)
V tomto ohledu není povinnost lenského státu dot ena, protože se zám rem je spojeno potenciální
zlepšení stavu vodního útvaru (revitalizace), zhoršení stavu se neo ekává v žádném ze sledovaných
parametr .
Dalším environmentálním cílem Sm rnice týkající se zám ru je (iii):
Zajistit ochranu a zlepšení stavu všech um lých a siln ovlivn ných vodních útvar s cílem
dosáhnout dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu povrchových vod
nejpozd ji do 15 let ode dne vstupu sm rnice v platnost, v souladu s ustanoveními podle
ílohy V, s výhradou prodloužení lh ty (...)
Dobrý ekologický potenciál siln ovlivn ných nebo um lých vodních útvar je p itom definován
ílohou Sm rnice tabelárn :
Složky biologické kvality
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Hydromorfologické složky

Podmínky v souladu s dosažením výše uvedených hodnot pro složky
biologické kvality.

Fyzikáln -chemické složky

(neuvedeno)

Všeobecné podmínky

Hodnoty fyzikáln chemických složek jsou v rozmezí stanoveném tak,
aby byly zabezpe eny funkce ekosystému a bylo dosaženo výše
specifikovaných hodnot pro složky biologické kvality.
Teplota a pH nep ekra ují rozmezí stanovená tak, aby byly
zabezpe eny funkce ekosystému a bylo dosaženo výše
specifikovaných hodnot pro složky biologické kvality
Koncentrace živin nep ekra ují úrovn stanovené tak, aby byly
zabezpe eny funkce ekosystému a bylo dosaženo výše
specifikovaných hodnot pro složky biologické kvality

V tomto ohledu je cílem zám ru jednozna
v prostoru zám ru.

zlepšení ekologického potenciálu vodního toku

D.5 Charakteristika nedostatk ve znalostech a neur itostí, které se vyskytly
i specifikaci vliv
Pro získání zpracovaných informací byly použity podklady uvedené v textu, literární údaje a citované
informa ní zdroje. Kamerální zpracování údaj bylo provedeno rešeršní formou. Výchozími
edpoklady byly aktuální údaje o stavu jednotlivých složek životního prost edí v zájmovém území.
Technické ešení zám ru bylo posuzováno v podob , jak ji zachycuje dokumentace Studie
proveditelnosti revitaliza ních opat ení a zpr chodn ní migra ních p ekážek – IV etapa Poldr Dolní
Lipka, revitalizace v zátop ID 5 (LA110131) zpracovaná v roce 2013 (Pöyry Environment a. s., Brno).
Objemy a plochy p ipravovaného zám ru byly získány v grafickém prost edí CAD na podkladu
aktuálního zam ení terénu. Údaje o parcelách byly p evzaty z ve ejné databáze ÚZK.
Geotechnické hodnoty materiál pro výstavbu byly získány z provedených archivních pr zkum .
Hydrologické údaje byly získány ze zdroj s údaji HMÚ.
Biologický pr zkum byl proveden p ímou metodou liniového transektu zájmové plochy, vizuální, p íp.
akustickou detekcí a vyhodnocením pobytových stop.
Zbývající hodnocení byla provedena obvyklými metodami srovnání stávajícího a o ekávaného stavu,
ípadn s využitím expertních odhad , extrapolací nebo interpolací.
Protože zám r je ve fázi p ípravy dokumentace pro územní ízení, není možné s absolutní p esností
vy íslit n které ukazatele, zejména týkající se výstavby (nap . objem t ženého materiálu). Je to b žná
situace, související s postupem p ípravy zám ru (podrobn jší stupn projektové p ípravy). V daném
ípad možné zm ny nemohou významn ovlivnit p edložené hodnocení, protože budou z hlediska
celkového rozsahu stavby a pevn stanovených parametr návrhu zcela nepodstatné. P i posuzování
byly hodnoceny vždy maximální možné zásahy/objemy/nep íznivé podmínky aj.
Neur itosti v detailním popisu vodního prost edí souvisí s tím, že jde obecn o velmi dynamické
prost edí ovliv ované krom hydrometeorologických jev také klimatickými charakteristikami a jejich
vývojem a také antropogenními vlivy provád nými v rozsahu povodí.
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ÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT

EŠENÍ ZÁM RU

Protože cílem zám ru je posílit p irozený vývoj mok adních biotop v zátop existujícího poldru, je
varianta lokalizace bezp edm tná.
V rámci technického ešení byly posuzovány t i varianty provedení rozd lovacího objektu a distribuce
pr tok ve vodote i mezi stávající a navržené koryto (viz kap. B.I.5). Porovnání jednotlivých variant
bylo provedeno nejen z technického a provozního hlediska, ale zejména s p ihlédnutím k rozsahu
možného ovlivn ní stávajícího toku a potenciálu vzniku mok adních ploch v okolí navržených t ní.
Zvolena byla varianta s minimálním dot ením stávajícího toku a optimálním tvarováním nového koryta
a pr to ných i nepr to ných t ní.

Nulová varianta
Nulová varianta p edstavuje zachování sou asného stavu, tj. existenci poldru ve stávající podob se
stabilizovanou vodote í v zátop , jejíž renaturaliza ní potenciál je omezený pevným trasováním, a
zem
lsky obhospoda ovanými plochami.

Srovnání variant
estože s aktivní variantou jsou spojeny lokální do asné negativní vlivy vyplývající ze stavební
innosti, je na druhé stran spojena s celkovým zlepšením dot eného prostoru z pohledu pozitivního
vlivu na rostliny a živo ichy, zejména obecn ustupující vodní a mok adní taxony.
Nulová varianta znamená nulové negativní vlivy (absence stavební innosti), na druhé stran
ponechává celkem nízkou hodnotu zájmové plochy.
Z hlediska celkového srovnání obou variant je nutné srovnat výsledné vlivy. Srovnání nulové a aktivní
varianty je shrnuto v tab. E/1.
Tab. E/1: P ehled výsledných vliv aktivní a nulové varianty - srovnání
varianta

aktivní

nulová

Vlivy na obyvatelstvo

Nejsou

Nejsou

Vlivy na ekosystém

Mírn pozitivní (posílení mok adního biotopu)

Neutrální

Vlivy na vodní živo ichy

Mírn pozitivní (rozší ení stanoviš )

Neutrální

Vlivy na PO (p edm t ochrany)

Mírn pozitivní

Neutrální

Vlivy na EVL (p edm t ochrany)

Neutrální

Neutrální

Z uvedeného srovnání je z ejmé, že z dlouhodobého hlediska je vhodn jší aktivní (navržená) varianta
zám ru.
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ÁST F
DOPL UJÍCÍ ÚDAJE
Zám r Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátop je sou ástí akce „Studie proveditelnosti revitaliza ních
opat ení a zpr chodn ní migra ních p ekážek na vodních tocích, které jsou uvedeny v programu
opat ení Plánu oblasti povodí Horního a st edního Labe“.

Obr. F.1: Celková situace navrženého zám ru

(Pöyry Environment, a. s.)

.
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ÁST G
VŠEOBECN SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Popis technického ešení
V zátop stávajícího poldru Dolní Lipka bude vy len no pásmo ší ky cca 60 m, ve kterém bude
provedena nová trasa m lkého koryta. Toto koryto bude vodou z Lipkovského potoka zásobovat
mok adní systém, který bude zahrnovat ty i m lké nádrže (pr to né i nepr to né t
). Nátok do
koryta bude ešen pomocí rozd lovacího objektu v pom ru 2:1 ve prosp ch stávajícího toku. Nové
koryto v zátop bude u hráze poldru op t zaúst no do p vodního toku. Pr tokové pom ry
v Lipkovském potoce mimo plochu zám ru se nijak nezm ní, v ovlivn ném úseku bude zachována
tšina stávajících pr tok .
Celkový zábor pozemk pro revitaliza ní opat ení bude zhruba 3,6 ha, do asný zábor po dobu
výstavby bude 6,6 ha. Pozemky do asn dot ené výstavbou budou uvedeny do p vodního stavu.
Pro umožn ní p ístupu na zem
lské pozemky na obou b ezích budou v novém koryt vybudovány
dva brody. Napojení na stávající koryto bude provedeno pomocí balvanitého skluzu.

Obr. G.1: P

ný profil v míst jednoho ze ty navržených mok ad

Obr. G.2: Provedení nového koryta

OZN_Lipka.doc

(Pöyry Environment, a. s.)

(Pöyry Environment, a. s.)

strana 37 z 41

Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátop
3A12224.A01

Hodnocení vliv zám ru
hem provád ní stavebních prací budou negativní vlivy zp sobené inností stavební mechanizace
omezeny na vlastní plochu zám ru a jejich vliv v žádném p ípad nezasáhne obyvatelstvo v okolním
území. Nebudou p ekro eny hygienické limity pro úrove hluku ani pro zne išt ní ovzduší (prakticky
se t mto limitním hodnotám ani nep iblíží). Zatížení místní komunikace ani p i maximální koncentraci
prací nep esáhne první desítky jízd nákladních automobil denn .
Vliv na živo ichy a rostliny bude v n kterých p ípadech mírn negativní (pouze v období výstavby).
Tento vliv bude aktivn omezován na asováním prací a organiza ními opat eními. Výsledný vliv na
živé složky p írody bude pozitivní, protože po ukon ení stavebních prací dojde k žádoucímu zpest ení
biotop v zátop stávajícího poldru, rozší ení vodního prost edí v údolní niv a celkovému posílení
místního ekosystému.
Z hlediska únosnosti životního prost edí nep esahují vlivy p i provád ní zám ru míru stanovenou
zákony a jinými právními p edpisy, p ípadn normami. Zám r proto nevyvolá p ekro ení únosné
zát že území ani významné zm ny v díl ích charakteristikách prost edí.
Zám r je hodnocen (za p edpokladu dodržení podmínek uvedených v p edloženém oznámení) jako
akceptovatelný (v dob výstavby) a pozitivní (po dokon ení).
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*KUPAX00EL3NL*
Krajský úřad
Pardubického kraje

KUPAX00EL3NL

OŽPZ - oddělení integrované prevence

Váš dopis zn.: 31-Bra/351
Ze dne:
12.08.2013
Číslo jednací:
KrÚ 59232/2013
Spisová značka: SpKrÚ 56546/2013 OŽPZ OIP
Vyřizuje:
Ing. Pavel Chejnovský, DiS.
Telefon:
466 026 345
E-mail:
pavel.chejnovsky@pardubickykraj.cz
Fax:
466 026 392
Datum:

Pöyry Environment a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno

26.08.2013

Vyjádření k záměru „Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 (LA110131)“ podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad podle
ustanovení § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále také „zákon“), obdržel dne 12. 8. 2013 žádost společnosti Pöyry
Environment a.s., sídlem Brno, Botanická 834/56, okres Brno-město, PSČ 602 00, s přiděleným
IČ: 463 47 526, o vyjádření k záměru „Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 (LA110131)“
z hlediska cit. zákona. Součástí žádosti byla část „Studie proveditelnosti revitalizačních opatření
a zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích, které jsou uvedeny v programu opatření
Plánu oblasti povodí Horního a Středního Labe a v programu opatření Plánu oblasti povodí Ohře
a Dolního Labe týkající se uceleného úseku vlastního toku Dolního Labe“ s přehlednou
a podrobnou situací záměru.
V roce 2005 – 2006 byla v rámci protipovodňových opatření v povodí Tiché Orlice cca v ř. km 0,45
vybudovaná hráz suché nádrže „Lipkovský poldr“. U paty hráze začaly vznikat, pravděpodobně
i v souvislosti s porušením funkce melioračního systému, drobné mokřady, u kterých je patrný
přirozený biologický vývoj. Předmětem záměru je vybudování nového mokřadního systému v k.ú.
Dolní Lipka s dotací vody z Lipkovského potoka. K tomuto účelu bude vybudováno nové koryto
v délce cca 775 m. V ploše revitalizovaného území budou realizovány 4 protékané mokřady
o celkové ploše cca 7 280 m2. V rámci výstavby bude provedena skrývka ornice v ploše cca 7 280
m2, výkopové práce budou v objemu cca 4 500 m3. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku
do vzdálenosti 20 km od zájmového území.
Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že záměr naplňuje ustanovení dané bodem 1.4 kategorie
II přílohy č.1 „Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a ráz krajiny“
zákona. Záměr „Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 (LA110131)“ proto podléhá
zjišťovacímu řízení podle citovaného zákona.
Pokud bude oznamovatel (žadatel) pokračovat v přípravě záměru, předloží příslušnému úřadu
oznámení záměru ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona. Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení
je Krajský úřad Pardubického kraje. Náležitosti oznámení a výčet jeho povinných příloh stanoví příloha
č. 3 k zákonu. Oznamovatel předloží oznámení příslušnému úřadu v 8 vyhotoveních a v elektronické
podobě.

_____________________________________________________________________________________________________
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice ∗ Ústředna: +420 466 026 111 ∗ Fax: +420 466 611 220
Internet: www.pardubickykraj.cz ∗ E-mail: posta@pardubickykraj.cz ∗ Úřední dny: pondělí a středa 8 – 17 hod.

1

V souladu s ust. § 23 cit. zákona v případě důvodných pochybností o záměru a o zařazení záměru
do příslušné kategorie nebo do příslušného sloupce podle přílohy č. 1 k cit. zákonu je rozhodující
vyjádření Ministerstva životního prostředí.

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru
Ing. Lubomír Felcman
v zastoupení
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Město Králíky

Městský úřad Králíky
odbor územního plánování a stavební úřad
Adresát:
PÖYRY Environment a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno

Č. J.:
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362/2013/UPaSU/LCh
1171/2013
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LISTŮ
PŘÍLOH:
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VYŘIZUJE:
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Ing. Lenka Chládková
465 670 762
l.chladkova@kraliky.eu

V KRÁLÍKÁCH

24. 1. 2013
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Vyjádření úřadu územního plánování z hlediska územně plánovací dokumentace
Na základě Vaší žádosti o vyjádření úřadu územního plánování k záměru „Poldr Dolní Lipka,
revitalizace v zátopě – ID 5“, Vám z hlediska územně plánovací dokumentace sdělujeme
následující:
Seznam vydané územně plánovací dokumentace na území města Králíky:
Územní plán Králíky vydaný dne 14. 6. 2010 pod číslem usnesení ZM/2010/04/084
Způsob využití plochy stanovený územním plánem:
Řešené území pro realizaci revitalizace v zátopě – ID 5 (pozemky zjednodušené evidence - p.p.č.
455/1, 460, 461/1, 463, 486 v k.ú. Dolní Lipka) je v územním plánu Králíky součástí stávající a
navrhované plochy krajinná zeleň – zemědělská – TTP. Plocha krajinné zeleně je v řešeném
území překrývána plochou poldru. Pozemky nejsou součástí zastavěného území ani zastavitelné
plochy.
Hlavním využitím plochy krajinná zeleň – zemědělská – TTP jsou trvalé travní porosty. Jedním
z přípustných využití této plochy jsou vodní toky a plochy a jejich doprovodná břehová zeleň,
stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro
snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.
Na základě výše uvedených skutečností je možné konstatovat, že záměr „Poldr Dolní Lipka,
revitalizace v zátopě – ID 5“ je v souladu s územně plánovací dokumentací města Králíky.

„otisk razítka městského úřadu“

Ing. Lenka Chládková v.r.
referent odboru ÚPSÚ

KRAJSKÝ ÚŘAD
Pardubického kraje

odbor životního prostředí a zemědělství
Naše značka:
Vyřizuje:
Linka:
Vyhotoveno:

60370/2013/OŽPZ/Le
Mgr. M. Lemberková
423
V Pardubicích 4. 9. 2013

PÖYRY Environment a. s.
Botanická 834/56
602 00 Brno

Záměr: „Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 (LA110131)“ - stanovisko.
Krajskému úřadu Pardubického kraje byla doručena žádost o vydání stanoviska
dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), k záměru „Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID
5 (LA110131)“.
V předmětné věci vydává Krajský úřad Pardubického kraje jako orgán příslušný
dle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona toto stanovisko:
Předložený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality, nelze však
vyloučit významný vliv na Ptačí oblast (dále jen PO) Králický Sněžník (kód CZ0711016),
vymezenou dle Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících
ptáků. Předmětem ochrany PO je chřástal polní (Crex crex) a jeho biotop. Cílem ochrany PO
je zachování a obnova ekosystémů významných pro chřástala polního v jeho přirozeném
areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Z důvodu nevyloučení významného vlivu je nutné záměr posoudit dle ustanovení § 45i
odst. 2 zákona autorizovanou osobou (§ 45i odst. 3 zákona) v rámci zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je vybudování revitalizačního opatření. V ploše revitalizovaného území
jsou umístěny celkem čtyři průtočné mokřady napojené z levého břehu na Lipkovský potok.
Záměr je situován v území zátopy stávajícího suchého poldru v k. ú. Dolní Lipka. V rámci
revitalizačních prací bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,3 m na celkové ploše
10 380 m².
Záměr je situován na pozemek trvalého travního porostu, který má v současné době charakter extenzivně obhospodařovaného území. V JZ části zájmového území, u paty poldru, je
patrný rozsáhlý mokřad, který je zcela evidentně neobhospodařovaný (nesečený). Realizací
záměru dojde k záboru plochy travního porostu, která je vhodným biotopem pro chřástala
polního. Chřástal polní hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech. Důležitým faktorem je
přítomnost mokřin, pramenišť a drobných krajinných struktur (kamenné snosy, vrbové křoviny apod.), které po případném pokosení luk poskytují vhodná refugia. Krajský úřad Pardubického kraje posoudil charakter záměru, jeho rozsah a umístění a dospěl k závěru, že výše
uvedený záměr je takový, že je předpokládáno, že dojde k dlouhodobému negativnímu ovlivnění biotopu a nároků chřástala polního.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466 026 351, Fax: +420 466 026 392, E-mail: posta@pardubickykraj.cz

Krajský úřad Pardubického kraje posoudil záměr, jeho rozsah a umístění a dospěl k závěru,
že výše uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality, ale svým
charakterem může mít negativní vliv na vymezenou PO Králický Sněžník, jak ve svém stanovisku uvádí.
Toto stanovisko nenahrazuje stanoviska, vyjádření či rozhodnutí, vydávaná podle ustanovení jiných paragrafů
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiných zákonů.

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Ing. Josef Hejduk
vedoucí odboru

Biologické posouzení záměru - Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě

BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ ZÁMĚRU
POLDR DOLNÍ LIPKA, REVITALIZACE V ZÁTOPĚ
Mgr. RADIM KOČVARA
Záříčí 92
CZ – 768 11 Chropyně
IČO: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432
Tel: 573 355 298, 604 356 795
email: burunduk@seznam.cz

Pohled k východu z hráze poldru na zájmovou plochu, 11. 09. 2013 (RK)

Rozdělovník
Výtisk č. 2–4: PÖYRY ENVIRONMENT a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno
Výtisk č. 1: Mgr. RADIM KOČVARA, Záříčí 92, 768 11 Chropyně
V Záříčí, 15. září 2013
Mgr. Radim Kočvara

Mgr. Radim Kočvara
604 356 795, burunduk@seznam.cz

Záříčí 92, 768 11 Chropyně
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1. ÚVOD
Na základě zadání objednatele (Pöyry Environment a. s., Botanická 834/56, 602 00 Brno)
bylo zhotovitelem provedeno biologické posouzení záměru „Poldr Dolní Lipka, revitalizace
v zátopě“, situovaném v Pardubickém kraji, v k. ú. Dolní Lipka.
Zhotovitel se v předloženém biologickém posouzení zabývá zhodnocením možného vlivu
uvažovaného záměru na zájmy ochrany přírody. Činnost zhotovitele přitom spočívala ve zjišťování
a zhodnocení výskytu rostlin a živočichů a v následném posouzení dopadů uvažovaného záměru na
jejich populace v dotčené oblasti. Současně jsou předloženy návrhy opatření zmírňující možné negativní vlivy a případné kompenzace.
Toto posouzení je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny
a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska
vlivu na rostliny a živočichy. Hodnocení se zabývá celým průběhem zamýšleného zásahu, zejména
jeho výstavbou a užíváním.
Ačkoli nebylo požadováno biologické hodnocení v rozsahu dle §67 z. č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, respektive §18 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona, je zpracováno s ohledem na uvažovaný záměr po odborné stránce v tomto rozsahu, aby bylo maximálně vyhovující požadavkům na ochranu přírody. Součástí posouzení je především biologický průzkum, aktuálně provedený v průběhu června až září 2013. Cílem posouzení je
podat přehled flóry a fauny s důrazem zejména na zvláště chráněné druhy (dle vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb.), jejich biotopy a potenciální ovlivnění ze
strany záměru.
Pozornost byla věnována všem druhům vyskytujícím se v daném území (viz mapa v příloze), které bylo vymezeno jako trasa vedení zvn včetně pásma 500 m na každou stranu vedení. Přitom byl hodnocen výskyt nejen přímo v zájmovém území, ale i v blízkém okolí, a to s ohledem na
možné ovlivnění druhů, pro které může být území troficky významné (tedy důležité z hlediska potravní nabídky) anebo důležité z hlediska migrace. V tomto ohledu byla zvýšená pozornost věnována zvláště chráněným územím (PP, NPP, PR, NPR, CHKO) a lokalitám soustavy NATURA 2000
(PO, EVL).
2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ
Centrální část území se nachází na 50°5'41.138"N, 16°41'40.910"E ve čtverci 5966 sítě mezinárodního kvadrátového mapování organismů (PRUNER & MÍKA 1996). Nadmořská výška se pohybuje okolo 530 m n. m.
Geomorfologicky spadá zájmové území do Hercynského systému, provincie Česká vysočina, subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava, Orlické oblasti, celku Kladská kotlina, podcelku
Králická brázda a okrsku Lichkovská brázda (DEMEK 1987). Klimaticky spadá zájmové území do
oblasti CH7. Jedná se o klima, které je charakterizováno velmi krátkým až krátkým, mírně chladným, vlhkým létem, přechodné období je dlouhé, s mírně chladným jarem a mírným podzimem,
dlouhou mírnou zimou, mírně vlhkou, s dlouhým trváním sněhové pokrývky (QUITT 1971). Podle
biogeografického členění (CULEK 1996) spadá území do bioregionu 1.53 Šumperského.
Dle regionálně fytogeografického členění náleží území do fytogeografického okresu 73b
Hanušovická vrchovina (SKALICKÝ 1988). Podle mapy Potenciální přirozené vegetace České republiky (NEUHÄUSLOVÁ et al. 2001) jsou dominantní fytocenózou území květnaté bučiny s kyčelnicí
devítilistou (Dentario enneaphylii-Fagetum).
Z lokalit soustavy Natura2000 se v místě záměru nachází Ptačí oblast (PO) CZ0711016 Králický Sněžník, kde je předmětem ochrany populace chřástala polního (Crex crex). Do dalších významných území záměr nezasahuje, nejblíže se pak nachází Evropsky významná lokalita (EVL)
Mgr. Radim Kočvara
604 356 795, burunduk@seznam.cz

Záříčí 92, 768 11 Chropyně
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CZ0533314 Tichá Orlice, 450 m JZ směrem. Předmětem ochrany je zde populace mihule potoční
(Lampetra planeri).
3. CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU
Koryto Lipkovského potoka bylo upraveno předchozím správcem toku ZVHS cca v letech
1975–1980. Úprava byla provedena zemní prohrábkou koryta v nové trase s úpravou profilu koryta
do dvojitého lichoběžníku, spodní profil o šířce 2,5 m a hloubce 1 m se svahy ve sklonu 1:2,5 zpevněnými zhutněným makadamem, navazující bermy ve sklonu 1:10 byly upraveny osetím v délce
3 m a profil byl ukončen svahem ve sklonu 1:2 v délce 1 m. Celková šíře profilu v koruně je 15 m.
V současné době má koryto bohatý doprovodný břehový porost, který vytváří přirozený pás podél
toku včetně porostu na bermách. U vlastního koryta dochází k postupné renaturalizaci. Pozemky na
obou stranách koryta jsou zmeliorovány.
V roce 2005–2006 byla v rámci protipovodňových opatření v povodí Tiché Orlice cca v ř.
km 0,450 vybudovaná hráz suché nádrže „Lipkovský poldr“. U paty hráze začaly vznikat, pravděpodobně i v souvislosti s porušením funkce melioračního systému, drobné mokřady, u kterých je
patrný přirozený biologický vývoj. Cílem revitalizace je vytvořit mokřadní systémy dotované
z koryta stávajícího toku (poměr průtoků cca 2:1 ve prospěch stávajícího toku). Mokřadní systémy
nebudou opatřeny vegetačním doprovodem (retenční prostor suché nádrže) a budou sloužit především jako úkryt a klidová zóna pro ptactvo. Revitalizace se skládá z následujících objektů.
SO 01 - Koryto pro dotaci mokřadů vodou. Mokřadní systém bude zásobován novým korytem, jehož trasa je řešena pomocí protisměrných oblouků o různém poloměru a délce. Celková
délka nového koryta je cca 775 m, podélný sklon dna 2 ‰, avšak v místech mokřadů může být navržen jako nulový (v závislosti na realizované variantě zahloubení koryta). Zaústění do stávajícího
koryta je řešeno opevněním kamenným záhozem a zvýšeným sklonem dna nového koryta.
Návrh příčného řezu koryta je odlišný v závislosti na variantě rozdělovacího objektu. Sklon
svahů navrženého koryta je proměnlivý mezi 1:3 a 1:5 (ve výpočtu uvažováno 1:4). Rozdělení průtoků mezi starým a novým korytem je řešeno ve třech variantách:
1) minimální vzdutí - minimálního vzdutí je dosaženo návrhem nového koryta tak, aby nebylo nutné ve starém korytě budovat rozdělovací (vzdouvací objekt). Nové koryto je zaústěno těsně
(0,1 m) nad úroveň dna stávajícího koryta a je dimenzováno tak, aby co možná nejlépe vyhovělo
požadavku investora na rozdělení průtoků mezi starým a novým korytem v poměru 2:1. Dochází
však k výraznému zahloubení do terénu (průměrně 1,2 m), kdy šířka nového koryta na úrovni terénu se pohybuje v průměru kolem 11 m (max. 15 m). Navržené koryto má šířku ve dně 1 m, při
průměrných průtocích bude hloubka vody 0,21 m, sklon dna v mokřadních jezírcích je roven nule.
2) minimální zahloubení - ve stávajícím korytě je umístěný rozdělovací objekt výšky 0,85
m, nové koryto je zaústěno 0,05 m nad úrovní hrany tohoto objektu. Dochází k výraznému vzdutí
vody ve stávajícím korytě, které se propaguje až do vzdálenosti cca 300 m od rozdělovacího objektu. Pro efektivní převedení průtoků a rozdělení protékajícího množství do koryt, je navrženo koryto
šířky 2 m, ve kterém při průměrných průtocích poteče voda hloubkou 0,15 m. Šířka koryta na úrovni terénu se pohybuje průměrně kolem hodnoty 8 m (max. 10 m), zahloubení cca 0,6 m.
3) střední varianta - pro tuto variantu bylo uvažováno s rozdělovacím objektem výšky 0,5 m.
Při umístění tohoto objektu do koryta by došlo k nejideálnějšímu rozdělení průtoků mezi novým a
starým korytem. Vzdutí by dosahovalo do vzdálenosti cca 170 m, zahloubení nového koryta by se
pohybovalo kolem 0,8 m, při šířce koryta na úrovni terénu cca 7 m (max. 11 m). Nové koryto má ve
dně šířku 0,6 m a je zaústěno 0,05 m nad hranu rozdělovacího objektu. Kyneta stávajícího koryta je
schopna převést i po umístění objektu průtoky odpovídající Q90d, takže nedojde k výraznému snížení kapacity koryta. Ve výkresech a dalších úvahách byla sledována tato varianta jako primární.
V rámci výstavby SO 01 bude provedena skrývka ornice v ploše cca 3 100 m2, výkopové
práce v objemu cca 2 350 m3. Zemina bude odvážena na skládku do 20 km od zájmového území.
Mgr. Radim Kočvara
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SO 02 - Průtočný mokřad. V ploše revitalizovaného území jsou umístěny celkem čtyři
mokřady, všechny mokřady jsou protékané. Mokřady byly umísťovány do míst terénních depresí.
Dno mokřadů je zahloubené zhruba 1 m pod stávajícím terénem a 0,3 m pod úrovní dna koryta nového toku. Sklon dna mokřadů se pohybuje od 0 do 2 ‰, podle realizované varianty zahloubení
koryta. Sklon svahů mokřadů je proměnlivý mezi 1:4 a 1:5. Mokřady jsou různě velké: délka 55 m,
šířka 25 m, plocha 1 225 m2, délka 55 m, šířka 25 m, plocha 1 185 m2, délka 60 m, šířka 25 m, plocha 1 265 m2, délka 125 m, šířka 30 m, plocha 3 605 m2. Celková plocha mokřadů je cca 7 280 m2,
v investičním záměru byla plocha mokřadů odhadnuta na 13 400 m2. Aby byla umožněna přirozená
sukcese, nebude v zájmovém území vysazována žádná vegetace. Mokřady budou sloužit především
jako klidová zóna pro drobné ptactvo. V rámci výstavby SO 02 bude provedena skrývka ornice
v ploše cca 7 280 m2, výkopové práce budou v objemu cca 4 500 m3. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku do vzdálenosti 20 km od zájmového území.
SO 03 - Rozdělovací objekt. Pro efektivní rozdělení průtoků ze stávajícího koryta bude v ř.
km 1,242 (dle TPE) navržen rozdělovací objekt. Tento objekt je navržen ve třech variantách, podle
požadovaného technického řešení koryta dotujícího mokřadní tůně.
V prvním případě bude rozdělení průtoků řešeno bez rozdělovacího objektu pomocí vhodně
navržených parametrů dotačního koryta. Ve druhém případě bude nutné vybudovat rozdělovací
objekt o výšce 0,85 m. Ve třetím, doporučeném případě bude vybudován rozdělovací objekt výšky
0,5 m, šířka v koruně bude 0,5 m, šířka v patě objektu 1,5 m, sklon svahů 1:3. Objekt bude mít tvar
přetékané lichoběžníkové hrázky a bude řešen jako přírodě blízká konstrukce tvořená z kamenných
prvků. Koryto nového toku bude zaústěno 0,05–0,1 m nad korunou objektu.
SO 04 – Brod. Pozemky v zátopě poldru mohou být zemědělsky využívány a je tudíž nutné
zajistit k nim přístup. Na novém korytě jsou proto navrženy dva brody (km 0,049 a km 0,747 dotačního koryta). Brod bude mít šířku 5 m, se sklonem 1:8. Brody budou vhodně opevněny kamenem.
SO 05 - Napojení na stávající koryto. Zpětné napojení na stávající koryto je řešeno pomocí
balvanitého skluzu ve sklonu 1:15. Dno nového koryta (527,77) je napojeno do dna stávajícího toku
(526,91). Stávající koryto bude v místě napojení (ř. km dle TPE 0,486) dobře opevněno, stejně jako
balvanitý skluz.
SO 06 - Kácení vegetačního doprovodu toku. V místech napojení nového koryta na stávající koryto bude provedeno kácení stávajícího vegetačního doprovodu. Rozsah kácení bude určen na
základě terénního šetření v místě stavby v co nejmenší možné míře.
4. METODIKA
Průzkum byl zaměřen na zjištění výskytu jednotlivých taxonů a posouzení vhodnosti území
pro život a rozmnožování rostlin a živočichů. Návštěvy území byly provedeny 7. 6., 24. 6., 12. 7.,
4. 8., 20. 8., 11. 9. a 14. 9. 2013. Výsledky jsou navíc v případě relevantnosti údajů doplněny o řadu
publikovaných údajů v rámci širšího okolí (ŠŤASTNÝ, BEJČEK & HUDEC 2006, MIKÁTOVÁ et al.
2001, MORAVEC 1994, ANDĚRA & HANZAL 1995, 1996, ANDĚRA 2000, ANDĚRA & BENEŠ 2001,
2002, ANDĚRA & ČERVENÝ 2004, ANDĚRA & HANÁK 2007, HANÁK & ANDĚRA 2005, 2006). Zohledněny jsou rovněž publikované nálezy v rámci databáze AOPK (ANONYMUS 2013).
Cílem botanického průzkumu bylo ověřit výskyt zvláště chráněných a vzácných taxonů
vyšších rostlin, a to na ploše záměru a v bezprostředním okolí. Případné názvy biotopů a jejich kódy
jsou převzaty z Katalogu biotopů České republiky (CHYTRÝ et al. 2010), který je používán jako
výchozí literatura pro mapování biotopů soustavy Natura 2000. Data o biotopech pocházejí
z databáze Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR 2013) prostřednictvím
WMS služby v prostředí ArcMap 10.
Vzhledem k vysoké druhové rozmanitosti bezobratlých byl orientační faunistický průzkum
cíleně zaměřen na výskyt indikačně významného a druhově rozmanitého taxonu Lepidoptera (moMgr. Radim Kočvara
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týli), resp. na indikačně významnou skupinu brouků, čel. Carabidae. Dále pak na zvláště chráněné
druhy bezobratlých (viz vyhl. 395/1992 Sb., v platném znění), případně druhy ohrožené (FARKAČ et
al. 2005). Výběr studovaných skupin bezobratlých byl proveden s ohledem na vysoké zastoupení
indikačně významných druhů (KOOMEN & van HELSDINGEN 1996), jejichž kvalitativního zastoupení lze využít při hodnocení biologické kvality zájmového území. Při determinaci materiálu bylo
postupováno podle determinačních klíčů: ASPÖK et al. (1980), DLABOLA (1954), HANEL & ZELENÝ
(2000), HŮRKA (1996), JAVOREK (1947), KRATOCHVÍL (1957, 1959), MAY (1959), PAVELKA &
SMETANA (2003), KOČÁREK et al. (2005).
Při vlastním terénním průzkum bylo použito standardních technik sběru materiálu, tj. sběr
do motýlářské síťky, smýkání vegetace a individuální sběr imag, včetně dvou zemních pastí (v detailu metodiky popisuje např. NOVÁK 1969). Sbírání byli pouze jedinci pro determinaci, a to
v minimálních počtech.
Zkoumaní obratlovci byli sledováni jak vizuálně, tak akusticky, jejich výskyt byl posuzován
z kvalitativního, v případě vzácných druhů i kvantitativního hlediska. U ptačích druhů bylo v rámci
možností zjišťováno, zdali na lokalitě hnízdí či nikoli, a na které biotopy a části území jsou nebo
mohou být vázány. U obojživelníků, plazů a savců bylo cílem zaznamenat přítomné dospělé
jedince, případně snůšky s vajíčky nebo mláďata. Vzhledem ke skutečnosti, že je průzkum
prováděn nedestruktivními metodami, je věnována zvýšená pozornost pobytovým stopám (stopy,
trus, zbytky potravy, okusy), a to především savců vzhledem k jejich převažující noční aktivitě.
Mihulovci a ryby byli sledováni vizuálně při brodění v toku, případně ručně odchytávání do síťky
za účelem determinace.
5. VÝSLEDKY
V následující části jsou uvedeny přehledy významných zjištěných druhů, rozdělených do
zájmových skupin. Jsou uvedeny pouze ty druhy, které mají nebo mohou mít k zájmovému území
konkrétní vztah (zjištěné anebo potenciální stanoviště pro rozmnožování, zimování, potravní stanoviště, tahová zastávka). Ostatní druhy, pro které je území netypické a jejichž výskyt lze charakterizovat jako náhodný nebo ojedinělý (vyskytují se v jiných typech prostředí), nejsou uváděny.
U každého druhu je uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III vyhlášky MŽP ČR č.
395/1992 Sb. ve znění vyhlášky MŽP ČR č. 175/2006 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., podle
Červených seznamů ČR (ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003, ZAVADIL & MORAVEC 2003, ANDĚRA &
ČERVENÝ 2003, FARKAČ et al. 2005, HOLUB & PROCHÁZKA 2000). Dále je uvedeno, zda se druh
nachází v Příloze I Směrnice 79/409/EHS nebo v příloze II nebo IV Směrnice 92/43/EHS.
Zákonem chráněné druhy: O – Ohrožený druh, SO – Silně ohrožený druh, KO – Kriticky
ohrožený druh; Červené seznamy ČR: EX – Vyhynulý, RE – Druh vymizelý na území ČR, EW –
Vyhynulý nebo vyhubený ve volné přírodě, CR – Kriticky ohrožený druh, EN – Ohrožený druh,
VU – Zranitelný druh, NT – Téměř ohrožený druh, LC – Málo dotčený druh, NE – nevyhodnocené
druhy, DD – taxon, o němž jsou nedostatečné údaje. I, II, IV – druh je uveden v příslušné příloze
Směrnice 79/409/EHS nebo 92/43/EHS. C - index ohrožení dle Černého a Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR (HOLUB & PROCHÁZKA 2000). C1 - taxon kriticky ohrožený, C2 - taxon silně
ohrožený, C3 - taxon ohrožený a C4a - vzácnější taxon vyžadující pozornost.
5.1 BOTANIKA
Níže uvedený abecedně seřazený seznam zahrnuje všechny nalezené druhy cévnatých rostlin, které byly na vymezené lokalitě a v blízkém okolí zjištěny. V území nebyla identifikována přirozená společenstva, dotčené plochy představují zejména společenstva silně ovlivněná člověkem až
společenstva polopřirozená. Pouze na vlhkých stanovištích (části luční plochy jižně od Lipkovského
potoka) byly zjištěny porosty blížící se svazu Calthion, podsvazu Calthenion.
Mgr. Radim Kočvara
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Přehled zjištěných druhů
Acer platanoides
javor mléč
Acer pseudoplatanus
javor klen
Aegopodium podagraria
bršlice kozí noha
Agrostis capillaris
psineček obecný
Achillea millefolium
řebříček obecný
Achillea ptarmica
řebříček bertrám
Alchemilla sp.
kontryhel
Alliaria petiolata
česnáček lékařský
Alnus glutinosa
olše lepkavá
Alnus incana
olše šedá
Alopecurus pratensis
psárka luční
Angelica sylvestris
děhel lesní
Anthoxanthum odoratum
tomka vonná
Anthriscus sylvestris
kerblík lesní
Armoracia rusticana
křen selský
Arrhenatherum elatius
ovsík vyvýšený
Artemisia vulgaris
pelyněk černobýl
Avenella flexuosa
metlička křivolaká
Bellis perennis
sedmikráska obecná
Betula pendula
bříza bělokorá
Bistorta major
rdesno hadí kořen
Calamagrostis arundinacea třtina rákosovitá
Calamagrostis epigejos
třtina křovištní
Callitriche hamulata
hvězdoš háčkatý
Caltha palustris
blatouch bahenní
Calystegia sepium
opletník plotní
Campanula patula
zvonek rozkladitý
Campanula rotundifolia
zvonek okrouhlolistý
Capsella bursa-pastoris
kokoška past. tobolka
Carduus personata
bodlák lopuchovitý
Carex remota
ostřice řídkoklasá
Carex rostrata
ostřice zobánkatá
Carpinus betulus
habr obecný
Cerastium arvense
rožec rolní
Cirsium arvense
pcháč oset
Cirsium oleraceum
pcháč zelinný
Cirsium palustre
pcháč bahenní
Cirsium rivulare
pcháč potoční
Convolvulus arvensis
svlačec rolní
Cornus sanguinea
svída krvavá
Corylus avellana
líska obecná
Crepis biennis
škarda dvouletá
Crepis paludosa
škarda bahenní
Dactylis glomerata
srha laločnatá
Deschampsia cespitosa
metlice trsnatá
Echinochloa crus-galli
ježatka kuří noha
Elytrigia repens
pýr plazivý
Epilobium angustifolium
vrbovka úzkolistá
Equisetum arvense
přeslička rolní
Festuca pratensis
kostřava luční
Festuca rubra
kostřava červená
Ficaria verna subsp. bulbifera orsej jarní hlíznatý
Filipendula ulmaria
tužebník jilmový
Fraxinus excelsior
jasan ztepilý
Galium album
svízel bílý
Galium aparine
svízel přítula
Geranium pratense
kakost luční
Glyceria fluitans
zblochan vzplývavý
Heracleum sphondylium
bolševník obecný
Hieracium pilosella
jestřábník chlupáček
Holcus mollis
medyněk měkký
Mgr. Radim Kočvara
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L.
L.
L.
L.
L.
L.
(M. Bieb.) Cavara & Grande
(L.) Gaertn.
(L.) Moench
L.
L.
L.
(L.) Hoffm.
P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
(L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl.
L.
(L.) Drejer
L.
Roth
S. F. Gray
(L.) Roth
(L.) Roth
W. D. J. Koch
L.
(L.) R. Br.
L.
L.
(L.) Medik.
(L.) Jacq.
L.
Stokes
L.
L.
(L.) Scop.
(L.) Scop.
(L.) Scop.
(Jacq.) All.
L.
L.
L.
L.
(L.) Moench
L.
(L.) P. Beauv.
(L.) P. Beauv.
(L.) Nevski
L.
L.
Huds.
L.
Á. Löve & D. Löve
(L.) Maxim.
L.
Mill.
L.
L.
(L.) R. Br.
L.
L.
L.
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Hypericum maculatum agg.
Hypochaeris radicata
Chaerophyllum hirsutum
Chelidonium majus
Chrysosplenium alternifolium
Impatiens noli-tangere
Impatiens parviflora
Iris pseudacorus
Juncus effusus
Knautia arvensis
Lactuca serriola
Lamium purpureum
Lathyrus pratensis
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lychnis flos-cuculi
Lysimachia nemorum
Lysimachia vulgaris
Malus domestica
Myosotis arvensis
Myosotis nemorosa
Oxalis acetosella
Petasites albus
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Picea abies
Pimpinella saxifraga
Plantago lanceolata
Poa pratensis
Populus tremula
Potentilla erecta
Potentilla reptans
Primula veris
Prunella vulgaris
Prunus avium
Prunus padus
Quercus robur
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Rhinanthus minor
Rosa canina
Rubus fruticosus agg.
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Salix alba
Salix caprea
Salix cinerea
Salix euxina
Salix purpurea
Salix viminalis
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Sanguisorba officinalis
Scirpus sylvaticus
Senecio ovatus
Solidago canadensis
Sorbus aucuparia
Stellaria graminea
Stellaria nemorum
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třezalka
prasetník kořenatý
krabilice chlupatá
vlaštovičník větší
mokrýš střídavolistý
netýkavka nedůtklivá
netýkavka malokvětá
kosatec žlutý
sítina rozkladitá
chrastavec rolní
locika kompasová
hluchavka nachová
hrachor luční
máchelka podzimní
máchelka srstnatá
kopretina bílá
jílek vytrvalý
štírovník růžkatý
kohoutek luční
vrbina hajní
vrbina obecná
jabloň domácí
pomněnka rolní
pomněnka hajní
šťavel kyselý
devětsil bílý
chrastice rákosovitá
rákos obecný
smrk ztepilý
bedrník obecný
jitrocel kopinatý
lipnice luční
topol osika
mochna nátržník
mochna plazivá
prvosenka jarní
černohlávek obecný
třešeň ptačí
střemcha obecná
dub letní
pryskyřník prudký
pryskyřník plazivý
kokrhel menší
růže šípková
ostružiník
ostružiník maliník
šťovík kyselý
šťovík tupolistý
vrba bílá
vrba jíva
vrba popelavá
vrba křehká
vrba nachová
vrba košíkářská
bez černý
bez červený
krvavec toten
skřípina lesní
starček vejčitý
zlatobýl kanadský
jeřáb ptačí
ptačinec trávovitý
ptačinec hajní

L.
L.
L.
L.
L.
DC.
L.
L.
(L.) J. M. Coult.
L.
L.
L.
L.
L.
Lam.
L.
L.
L.
L.
L.
Borkh.
(L.) Hill
Besser
L.
(L.) Gaertn.
L.
(Cav.) Steud.
(Linnaeus) Karsten
L.
L.
L.
L.
(L.) Räusch.
L.
L.
L.
(L.) L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
I. V. Belyaeva
L.
L.
L.
L.
L.
L.
(P. Gaertn., B. Mey. & Scherb.) Willd.
L.
L.
L.
L.
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Symphoricarpos albus
Symphytum officinale
Tanacetum vulgare
Taraxacum sect. Ruderalia
Thlaspi arvense
Tilia cordata
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trisetum flavescens
Typha latifolia
Ulmus glabra
Urtica dioica
Veronica chamaedrys
Vicia cracca
Viola arvensis

pámelník bílý
kostival lékařský
vratič obecný
pampeliška lékařská
penízek rolní
lípa srdčitá
jetel luční
jetel plazivý
trojštět žlutavý
orobinec širokolistý
jilm horský
kopřiva dvoudomá
rozrazil rezekvítek
vikev ptačí
violka rolní

(L.) S. F. Blake
L.
L.
Kirschner, H. Ollgaard & Štěpánek
L.
Miller
L.
L.
(L.) P. Beauv.
L.
Huds.
L.
L.
L.
Murray

Výskyt ochranářsky významných druhů
Na lokalitě ani v blízkém okolí lokality nebyly zjištěny žádné vzácné a ohrožené druhy rostlin chráněné zákonem podle vyhlášky 395/1992 Sb. V území rovněž nebyly nalezeny druhy zařazený do Červeného seznamu České republiky (HOLUB & PROCHÁZKA 2000).
5.2 BEZOBRATLÍ
V rámci provedené entomologické studie byla pozornost zaměřena zejména na indikačně
významnou skupinu motýlů (Lepidoptera) a čeleď střevlíkovitých (Carabidae), z makrozoobentosu
zejména raky (Astacidae), v případě dalších skupin byla pozornost věnována význačným nebo indikačním druhům. Níže jsou uvedené druhy zjištěné během terénního šetření. Ke každému faunisticky
a ochranářsky významnému druhu je uveden doplňující komentář.
RAKOVITÍ (Astacidae)
V území byl zjištěn rak říční Astacus astacus - KO, EN, V. Nebyl zjištěn v dotčené části Lipkovského potoka,
kde navíc nemá optimální podmínky pro trvalejší výskyt (nevhodný substrát). Dva jedinci byli pozorováni pod kameny
v upravené části toku pod poldrem (objekt přepadu, mezi poldrem a železnicí, 4. 8., 11. 9.), jednotlivě pak také v již
neupravené části toku mezi železnicí a silnicí ve směru soutoku s Tichou Orlicí. Zde bylo 11. 9. pozorováno celkem 5
ex., početnost lze odhadnout na min. nižší desítky jedinců. Dotčení druhu ze strany záměru lze považovat za zanedbatelné.
MOTÝLI (LEPIDOPTERA)
Z pozorovaných druhů lze uvést zejména běžné taxony jako babočka admirál Vanessa atalanta, babočka bílé-C
Polygonia c-album, babočka paví oko Inachis io, babočka bodláková Vanessa cardui, babočka kopřivová Aglais urticae, bělásek řepkový Pieris napi, bělásek zelný Pieris brassicae, okáč prosíčkový Aphantopus hyperanthus. Ze zajímavějších a zvláště chráněných druhů byl 12. 7. na poldru zastižen otakárek fenyklový Papilio machaon.
Otakárek fenyklový Papilio machaon – O. Je v regionu široce rozšířen (srovnej BENEŠ, KONVIČKA 2002).
Housenka žije ve dvou generacích na mrkvovitých rostlinách. Kuklí se na rostlině připoutána koncem zadečku a opaskem. Imága létají od dubna do června a od července do srpna, jsou schopna překonávat značné vzdálenosti. Záměr jako
takový populaci druhu neohrozí. Pozorován byl mimo plochu záměru bez předpokladu dotčení druhu.
BROUCI (COLEOPTERA)
Z jednotlivých druhů byli zjištěni nejběžnější druhy střevlíkovitých brouků, např. čtvercoštítník černý Abax
parallelepipedus, střevlík Agonum muelleri, střevlíček ojedinělý Agonum viduum, kvapník hladký Amara familiaris,
střevlíček ošlejchový Anchomenus dorsalis, střevlíček Calathus fuscipes, mrchožrout Nicrophorus interruptus, hrobařík
obecný Nicrophorus vespillo, střevlíček měděný Poecilus cupreus a kvapník plstnatý Pseudoophonus rufipes. Z větších
druhů střevlík zlatolesklý Carabus auronitens, střevlík hajní Carabus nemoralis, střevlík fialový Carabus violaceus a
střevlík zrnitý Carabus granulatus. S ohledem na charakter záměru se dotčení brouků neuvažuje, nebudou dotčeny
biotopy potenciálně významné pro tuto skupinu. Ze zajímavějších druhů byl zjištěn zlatohlávek tmavý Oxythyrea
funesta.
Zlatohlávek tmavý Oxythyrea funesta – O. Tento druh se vyvíjí v odumřelé dřevní hmotě listnatých dřevin.
Při kontrole 12. 7. 2013 byl pozorován 1 a 1 ex. na pcháčích u železnice. Záměrem nedojde k ovlivnění místní populace
tohoto zvláště chráněného druhu, ani není předpoklad negativního vlivu s ohledem na charakter záměru. Z tohoto důvodu nejsou nutná omezující ani kompenzační opatření. Záměr je lokalizován na plochu, kde se druh trvale nevyskytuje
ani nevyvíjí.
Mgr. Radim Kočvara
604 356 795, burunduk@seznam.cz
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BLANOKŘÍDLÍ (HYMENOPTERA)
V území byli jednotlivě pozorováni čmeláci r. Bombus – O, konkrétně čmelák polní Bombus pascuorum,
čmelák skalní Bombus lapidarius, čmelák hájový Bombus lucorum a čmelák zemní Bombus terrestris. Výskyt dalších
druhů je pravděpodobný. Čmeláci představují významnou gildu opylovačů, v lučním ekosystému zastávají konstitutivní
funkci ve vztahu k vegetaci. V regionu jsou čmeláci poměrně častí, zejména pak při lesních okrajích, v nivách řek a na
místech kvetoucí vegetace. Výskyt byl zjištěn jednotlivě, soustředěn je zejména na kvetoucí vegetaci poldru a okraje
luční plochy u Lipkovského potoka. Hnízda druhů nebudou dotčena, výskyt v dotčené ploše je alochtonní, čmeláci zde
zaletují z okolí, na ploše záměru se nenacházejí hnízda druhů, což bylo ověřováno pozorováním jedinců. Dotčení druhů
lze vyloučit, nebudou zasaženy biotopy s trvalým výskytem druhu ani hnízda druhu.

Předpokládané vlivy na bezobratlé
Lze hodnotit jako zanedbatelné. Dojde pouze k lokálnímu ovlivnění květonosných rostlin a
zdrojů potravy, což je s ohledem na dotčenou plochu zcela bezvýznamné. V případě žádného z druhů se neočekává negativní vliv, ovlivnění druhů na úrovni populací je tak zcela vyloučeno.
Dotčení raka říčního lze rovněž vyloučit, tento se vyskytuje pouze v kamenitém dně pod
poldrem a v toku níže, výše po toku nemá vhodné podmínky a případný výskyt zde lze označit za
ojedinělý.
5.3 OBRATLOVCI
Níže uváděné výskyty druhů vycházejí z charakteru území a potenciálního dotčení skupin
živočichů jako takových. Nejsou zde uváděny druhy, které nejsou trvale vázány na dotčené biotopy
záměrem a jejichž dotčení je tudíž možno klasifikovat jako vyloučené. To platí např. pro migrující
druhy ptáků, po které obecně lze záměr označit za příznivý. Dojde k podpoře vzniku mokřadního
biotopu, čímž vzroste potravní základna, možnosti odpočinku při migraci a vzniknou potenciálně
nové plochy hnízdění pro některé druhy.
MIHULOVITÍ (PETROMYZONTIDAE)
Významným druhem je mihule potoční Lampetra planeri – KO, EN, II, která se vyskytuje a je předmětem
ochrany v EVL CZ0533314 Tichá Orlice, nacházející se 450 m JZ směrem od okraje záměru. Výskyt druhu je uváděn
(ANONYMUS 2013) z 30. 9. 2009 z Lipkovského potoka pod suchým poldrem, starší záznamy pak uvádějí druh z Lipkovského potoka. Lipkovský potok lze označit za velmi vhodný biotop druhu, neboť zde dochází k usazování jemných
sedimentů a na řadě míst vznikají drobné zatopené lavice. Ačkoli nebyl průzkum prováděn pomocí elektroagregátu,
podařilo se vizuálně šetrnou prohrábkou sedimentů ověřit přítomnost druhu v dolní části potoka (11. 9., celkem čtyři
minohy), cca 90 m nad uvažovaným objektem napojení koryta (SO5).
Řešený záměr nepředstavuje významnější negativní ovlivnění druhu mimo lokální zásah do koryta toku (napojení a vyústění), kde se může (s ohledem na dynamiku sedimentů) druh vyskytnout. Ačkoli je zásah jako takový zanedbatelný, je doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhu, i z důvodu navrhovaného záchranného
transferu ryb (a mihulí) z dotčených úseků. Vzhledem k tomu, že Lipkovský potok je biotopem druhu, jeví se jako nejvhodnější preferovaná varianta 3), a to z důvodu zajištění trvalého průtoku korytem toku. Výsledný efekt bude pro druh
s velkou pravděpodobností příznivý, s poklesem průtoku ve stávajícím korytě lze očekávat větší sedimentaci a podporu
příhodných podmínek pro vývoj druhu.
RYBY (OSTEICHTHYES)
Při průzkumu toku byly zjištěny typické druhy ryb, jednotlivě byla pozorována mřenka mramorovaná Barbatula barbatula – LC, hrouzek obecný Gobio gobio – LC, okoun říční Perca fluviatilis – LC, pstruh obecný potoční Salmo
trutta fario a plotice obecná Rutilus rutilus – LC. Nevyskytuje se zde mník jednovousý Lota lota – VU, O a lipan podhorní Thymallus thymallus – NT, V, kteří jsou uváděni z Lipkovského potoka pod poldrem (ANONYMUS 2013). Rovněž
nebyla zjištěna vranka obecná Cottus gobio – O, VU, II, která je uváděna z Tiché Orlice. Její výskyt je zde navíc limitován nevhodným substrátem dna. Naopak byl potvrzen výskyt střevle potoční Phoxinus phoxinus.
Střevle potoční Phoxinus phoxinus – O, VU. Vyskytuje se relativně početně (min. desítky jedinců v úseku toku, pozorováni byli i tohoroční jedinci). Je doporučeno požádat o výjimku z ochranných podmínek druhu z důvodu
navrženého transferu ryb z dotčených úseků, negativní ovlivnění druhu záměrem je zcela minimální.
Lze shrnout, že bude nezbytné provést transfer jedinců z dotčených částí toku do jeho vyšší části před samotnou realizací záměru. Další opatření mimo obecná doporučení nejsou nutná.
ŽÁBY (ANURA)
Z žab byly zjištěny pouze dva druhy, a to skokan hnědý Rana temporaria – NT, jednotliví mladí jedinci při
ojedinělé migraci v porostech u Lipkovského potoka. Dále byla pozorována ropucha obecná Bufo bufo – O, NT, rovněž při migraci u Lipkovského potoka (24. 6., 1 ex.). Rozmnožování na lokalitě zjištěno nebylo, vznikající mokřady
Mgr. Radim Kočvara
604 356 795, burunduk@seznam.cz

Záříčí 92, 768 11 Chropyně
Strana 9 (celkem 24)

Biologické posouzení záměru - Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě
však mají velký potenciál pro vznik rozmnožiště obou druhů. Z pohledu současného výskytu se však dotčení druhu
nepředpokládá, výsledný efekt záměru bude výrazně pozitivní pro oba druhy.
Případný výskyt kuňky žlutobřiché Bombina variegata – SO, VU, II, IV nebyl aktuálně potvrzen a je při současném stavu území méně pravděpodobný. Podobně jako u výše zmíněných druhů se předpokládá pozitivní vliv záměru, negativní dotčení při realizaci se neočekává, postačující jsou obecná doporučení a podmínka vyloučení pojezdu
techniky v podmáčené části u paty poldru.
ŠUPINATÍ (SQUAMATA)
Trvalý výskyt žádného z druhů nebyl zjištěn. Pravděpodobný výskyt při lesních okrajích lze čekávat u slepýše
křehkého Anquis fragilis – SO, LC, který však nebyl pozorován. Podobně je tomu v případě ještěrky živorodé Zootoca vivipara – SO, NT, jejíž výskyt je znám z okolních podmáčených luk a na lokalitě nebyla zjištěna. V Lipkovském
potoce byl v horní části 12. 7. pozorován 1 sub. ex. užovky obojkové Natrix natrix – O, LC, jejíž dotčení lze rovněž
vyloučit. U železnice (východní část poldru) pak byla pozorována (12. 7., 2 ex., F a sub.) ještěrka obecná Lacerta
agilis – SO, NT, IV, jejíž dotčení lze rovněž vyloučit.
BRODIVÍ (CICONIIFORMES)
Na lokalitě byl opakovaně pozorován čáp bílý Ciconia ciconia – O, NT, I, pro kterého louka pod Lipkovským
potokem představuje jedno z mnoha potravních stanovišť v území. Druh se zde zdržuje i při migraci, 4. 8. byl pozorován 1 ex., 20. 8. pak 11 ex. Záměr rozšíří potravní potenciál lokality, negativní vliv je vyloučen, dojde pouze k dočasnému rušení ve fázi realizace, které je minimalizováno vhodným termínováním prací. Podobně lze předpokládat pozitivní vliv i na čápa černého Ciconia nigra – SO, VU, I, který se vyskytuje v okolí lokality.
DRAVCI (ACCIPITRIFORMES)
V okolí lokality i v porostech kolem Lipkovského potoka loví potravu poštolka obecná Falco tinnunculus a
káně lesní Buteo buteo. Pozorován byl také krahujec obecný Accipiter nisus – SO, VU, a to při lovu, 24. 6., 1 ex. a 20.
8., 1 F. Z dalších druhů lokalitou pouze migruje moták pochop Circus aeruginosus – O, VU, I, 11. 9. byl zastižen 1 ex.
Dotčení dravců je vyloučeno.
HRABAVÍ (GALLIFORMES)
Koroptev polní Perdix perdix – O, NT nebyla na lokalitě zjištěna, její dotčení se tak nepředpokládá. Její výskyt je znám z širšího okolí. Realizace záměru představuje zcela zanedbatelný vliv na druh, dle vývoje vegetace v okolí
mokřadů dojde k neutrálnímu až pozitivnímu ovlivnění druhu vznikem nových úkrytů v nekosených travních porostech.
Křepelka polní Coturnix coturnix – SO, NT. Druh v oblasti běžně hnízdí na polních monokulturách s vhodnými plodinami a na lučních plochách, lokalita samotná je limitní svým podmáčením. Bylo zde zjištěno pravděpodobné
hnízdění jednoho páru (dle hlasových projevů), a to ve východní části louky (suchá část). S ohledem na zjištěný i pravděpodobný výskyt a hnízdění mimo plochu záměru lze dotčení druhu vyloučit.
KRÁTKOKŘÍDLÍ (GRUIFORMES)
Chřástal polní Crex crex – SO, VU, I. Lokalita je součástí území Ptačí oblasti CZ0711016 Králický Sněžník,
kde je druh předmětem ochrany. Na ploše záměru druh nebyl registrován (ANONYMUS 2013), jednotlivá zjištění výskytu a pravděpodobného hnízdění druhu pochází z okolí lokality, a to SV od plochy záměru. Aktuálně byl druh registrován (24. 6., 1 a 1 ex. hlas) jižně od záměru jižně od silnice č. 312 a severně od hranice v Polsku nedaleko hraničního
přechodu (noční kontrola 7. 6. a 24. 6.). I ve vztahu k suboptimálním podmínkám, které představuje současný charakter
vegetace na ploše záměru, není dotčení druhu předpokládáno. Ačkoli vznik mokřadu (vodních plošek) představuje (ale
plošně velmi malý) zábor plochy na území ptačí oblasti, naopak sukcese doprovodné vegetace představuje zlepšení
potravních a hnízdních podmínek na jinak suboptimální ploše podmáčené louky. Proto se o dotčení druhu vůbec neuvažuje, případné rušení druhu je eliminováno vhodným načasováním prací.
SVIŠŤOUNI (APODIFORMES)
Rorýs obecný Apus apus – O, nad územím záměru loví ojediněle potravu, nemá však žádné přímé vazby na
lokalitu, jeho ovlivnění je možno označit jako vyloučené.
SROSTLOPRSTÍ (Coraciiformes)
Ledňáček říční Alcedo atthis – SO, VU, I. Na lokalitě nehnízdí, patrně zde ojediněle zalétá za potravou z Tiché Orlice. Pozorován byl 20. 8. a 11. 9., 1 ex. na přeletu nad Lipkovským potokem. Dotčení záměrem je vyloučeno.
PĚVCI (PASSERIFORMES)
V území hnízdí řada běžných druhů, a to především na dřevinách a křovinách v rámci doprovodného porostu
Lipkovského potoka. Z druhů hnízdících lze uvést zejména druhy jako pěvuška modrá Prunella modularis, červenka
obecná Erithacus rubecula, kos černý Turdus merula, drozd zpěvný Turdus philomelos, pěnice hnědokřídlá Sylvia
communis, pěnice černohlavá Sylvia atricapilla, budníček menší Phylloscopus collybita, budníček větší Phylloscopus
trochilus, sýkora modřinka Parus caeruleus, sýkora koňadra Parus major, pěnkava obecná Fringilla coelebs, zvonek
zelený Carduelis chloris a strnad obecný Emberiza citrinella. Ze zajímavějších byly pozorovány následující: druhy.
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Na lokalitu pak rovněž zaletují běžnější druhy z okolí za potravou, pozorován byl např. konipas bílý Motacilla
alba, konipas horský Motacilla cinerea, střízlík obecný Troglodytes troglodytes, rehek domácí Phoenicurus ochruros,
drozd kvíčala Turdus pilaris, stehlík obecný Carduelis carduelis.
vlaštovka obecná Hirundo rustica – O. Hnízdí v okolí lokality v některých z hospodářských budov, v rámci
plochy záměru zde druh přeletuje a loví ve vzdušném prostoru nad lokalitu potravu. Dotčen druhu je vyloučeno.
krkavec velký Corvus corax – O, VU. Na lokalitě ani v blízkém okolí nehnízdí, pozorován byl pouze při přeletu nad lokalitou. Jeho dotčení je vyloučeno.
bramborníček hnědý Saxicola rubetra – O, LC. Na lokalitě bylo zjištěno pravděpodobné hnízdění jednoho
páru, a to při okraji hráze poldru u železnice, kde byl druh opakovaně pozorován. Vzhledem k lokalizaci pravděpodobného hnízdiště mimo samotný záměr je dotčení druhu vyloučeno, i s ohledem na termínování prací mimo období
hnízdění a výskytu druhu.
ťuhýk obecný Lanius collurio – O, NT, I. Zastižen byl opakovaně v okolí železnice a doprovodného porostu
kolem železnice, kde druh pravděpodobně hnízdí. 12. 7. zde byli pozorováni 2 juv. Dotčení druhu je vyloučeno.
LETOUNI (CHIROPTERA)
Netopýři nebyli v území systematicky sledováni, byl pouze ověřen možný výskyt v dutinách stromů. Lze konstatovat, že s ohledem na stáří porostů je případný trvalý výskyt na lokalitě vyloučen. Lze zde předpokládat migraci a
lov, přičemž lze záměr označit za přínosný. Dojde ke zvýšení potravní nabídky pro netopýry obecně.
ŠELMY (CARNIVORA)
Z Tiché Orlice a Dolní Lipky je uváděn (ANONYMUS 2013) výskyt vydry říční Lutra lutra – SO, VU, II, IV.
Při průzkumu území druh nebyl zjištěn, trus byl registrován pouze v úseku pod silnicí nedaleko soutoku s Tichou Orlicí.
Ačkoli výskyt druhu na Lipkovském potoce nelez vyloučit, objekt pod poldrem a propustek pod železnicí je považován
za významnou migrační bariéru limitující častější výskyt druhu výše po proudu. Negativní ovlivnění druhu lze vyloučit.

5.4 PŘEHLED CHRÁNĚNÝCH A VÝZNAMNÝCH DRUHŮ
Z hlediska stávající legislativy platné v ochraně přírody je především vhodné upozornit
na výskyt těch druhů, které jsou zvláště chráněny zákonem v aktuálním platném znění, a to
v následujících kategoriích. Je třeba si uvědomit, že a) ne všechny druhy byly zjištěny přímo
v místě uvažovaných zásahů, jsou uváděny pro kompletní přehled znalostí o dotčené lokalitě, b)
řada druhů se vyskytuje takovým způsobem (náhodný přelet, ojedinělý výskyt), že jejich dotčení je
považováno za vyloučené, případně jim samotná stavba a její realizace nevadí (nepředstavuje škodlivý vliv). Možné dotčení konkrétních druhů je uvedeno v podkapitolách 5, druhy jejichž dotčení je
možno uvažovat pak v závěru práce.
Druhy kriticky ohrožené (2 druhy v kategorii KO)
rak říční Astacus astacus
Druhy silně ohrožené (10 druhů v kategorii SO)
kuňka žlutobřichá Bombina variegata
ještěrka obecná Lacerta agilis
ještěrka živorodá Zootoca vivipara
slepýš křehký Anguis fragilis
čáp černý Ciconia nigra
Druhy ohrožené (13 druhů v kategorii O)
střevle potoční Phoxinus phoxinus
mník jednovousý Lota lota
vranka obecná Cottus gobio
ropucha obecná Bufo bufo
užovka obojková Natrix natrix
čáp bílý Ciconia ciconia
moták pochop Circus aeruginosus

mihule potoční Lampetra planeri
krahujec obecný Accipiter nisus
křepelka polní Coturnix coturnix
chřástal polní Crex crex
ledňáček říční Alcedo atthis
vydra říční Lutra lutra
koroptev polní Perdix perdix
rorýs obecný Apus apus
vlaštovka obecná Hirundo rustica
bramborníček hnědý Saxicola rubetra
ťuhýk obecný Lanius collurio
krkavec velký Corvus corax

Dále je upozorněno na výskyt druhů, uvedených v Červených seznamech ČR (PROCHÁZKA et al. 2001,
ZAVADIL & MORAVEC 2003, ŠŤASTNÝ & BEJČEK 2003, ANDĚRA & ČERVENÝ 2003), které však současně nejsou zákonem chráněny:
Druhy málo dotčené (5 v kategorii LC)
plotice obecná Rutilus rutilus
pstruh obecný Salmo trutta
hrouzek obecný Gobio gobio
okoun říční Perca fluviatilis
mřenka mramorovaná Barbatula barbatula
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Druhy téměř ohrožené (2 v kategorii NT)
skokan hnědý Rana temporaria

lipan podhorní Thymallus thymallus

Pouze pro informaci upozorňuji na zjištění druhů z přílohy I Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících
ptáků a druhů přílohy II a IV Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin.
Druhy přílohy I (Celkem 6 druhů uvedených v příloze I)
čáp černý Ciconia nigra
chřástal polní Crex crex
čáp bílý Ciconia ciconia
ledňáček říční Alcedo atthis
moták pochop Circus aeruginosus
ťuhýk obecný Lanius collurio
Druhy přílohy II nebo IV nebo V (Celkem 5 druhů uvedených v některé z příloh)
mihule potoční Lampetra planeri
kuňka žlutobřichá Bombina variegata
lipan podhorní Thymallus thymallus
ještěrka obecná Lacerta agilis
vranka obecná Cottus gobio
vydra říční Lutra lutra

6. ZHODNOCENÍ VLIVŮ
Úvodem je vhodné zdůraznit, že předložený záměr představuje vhodné revitalizační opatření, které ve svém důsledku povede ke vzniku mokřadních biotopů a ke zlepšení hodnoty dotčeného
území z pohledu pozitivního vlivu na rostliny i živočichy, zejména obecně ustupující vodní a mokřadní taxony.
V území posuzovaného záměru nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin dle
vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
Rovněž se zde nenacházejí některá přirozená nebo cenná společenstva, z pohledu rostlin tak není
třeba přijímat žádná zvláštní opatření.
V rámci průzkumu byly z živočichů jako významné a cenné identifikovány druhy vázané na
samotný vodní tok. Z potenciálně dotčených živočichů se jedná o mihuli potoční a střevli potoční.
Ostatní druhy se vyskytují mimo úsek záměru, případně jsou vázány na biotopy širšího území a
záměr jako takový nepředstavuje jejich negativní ovlivnění.
Při posouzení variant záměru je tak vycházeno především z rozsahu možného ovlivnění stávajícího toku a předpokládaného stavu a vývoje vzniklých vodních ploch (tůní). Varianta s minimálním vzdutím představuje výrazné zahloubení nového toku s minimálním potenciálem vzniku
mokřadních ploch v okolí tůní, což není žádoucí. Navíc bez rozdělovacího objektu existuje riziko
eroze a možné diferenciace průtoku v neprospěch stávajícího Lipkovského potoka. Ze zbylých dvou
variant se jeví jako vhodnější ta s menším vzdutím, aby nedošlo k tak výrazné změně nad rozdělovacím objektem. Lze tak preferovat střední variantu (3), u které se předpokládá nejmenší ovlivnění
Lipkovského potoka spolu s optimálním tvarováním, hloubkou a šířkou nového toku a průtočných
tůní.
Obecně vhodné by bylo mimo navržené řešení alespoň jednu z tůní nerealizovat jako průtočnou, ale obtokovou s řešením průsaku do tůně z boku. Nicméně tento požadavek není zásadní
proto, že zde již vznikají tůně průsakem na okraji poldru a takovýto biotop zde tedy existuje, a dotováním vody bude dále podpořen.
7. OPATŘENÍ A DOPORUČENÍ
Tato kapitola shrnuje popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně
kompenzaci negativních účinků stavby. Veškeré zásahy, týkající se zájmů ochrany přírody a krajiny
musí být v souvislosti s výskytem organismů provedeny v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., a vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platném znění.
Jedná se v rámci zákona č. 114/1992 Sb. o §5 odst. 1 a 3 – obecná ochrana rostlin a živočichů; §5a odst. 1, 6 a 7 – ochrana volně žijících ptáků; §50 – základní podmínky ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů; §56 a §77a – povolení výjimky z ochranných podmínek živočichů
v kategorii druhy ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené (KÚ); §57 – souhlas k některým
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činnostem týkajícím se zvláště chráněných druhů živočichů; §65 – dotčení zájmů ochrany přírody;
§66 – omezení a zákaz činnosti; §67 – povinnosti investorů, zajištění přiměřených náhradních opatření k ochraně přírody (mj. vybudování technických zábran, přemístění živočichů a rostlin) na základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody. V případě vyhlášky č. 395/1992 Sb. pak §16 odst. 1 –
ochrana zvláště chráněných druhů živočichů.
Z provedeného průzkumu a dalších poznatků lze vyvodit, že je nezbytné požádat o výjimky
z ochranných podmínek druhů dle §56 z. č. 114/1992 Sb. pro následující druhy. V případě všech
druhů se jedná o důvod škodlivého zásahu do biotopu druhu v průběhu stavby a nutného odlovu a
transferu jedinců v místech napojení nového koryta.
KO
O

mihule potoční Lampetra planeri
střevle potoční Phoxinus phoxinus

Současně lze konstatovat, že při předloženém řešení a splnění podmínek opatření a doporučení nepředstavuje záměr negativní ovlivnění některého z druhů na úrovni jejich lokálních populací.
Přesný výčet druhů, v případě kterých je doporučeno žádat o výjimky z ochranných podmínek druhů, je nezbytné konzultovat s KÚ Pardubického kraje.
Dále lze shrnout, že ačkoli lze předpokládat (respektive nelze vyloučit) mírné ovlivnění
chování některých dalších zvláště chráněných druhů živočichů, nedomnívá se zhotovitel, že je nějakým způsobem naplněna podmínka ustanovení §56 z. č. 114/1992, tj. že je škodlivě zasahováno do
přirozeného vývoje dalších, na lokalitě zjištěných a v textu práce uvedených druhů.
Vodní tok je dle §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb. významným krajinným prvkem.
K zásahům, které by mohly vést k poškození VKP nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, v souladu s §4 odst. 2 zákon, opatřit závazné
stanovisko dotčeného orgánu ochrany přírody.
Činnosti, při kterých bude zásadně dotčeno stávající prostředí (větší zásahy do porostů a
půdní skrývky) je obecně doporučeno realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů (tj. obecně mimo 1. 4. až 31. 7.). Podstatné je v tomto ohledu především zahájení prací.
S ohledem na možnosti realizace záměru a zkušenosti s podobnými stavbami lze konstatovat následující (z pohledu očekávaného vlivu na rostliny a živočichy):
1) Kácení dřevin je obecně vhodné realizovat v době vegetačního klidu (v době 1. 10. až 31.
3.). V případě malého rozsahu kácení lze realizovat jednotlivá kácení bez časového omezení mimo
hnízdní období ptáků. V případě jednotlivého (plošně malého) kácení v hnízdním období (paušálně
1. 4. až 31. 7.) lze toto realizovat pouze při zajištění biologického dozoru, který provede ohledání
dřevin a jejich okolí před samotným kácením.
2) Zahájení stavby je možné pouze v období mimo 1. 4. až 15. 8. kalendářního roku, přičemž se doporučuje zahájit realizaci prací po 15. 8. kalendářního roku tak, aby byla stavba v průběhu podzimu dokončena. Důvodem je umístění záměru na území ptačí oblasti a hnízdění některých
běžných druhů na dotčených lučních plochách, přičemž nelze vyloučit zahnízdění anebo vodění
mláďat křepelky polní nebo chřástala polního na ploše záměru v dalších letech.
3) Následné provádění stavby (pokud by nebyla dokončena) v období 1. 4. až 15. 8. je možné při zajištění odborně způsobilé osoby, která zajistí naplnění obecné ochrany, tj. monitoring a
následné ochrany průběhu hnízdění ptáků a výskytu živočichů v průběhu migrace a případného
rozmnožování, a s tím souvisejících transferů, případně omezování stavby (časové a prostorové
v případě jeho nutnosti, při absenci jiných zákonných řešení). Zde obecně platí, že je vhodnější ve
stavbě pokračovat a tuto dokončit namísto přerušování a opětovného zahajování prací.
Pro zahájení a průběh prací je navržena v souladu s naplněním ustanovení §15 vyhlášky
č. 395/1992 Sb. přítomnost biologického dozoru, zajišťovaná odborně způsobilou osobou. Přítomnost dozoru je nezbytná v době zahájení prací a při slovu ryb a mihulí, případně při provádění prací
v citlivém období. Pro provádění stavby v období 1. 11. až 15. 3. není odborný dozor nutný.
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Výše uvedené termíny lze v některých případech upravit, při zohlednění aktuálního vývoje
počasí v daném roce.
Dále je nutno vzít na vědomí, že před zahájením prací bude mimo kácení dřevin provedeno
pokosení dotčených travnatých ploch (ne dříve jak 15. 8. kalendářního roku) včetně okolí 50 m od
okrajů staveniště. Opakované kosení ploch by bylo navrženo i v případě pokračování prací na jaře
dalšího roku.
O samotné povoleni ke kácení podle § 8 odst. 1 zákona je nutno požádat příslušný orgán
ochrany přírody, a to po vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP. Pak je nutné dodržet podmínky v rámci tohoto rozhodnutí.
Vzhledem k zjištěnému výskytu ryb je nutné v dostatečném předstihu před zahájením prací
ve vodním prostředí (při splnění podmínek výše) informovat hospodáře MO ČRS (místní organizace Českého rybářského svazu) Králíky, případně Východočeský ÚS o termínu prací, aby mohl být
proveden odlov a transfer mihulí a ryb do úseku, který není ohrožen stavebními pracemi. Místo
transferu je vhodné ponechat na rozhodnutí hospodáře MO ČRS a osobě odborného dozoru.
Odlov ryb bude proveden pomocí elektrického agregátu. Úseky dotčené stavbou a pojezdy
mechanizmů v korytě budou minimálně 2x sloveny, s jednohodinovým odstupem. Je nezbytné věnovat maximální pozornost všem jedincům, především mladým jedincům, kteří po omráčení elektrickým proudem zůstávají u dna. Podobně bude zvýšená pozornost věnována přítomnosti mihule
potoční. Je nutné vzít v úvahu, že záchranné transfery nelze provádět za a) zvýšených průtoků, které
by znemožnily slov ryb a mihulí, b) při zvýšeném zákalu vody c) při teplotě vody nižší než 4º C, d)
při částečně zamrzlé hladině vody.
Odchycení jedinci budou (zde je nutná konzultace s MO ČRS a posouzení aktuálního stavu
v době zásahu) neprodleně přemístění do výše položené části téhož toku (cca 500 m a výše nad
stavbou dotčený úsek) a budou rozptýleni v úseku 30–50 m na místa, odpovídající biotopovým nárokům dotčeného druhu, anebo na jiná vhodná místa, která budou vybrána biologickým dozorem se
souhlasem MO ČRS.
Práce v toku budou prováděny plynule, bez plánovaných časových prodlev. V případě nenadálé potřeby jejich přerušení na dobu delší než 30 dnů, je nutné provést opakovaný odlov a transfer
dle výše uvedených podmínek.
Přístupové trasy ke stavebním objektům budou přednostně voleny mimo koryto toku. Lze
akceptovat dočasnou úpravu toku, která umožní suché pojezdy vozidel. Takovéto úpravy však
musejí být po ukončení prací odstraněny. Při provádění prací je nezbytné maximum úkonů provádět
ze břehu – bez pojezdu mechanizmů v korytě toku.
V místech mimo stavební objekty nebude zasahováno do přirozené struktury dna, pouze
v místech příčných objektů, dno toku ve zbylé části tak bude ponecháno v přirozeném stavu.
Firma realizující práce v korytě musí přijmout taková opatření, která zamezí úniku PHM a
stavebních hmot do vodního prostředí. Standardní podmínkou je trvalá přítomnost funkční záchytné
stěny pod úsekem stavby. Průtok vody přes staveniště bude tam, kde je to možné, převeden potrubím, případně obtokem zřízeným v rámci koryta toku.
V případě prací v toku, které způsobují zvýšený zákal vody, je doporučeno použití geotextilie, která zákal zachycuje a tím dále po toku zákal výrazně snižuje. Je potřeba přijmout takový harmonogram prací, který zohlední v případě prací se sedimenty a nánosy časové přestávky. Je nutné
provádět práce vytvářející silný zákal maximálně po dobu dvou hodin, přičemž min. na dobu jedné
hodiny budou poté práce přerušeny.
Cílem je vznik mokřadů, není tak doporučeno realizovat výsadby dřevin, ani v rámci kompenzačních opatření. Při potřebě výsadeb je vhodné realizovat pouze výsadby solitérních křovin
s nízkou expanzí, např. hlohu nebo růže do sušších částí plochy.
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8. ZÁVĚR
Cílem předložené práce je zhodnotit vliv záměru „Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě“
z pohledu dopadu na rostliny, živočichy a jejich biotopy. Na základě výsledků průzkumů a znalostí
území, předložené dokumentace, vyhodnocení stanovištních poměrů a podmínek plynoucích z legislativy (v rámci obecné a zvláštní ochrany) byl tento vliv zhodnocen.
Lze konstatovat, že předložený záměr představuje nízkou míru negativního, neutrálního a
zejména pozitivního ovlivnění lokálních populací rostlin a živočichů a není jako celek v rozporu
s cíly ochrany přírody v daném území.
Z hlediska zvláštní ochrany je důležité upozornit, že v rámci území a jeho okolí bylo zjištěno 25 zvláště chráněných druhů živočichů, z nichž šest je vázáno přímo na dané území a jeho bezprostřední okolí. Z těchto šesti druhů byl u dvou taxonů vysloven předpoklad negativního ovlivnění
druhů realizací prací v Lipkovském potoce, tzn. k umožnění rušivé činnosti jedinců, jejich transferům a zásahu do jejich biotopu bude třeba udělení výjimky z ochranných podmínek druhů.

V Záříčí 15. září 2013
Mgr. Radim Kočvara

Mgr. Radim Kočvara
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Západní okraj území v místě napojení koryta, 20. 8. 2013 (PM)

Pohled k východu na luční plochu pod hrází, 4. 8. 2013 (PM)
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Charakter toku v jeho západní části, 20. 8. 2013 (PM)
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Rak říční Astacus astacus odchycený v místě přepadu pod poldrem, 11. 9. 2013 (RK)

Typický charakter Lipkovského potoka, zde při západním okraji záměru, 11. 9. 2013 (RK)
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Juvenilní jedinec střevle potoční Phoxinus phoxinus, 11. 9. 2013 (RK)

Dospělý jedinec střevle potoční Phoxinus phoxinus, 12. 7. 2013 (RK)
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Kuras T.: Posouzení záměru "Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5" dle §45i ZOPK na předměty ochrany Natura 2000

I. ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ
Předložené posouzení vlivu dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., v platném znění, záměru „Poldr
Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 (LA110131)“ bylo vypracováno na základě stanoviska
Krajského úřadu Pardubického kraje (zn. 60370/2013/OŽPZ/Le, ze dne 4.9.2013), ve OOP nevyloučil významně negativní vliv na Ptačí oblast (dále jen PO) Králický Sněžník (kód CZ0711016),
vymezenou dle Směrnice Rady 79/409/EHS ze dne 2. dubna 1979, o ochraně volně žijících ptáků.
Předmětem ochrany PO je chřástal polní (Crex crex) a jeho biotop. Cílem ochrany PO je zachování
a obnova ekosystémů významných pro chřástala polního v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Cílem
předloženého autorizovaného posouzení je tedy odborné zhodnocení vlivu záměru na předměty
ochrany a celistvost potenciálně dotčených lokalit soustavy Natura 2000.
Záměr „Poldr Dolní Lipka“ je předkládán ve fázi předložení návrhu řešení. Dílčí části záměru jsou rámcově specifikovány. Variantní řešení nabízí rozdělení průtoků mezi starým a novým
(navrženým) korytem (SO 01) a rozdělovací objekt (SO 03). V tomto rámci jsou kriticky posouzeny variantní části záměru.

II. METODIKA
Vypracování posouzení vlivů na předměty ochrany EVL a PO sestávalo ze tří dílčích realizačních
fází:
a) Studium poskytnutých materiálů objednatelem. K dispozici byly tyto dílčí dokumenty:
 Studie proveditelnosti – IV. etapa – návrh technického řešení a projednání, Poldr
Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 (LA110131) (D. Brázda, Pöyry Environment
a.s., 2013)


Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 (LA110131). Souhrnná technická
zpráva. (D. Brázda & J. Švancara, Pöyry Environment a.s., 2013)
 Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě. Technické řešení + mapové přílohy (Pöyry
Environment a.s., 2013)
 Biologické posouzení záměru - Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě (Kočvara
R., 2013)
 Konečné vymezení HMWB - pilotní studie - Třebovka a Tichá Orlice (DHI Water
and Env., 2005)
Zhodnoceny
byly
rovněž
informace
uvedené
na
portálu
MŽP
ČR
(URL:http//www.natura2000.cz) a odborná literatura se vztahem k předmětům ochrany blízkých
PO a EVL (viz dále v textu).
b) Rekognoskace zájmového území. Zájmové území bylo navštíveno 7. 6., 24. 6., 12. 7., 4.
8., 20. 8., 11. 9. a 14. 9. 2013 (R. Kočvara) a 25.9.2013. Součástí terénního průzkumu lokality a
jejího blízkého okolí bylo také pořízení fotodokumentace pro případné další vyhodnocení. Implementovány byly rovněž údaje z nálezové databáze ENDOP spravované AOPK ČR.
c) Konečně poslední realizační fáze představovala vypracování odborného posudku, v průběhu které byla zvažována možná rizika potenciálního dopadu uvažované revitalizace na předměty
ochrany soustavy Natura 2000. V průběhu vypracování hodnocení byla problematika konzultována
se zpracovatelem Biologického posouzení záměru Mgr. Radimem Kočvarou (Záříčí u Chropyně).
Součástí bylo rovněž studium odborné literatury se vztahem k předmětům ochrany příslušných
lokalit. Charakteristika předmětů ochrany jednotlivých řešených lokalit soustavy Natura 2000 byla
souborně zpracována podle výše uvedených metodických dokumentů MŽP ČR a publikací AOPK
ČR, zaměřených na mapování biotopů Natura 2000. Další informace o bionomii druhů byly čerpány z odborných publikací, odkazovaných přímo v textu a zahrnutých do závěrečného přehledu literatury (kap. VII. Použité podklady).
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ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Soustavu Natura 2000 tvoří dva typy území: ptačí oblasti
(podle Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků) a evropsky významné lokality (podle
Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin). Podrobné definování těchto pojmů obsahuje § 3 ZOPK. Ptačí oblasti v ČR vymezuje a jejich bližší
ochranné podmínky stanoví vláda jednotlivým nařízením. Evropsky významné lokality v ČR jsou vymezeny
v přílohách k nařízení vlády ČR č. 132/2005 Sb. a tvoří tzv. „evropský seznam“ – viz Sdělení MŽP ČR
č.81/2008 Sb.; tato území jsou chráněna na základě § 45b a § 45c ZOPK.
Jakýkoliv záměr/koncepce, který může samostatně (nebo ve spojení s jinými) významně ovlivnit území
ptačích oblastí nebo evropsky významných lokalit, podléhá speciálnímu hodnocení důsledků na tato území a
na stav jejich ochrany podle § 45i ZOPK. Podle článku 6(3) Směrnice 92/43/EHS se provádí posouzení důsledků záměru pro lokalitu soustavy Natura 2000 zejména z hlediska cílů její ochrany. Cílem ochrany lokality soustavy Natura 2000 je zachování předmětů ochrany (tj. vybraných typů stanovišť a druhů) ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Stav druhu z hlediska ochrany je považován za „příznivý“, jestliže údaje o populační dynamice druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako životaschopný prvek svého přírodního stanoviště a přirozený areál druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen a pravděpodobně
budou v dohledné době i nadále existovat do-statečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.

POUŽITÉ ZKRATKY
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EVL – evropsky významná lokalita (základní územní prvek soustavy Natura 2000)
CHKO – Chráněná krajinná oblast
k.ú. - katastrální území
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
OOP – příslušný správní orgán ochrany přírody, v daném případě Krajský úřad Pardubického kraje
PO – Ptačí oblast (základní územní prvek soustavy Natura 2000)
SO – správní obvod
ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
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III. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
(zpracováno podle podkladů oznámení záměru, Brázda 2013)

Cílem navrhovaného záměru je vytvoření mokřadního systému v zátopě poldru Dolní Lipka. Mokřad bude napájen z Lipkovského potoka pomocí nového koryta. Vzhledem k tomu, že se jedná o
zátopovou oblast poldru, nebude podél nového koryta ani mokřadních tůni vysazována žádná vegetace. Cílem je vytvoření úkrytů a klidové zóny pro ptactvo.

Stávající stav a cíle úpravy
Stávající koryto má tvar nepravidelného lichoběžníku s kynetou (pro profil v místě příčného řezu 1
- v místě navrženého rozdělovacího objektu: šířka ve dně 1,69 m, hloubka 0,78 m, průměrný sklon
svahů 1:1,5) a bermami (PB - výška první části 0,32 m, sklon 1:10,6, výška druhé části 0,72 m,
sklon 1:2,7; LB - výška první části 0,07 m, sklon 1:62,7, výška druhé části 0,9 m, sklon 1:3,3).
Celková hloubka koryta v uvedeném profilu je 1,82 m, šířka v hladině 16,77 m. Podélný sklon dna
odhadnutý ze situace (vrstevnice) odpovídá zhruba 2,9 ‰. Kyneta je kapacitní do průtoku 2,15
m3/s, koryto je schopné převést cca 22 m3/s. Zákres území uvažovaného záměru podává Obr. 2.

III.I. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Požadavky na řešení
V zátopě poldru bude vyčleněno pásmo šířky 60 m, ve kterém bude navržena nová trasa mělkého
koryta. Toto koryto bude vodou z Lipkovského potoka zásobovat mokřadní systém. Ten se skládá z
koryta potoka a čtyř mělkých průtočných nádrží. Nátok do koryta bude řešen pomocí rozdělovacího
objektu v poměru 2:1 ve prospěch stávajícího toku. Pro umožnění přístupu na zemědělské pozemky
na obou březích budou v korytě vybudovány dva brody. Napojení na stávající koryto bude provedeno pomocí balvanitého skluzu.
Stávající koryto má tvar nepravidelného lichoběžníku s kynetou (pro profil v místě příčného řezu 1 - v místě navrženého rozdělovacího objektu: šířka ve dně 1,69 m, hloubka 0,78 m, průměrný sklon svahů 1:1,5) a bermami (PB - výška první části 0,32 m, sklon 1:10,6, výška druhé
části 0,72 m, sklon 1:2,7; LB - výška první části 0,07 m, sklon 1:62,7, výška druhé části 0,9 m,
sklon 1:3,3). Celková hloubka koryta v uvedeném profilu je 1,82 m, šířka v hladině 16,77 m. Podélný sklon dna odhadnutý ze situace (vrstevnice) odpovídá zhruba 2,9‰. Kyneta je kapacitní do
průtoku 2,15 m3/s, koryto je schopné převést cca 22 m3/s. Zákres stavebních částí uvažovaného
záměru podává Obr. 1.
Níže popsané technické řešení je předběžné a může být v dalších etapách studie a následně v dalších stupních dokumentace na základě požadavku dotčených subjektů upřesňováno.
Dílčí navržené stavební objekty (= SO) uvažovaného záměru:
SO 01 - Koryto pro dotaci mokřadů vodou
Mokřadní systém bude zásobován novým korytem, jehož trasa je řešena pomocí protisměrných
oblouků o různém poloměru a délce. Celková délka nového koryta je cca 778 m, podélný sklon dna
2‰, avšak v místech mokřadů může být navržen jako nulový (v závislosti na realizované variantě
zahloubení koryta). Zaústění do stávajícího koryta je řešeno opevněním kamenným záhozem a
zvýšeným sklonem dna nového koryta.
Návrh příčného řezu koryta je odlišný v závislosti na variantě rozdělovacího objektu. Sklon
svahů navrženého koryta je proměnlivý mezi 1:3 a 1:5 (ve výpočtu uvažováno 1:4).
Rozdělení průtoků mezi starým a novým korytem je řešeno ve třech variantách:
1) minimální vzdutí - minimálního vzdutí je dosaženo návrhem nového koryta tak, aby nebylo
nutné ve starém korytě budovat rozdělovací (vzdouvací objekt). Nové koryto je zaústěno těsně (0,1
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m) nad úroveň dna stávajícího koryta a je dimenzováno tak, aby co možná nejlépe vyhovělo požadavku investora na rozdělení průtoků mezi starým a novým korytem v poměru 2:1. Dochází však k
výraznému zahloubení do terénu (průměrně 1,2 m), kdy šířka nového koryta na úrovni terénu se
pohybuje v průměru kolem 11 m (max. 15 m).
Navržené koryto má šířku ve dně 1 m, při průměrných průtocích bude hloubka vody 0,21
m, sklon dna v mokřadních jezírcích je roven nule.
2) minimální zahloubení - ve stávajícím korytě je umístěný rozdělovací objekt výšky 0,85 m,
nové koryto je zaústěno 0,05 m nad úrovní hrany tohoto objektu. Dochází k výraznému vzdutí vody ve stávajícím korytě, které se propaguje až do vzdálenosti cca 300 m od rozdělovacího objektu.
Pro efektivní převedení průtoků a rozdělení protékajícího množství do koryt, je navrženo koryto
šířky 2 m, ve kterém při průměrných průtocích poteče voda hloubkou 0,15 m. Šířka koryta na
úrovni terénu se pohybuje průměrně kolem hodnoty 8 m (max. 10 m), zahloubení cca 0,6 m.
3) střední varianta - pro tuto variantu bylo uvažováno s rozdělovacím objektem výšky 0,5 m. Při
umístění tohoto objektu do koryta by došlo k ideálnímu rozdělení průtoků mezi novým a starým
korytem. Vzdutí by dosahovalo do vzdálenosti cca 170 m, zahloubení nového koryta by se pohybovalo kolem 0,8 m, při šířce koryta na úrovni terénu cca 7 m (max. 11 m). Nové koryto má ve dně
šířku 0,6 m a je zaústěno 0,05 m nad hranu rozdělovacího objektu. Kyneta stávajícího koryta je
schopna převést i po umístění objektu průtoky odpovídající Q90d, takže nedojde k výraznému snížení kapacity koryta.
V rámci výstavby SO 01 bude provedena skrývka ornice v ploše cca 3 100 m2, výkopové
práce budou v objemu cca 2 350 m3. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku do vzdálenosti 20
km od zájmového území.
Zpracovatelem navržená studie proveditelnosti (D. Brázda, Pöyry Environment a.s.) je preferována tzv. „střední varianta“.
SO 02 - Průtočný mokřad
V ploše revitalizovaného území jsou umístěny celkem čtyři mokřady, z nichž jsou dva mokřady
protékané a dva neprotékané. Mokřady byly umísťovány do míst terénních depresí. Dno mokřadů
je zahloubené zhruba 1 m pod stávajícím terénem a 0,3 m pod úrovní dna koryta nového toku.
Sklon dna mokřadů se pohybuje od 0 do 2 ‰, podle realizované varianty zahloubení koryta. Sklon
svahů mokřadů je proměnlivý mezi 1:4 a 1:6.
Mokřady jsou různě velké:
- protékaný: délka 60 m, šířka 25 m, plocha 1 265 m2,
- neprotékaný: délka 125 m, šířka 30 m, plocha 3 605 m2.
- protékaný: délka 53 m, šířka 29 m, plocha 1 185 m2,
- neprotékaný: délka 55 m, šířka 26 m, plocha 1 225 m2,
Celková plocha mokřadů je cca 7 280 m2.
Aby byla umožněna přirozená sukcese, nebude v zájmovém území vysazována žádná vegetace. Mokřady budou sloužit především jako klidová zóna pro drobné ptactvo.
V rámci výstavby SO 02 bude provedena skrývka ornice v ploše cca 7 280 m2, výkopové
práce budou v objemu cca 4 500 m3. Vytěžená zemina bude odvážena na skládku do vzdálenosti 20
km od zájmového území.
SO 03 - Rozdělovací objekt
Pro efektivní rozdělení průtoků ze stávajícího koryta bude v řkm 1,242 (dle TPE) Lipkovského
potoka navržen rozdělovací objekt. Tento objekt je navržen ve třech variantách, podle požadovaného technického řešení koryta dotujícího mokřadní tůně.
V prvním případě bude rozdělení průtoků řešeno bez rozdělovacího objektu pomocí vhodně navržených parametrů dotačního koryta.
Ve druhém případě bude nutné vybudovat rozdělovací objekt o výšce 0,85 m.
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Ve třetím, doporučeném případě bude vybudován rozdělovací objekt výšky 0,5 m, šířka v
koruně bude 0,5 m, šířka v patě objektu 1,5 m, sklon svahů 1:3. Objekt bude mít tvar přetékané
lichoběžníkové hrázky a bude řešen jako přírodě blízká konstrukce tvořená z kamenných prvků.
Koryto nového toku bude zaústěno 0,05 - 0,1 m nad korunou objektu.
SO 04 - Brod
Pozemky v zátopě poldru mohou být zemědělsky využívány a je tudíž nutné zajistit k nim přístup.
Na novém korytě jsou proto navrženy dva brody (km 0,050 a km 0,749 dotačního koryta). Brod
bude mít šířku 5 m, se sklonem 1:8. Brody budou vhodně opevněny kamenem.
SO 05 - Napojení na stávající koryto
Zpětné napojení na stávající koryto je řešeno pomocí balvanitého skluzu ve sklonu 1:15. Dno nového koryta (527,77) je napojeno do dna stávajícího toku (526,91). Stávající koryto bude v místě
napojení (řkm dle TPE 0,486) dobře opevněno, stejně jako balvanitý skluz.
SO 06 - Kácení vegetačního doprovodu toku
Kácení bude provedeno pouze v místech konfliktu mezi stávajícím vegetačním doprovodem a nově
navrhovanými konstrukcemi. Kácení bude provedeno šetrně na základě terénního šetření v místě
stavby.
Další nespecifikované práce
Křížení s inženýrskými sítěmi
Zájmovou oblastí prochází nadzemní vedení nízkého napětí. Vedení kříží koryto toku tak,
že nebude dotčen žádný ze sloupů vedení a není tedy třeba dělat přeložku vedení.
Zemní práce
V rámci revitalizačních prací bude provedena skrývka ornice o mocnosti 0,3 m na ploše 10 380 m2,
což se rovná objemu 3 114 m3. Celkové zemní práce dosáhnou objemu 6 850 m3. Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládce do 20 km od zájmového území.

Obr. 1. Zákres stavebních částí uvažované revitalizace Lipkovského (převzato ze souhrnné technické zprávy, Brázda & Švancara 2013).
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Obr. 2. Lokalizace plánované revitalizace Poldru v Dolní Lipce. Území navržené k revitalizaci Lipkovského potoka je zakresleno červeně. (převzato z biologického posouzení, Kočvara R. 2013).
Výskyt mihule potoční na Lipnickém potoce je zaznačen žlutým čtvercem, výskyt chřástala polního
v průběhu r. 2013 je zaznačen zelenými hvězdičkami.

III.II. ÚDAJE O VSTUPECH A VÝSTUPECH
Údaje o vstupech a výstupech nejsou, vzhledem k dané fázi rozpracování záměru, prozatím specifikovány.
Apriori lze uvažovat o dotčení půdního prostředí, tj. ploše dotčené záměrem (rámcově popisuje část Základní údaje o záměru), minimálním dopadu na břehovou vegetaci formou kácení
vybraných dřevin, dovozu stavebního materiálu na vybudování rozdělovacího objektu a skluzu a
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odvozu zemin. Dále budou vznikat požadavky na běžný provoz stavby (viz pohyb vozidel, pohyb
osob) a s tím spojené vlivy jako je hluk (příp. vibrace), emisní zátěž z PHM, prašnost, nároky na
zajištění pracovníku stavby (pitná voda, splaškové vody, WC, běžné odpady).

III. III. VARIANTY ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Variantní řešení nabízí pouze dílčí části uvažovaného záměru, tj. rozdělení průtoků mezi starým a
novým (navrženým) korytem (SO 01) a rozdělovací objekt (SO 03). V tomto rámci jsou kriticky
posouzeny variantní části záměru.
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A VYMEZENÍ PŘEDMĚTU OCHRANY PŘÍRODY
Z HLEDISKA VYMEZENÝCH EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALIT A PTAČÍCH
OBLASTÍ

IV. CHARAKTERISTIKA

Lokalizace uvažovaného záměru je situována do Ptačí oblasti (= PO) Králický Sněžník a současně
do blízkosti Evropsky významné lokality (= EVL) Tichá Orlice. EVL Tichá Orlice se nachází cca
450 m JZ od západního konce uvažované revitalizace. Na základě nařízení vlády ČR č. 685/2004
Sb. ze dne 8. prosince 2004 je PO Králický Sněžník zařazena do národního seznamu lokalit soustavy NATURA 2000 v České republice. Obdobně v případě EVL Tichá Orlice, která je zařazena do
seznamu dle nařízení vlády ČR č. 132/2005 Sb. Na PO i EVL se tedy vztahuje ochrana dle zákona
ČNR č. 114/1992, ve znění zákona ČNR č. 218/2004 Sb. V následujícím textu je podána zevrubná
charakteristika PO Králický Sněžník a EVL Tichá Orlice a jejich předmětů ochrany.
Další ptačí oblasti a evropsky významné lokality jsou dostatečně vzdálené od uvažovaného
záměru a vliv na jejich předměty ochrany lze apriori vyloučit.

IV.I. Ptačí oblast Králický Sněžník
Kód lokality: CZ0711016
Kraj: Olomoucký kraj
Rozloha: 30191,6703 ha
Biogeografická oblast: Kontinentální
Charakteristika PO: Území se nachází v hraniční oblasti na severní Moravě a rozprostírá se mezi
obcemi Staré Město, Branná, Bohdíkov, Štíty, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Mladkov a Dolní Morava. Navrhované území je dosti členité a zaujímá Hanušovickou vrchovinu a východní část Orlických hor; na délku měří 32 km, na šířku 17 km.
Ptačí oblast Králický Sněžník zahrnuje stovky hektarů luk, které jsou obhospodařovány extenzivně nebo jen nepravidelně. Postupně se v oblasti rozšiřuje místy dokonce intenzivní pastva
dobytka. Extenzivně obhospodařované louky poskytují výborné podmínky pro chřástala polního
(Crex crex), jehož populace je velice podrobně sledována od roku 1995. Početnost tohoto druhu
dosahuje 150-170 volajících samců. Postupně se rozšiřující pastva dobytka však začíná chřástaly z
řady lokalit vytlačovat.

Předměty ochrany PO Králický Sněžník
Předmětem ochrany PO je pouze chřástal polní (Crex crex).

Chřástal polní (Crex crex)
Biologie a ekologie: O něco menší než koroptev, na většině těla zbarven rezavohnědě. Hřbet je
podélně, břicho příčně skvrnité. Přední část krku a hruď jsou šedavé, křídla hnědá.
Chřástal polní je v Evropě rozšířen roztroušeně na celém kontinentu, přičemž vynechává
nejjižnější a nejsevernější oblasti. V posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a
střední Evropy a jeho osídlení zde je již jen velmi ostrůvkovité. Středisko výskytu nyní představuje
východní Evropa, i tady však dochází k poklesu početnosti.
Hlavním důvodem úbytku je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Rychlost a míra ústupu vedla k tomu, že tento druh je řazen mezi nejohroženější ptáky Evropě. Od poloviny 20. století, kdy byl na většině území běžným druhem nastala
silná redukce stavů a to především v nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90.
let a od té doby došlo k nárůstu početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. Těžištěm rozšíření i nadále zůstávají střední a vyšší polohy. Rozšíření druhu v rámci České republiky je
patrné z Obr. 3.
Stav hnízdní populace chřástala polního v ČR a v PO: Dle zjištění Šťastného et al. (2006) žilo v
letech 1985-1989 v ČR cca 200-400 párů chřástala polního. V období 1998-99 se početnost hnízd-
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ních párů zvýšila na 1500-1700 párů a odhad zůstává stejný i v období 2001-2003. Aktuální odhadovaný počet jedinců v PO Králický Sněžník se pohybuje v rozmezí 150-170 volajících samců.
Vysoké stavy, odhadem 200 volajících samců, byly zaznamenány v r. 2007 (Hora et al., 2010).
Podíl populace chřástala v PO Králický Sněžník činí přibližně 10 % na celkové populaci v ČR.
Chřástal polní je předmětem ochrany v 10ti PO v rámci ČR.

Obr. 3. Přehled hnízdní populace chřástala polního v České republice (orig. Šťastný et al. 2006).

IV.II. Evropsky významná lokalita Tichá Orlice
Kód lokality: CZ0533314
Rozloha: 39,2 ha
Biogeografická oblast: Kontinentální
Charakteristika EVL: Území reprezentuje tok Tiché Orlice a její nivu od Kunčic u Letohradu (10
km sv. od Ústí nad Orlicí) k pramenům. Charakter vodoteče je možno hodnotit jako podhorský tok
v kamenitém nebo štěrkovitém korytě, lokálně s jemnějšími usazeninami.
Pro biotu toku jsou typické druhy pstruhového a lipanového pásma se zastoupením ichtyofauny: pstruh obecný (Salmo trutta), vranka obecná (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus
phoxinus), mihule potoční (Lampetra planeri), lipan podhorní (Thymallus thymallus), mřenka
mramorovaná (Barbatula barbatula), mník jednovousý (Lota lota).
Mihule potoční (Lampetra planeri) obývá Tichou Orlici od Kunčic u Letohradu k pramenům
ve velmi hojné početnosti.

Předměty ochrany EVL Tichá Orlice
Předmětem ochrany EVL je pouze mihule potoční (Lampetra planeri).
Mihule potoční (Lampetra planeri)
Biologie a ekologie: Mihule potoční je neparazitickým druhem vyskytujícím se výhradně ve sladkých tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami, ve kterých žijí larvy (zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu. Úseky s písčitým až štěrkovitým dnem využívají dospělé mihule
jako místa tření. Živí se především detritem, rozsivkami, řasami a jemnými zbytky rostlin. Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, kdy se z larev stávají plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou.
Žije v severozápadní části Evropy (včetně Velké Británie a části Skandinávie). Na jihu zasahuje do řek západní části Apeninského poloostrova. Česká republika leží na hranici evropského
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areálu rozšíření mihule potoční (výskyt v povodí Labe a Odry), v povodí Moravy (Dunaje) je objevuje jen několik izolovaných (sub)populací.
Přes příznivé zprávy o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční ve svém původním areálu je nutné zachovat toky, v nichž se vyskytuje, ve stavu umožňujícím její dlouhodobou
existenci. Je zapotřebí přísně chránit obývaný biotop a případně umožnit jeho další rozšíření vhodnými úpravami, po kterých se vytvoří více vyhovujících stanovišť. Je nutné vyvarovat se především zahlubování toků, zpevňování koryt a těžby jemných náplavů.
Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při
nichž dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také dlouhodobé znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka.

Obr. 4. Přehled rozšíření mihule potoční v České republice (orig. Hanel & Lusk 2005).

Stav populace mihule potoční v ČR a v EVL: nálezy mihule potoční byly evidovány v 260 mapových polích v povodích Labe a Odry (98%), vzácně i v povodí Moravy (2% lokalit), (Hanel &
Lusk 2005). Podíl mihule potoční v EVL Tichá Orlice činí přibližně do 2 % na celkové populaci v
ČR. Mihule potoční je předmětem ochrany v 28ti EVL v rámci ČR.
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V. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA PŘEDMĚTY OCHRANY PO A EVL
V.I. VYHODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ
Podklady pro posouzení vlivů záměru Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 na
předměty ochrany připravované soustavy NATURA 2000 byly předloženy v dostatečné kvalitě a
rozsahu. Spolu s dalšími získanými podkladovými materiály a studiemi tedy bylo možno adekvátně
posoudit vliv záměru.

V.II. VYHODNOCENÍ
SNĚŽNÍK

VLIVU ZÁMĚRU NA PŘEDMĚTY OCHRANY

PO KRÁLICKÝ

K potenciálně dotčeným druhům PO Králický Sněžník patří pouze chřástal polní. Možné vlivy
v souvislosti se záměrem Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5, na chřástala je možno hodnotit takto:
 Rušení ptáků v době vedení terénních prací.
 Zásah do biotopu chřástala polního.
Z výše uvedeného vyplývá, že na posuzované druhy ptáků nebudou působit žádné negativní
vlivy spojené s realizací předkládaného záměru (viz Tab. 1).
Tab. 1. Vyhodnocení vlivu záměru na předmětné druhy ochrany PO Králický Sněžník

Předmět ochrany Hodnota*
Chřástal polní

0 až -1

Termín

Popis

nevýznamný
vliv

Chřástal hnízdí na extenzívně obhospodařovaných
loukách. Na stanoviště přilétá v jarním období
(duben-květen) a odlétá v průběhu září. Hnízdní
období lze vymezit cca od poloviny května do
července. Volající samci chřástala byli v průběhu
r. 2013 zaznamenáni v blízkém i vzdálenějším
okolí uvažované lokality (srovnej Obr. 2). Pravidelný výskyt chřástala dokumentuje rovněž nálezová databáze AOPK ČR.
Vliv záměru na chřástala je vzhledem k jeho
rozsahu
vcelku
nevýznamný.
Navíc
v dlouhodobém výhledu se jedná zásah do prostředí, který povede k vytvoření klidového vegetačně pestrého území, které bude vyhovovat biotopovým nárokům chřástala. Vhodným načasováním terénních prací (tj. mimo období hnízdění a
vyvádění mláďat), je možno krátkodobě působící
rušivé vlivy při výstavbě, zcela eliminovat (viz
dále).

* 0 ... žádný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně negativní vliv

V.III. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU NA PŘEDMĚTY OCHRANY EVL TICHÁ ORLICE
K potenciálně dotčeným předmětům ochrany EVL Tichá Orlice jediný druh ochrany, tj. mihule říční (a její biotop).
Možné vlivy v souvislosti se záměrem Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 na hodnocený druh mihuli říční je možno shrnout takto:
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 záměr je situován mimo EVL Tichá Orlice, přesto je možno očekávat přímý zásah do biotopu druhu a ovlivnění jedinců, kteří se vyskytují v sedimentu Lipkovského potoka.
 dočasně dojde k dočasnému zvýšení zákalu (viz pohyb techniky, budování nápustného a
výpustného objektu) v Lipkovském potoce a tento bude dál přenesen do EVL Tichá Orlice.
Míru dotčení jednotlivých předmětů ochrany lze považovat za málo významnou (viz Tab. 2).
Tab. 2. Vyhodnocení vlivu záměru na předmětné druhy ochrany EVL Tichá Orlice

Předmět ochrany

Hodnota*

Termín

Popis

Mihule potoční

0 až -1

nevýznamný
vliv

Mihule potoční je druh, který převážnou část
svého vývoje tráví jako minoha v říčním
písčito-bahnitém sedimentu. Přestože úsek
zamýšlené revitalizace Lipkovského potoka
neleží v EVL, vztahuje se na Lipkovský
potok ochrana z důvodu výskytu předmětného druhu ochrany. Je zřejmé, že populace
mihule (jež je předmětem ochrany EVL)
zasahuje také do této vodoteče. Stejně tak,
Lipkovský potok se stává zdrojnicí Tiché
Orlice, tudíž veškeré úpravy přítoků Tiché
Orlice mají na vztah ke zde vymezenému
předmětu ochrany (mihuli potoční). Mihule
byla běžnými metodami odběru sedimentu
zjištěna také v Lipkovském potoce (srovnej
Obr. 2). V trakci toku dotčeném stavbou se
nachází vhodný biotop pro výskyt a vývoj
druhu. Zásahy do koryta toku a snížení průtoku tak budou mít vliv na populaci mihule
(lze se domnívat, že tato populace je součástí
populace chráněné v EVL Tichá Orlice).
Vzhledem k charakteru záměru (viz dojde jen k bodovému ovlivnění stávajícího
koryta Lipkovského potoka a úprava průtoku
na toku) lze předpokládat mírně negativní
dotčení populace mihule, Vliv záměru na
populaci mihule lze dále zmírnit (viz dále).

* 0 ... žádný vliv, -1 ... mírně negativní vliv, -2 ... významně negativní vliv

V.IV. VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ
V uvedené lokalitě k.ú. Dolní Lipka nejsou v současné době známy žádné další plánované záměry,
jež by měly kumulativní vliv na zde vymezené předměty ochrany (chřástal, mihule). Území je v
současné době využíváno pro zemědělské účely jako sečná louka, s funkcí retenčního prostoru při
přívalových deštích (viz poldr). Vliv záměru na vymezené předměty ochrany je tedy možno, jak
samostatně, tak v kumulacích, hodnotit jako málo významný až nevýznamný. Revitalizaci poldru je
možno ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě nahlížet jako pozitivní.

V.V. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST PO A EVL
Celistvostí, v případě PO/EVL, rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích
ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost eko-
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systémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování,
popř. zlepšení jejich stávajícího stavu.
Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál pro zabezpečení cílů
ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné schopnosti v rámci své dynamiky. Celistvost je chápána ve vztahu k celé škále faktorů včetně krátkodobých, střednědobých a
dlouhodobých vlivů.
Záměr revitalizace poldru v Dolní Lipce je situován do PO a do blízkosti EVL (v nejbližším
místě cca 350m od hranice EVL). Dopad záměru na územní celistvost PO je možno nahlížet jako
minimální, přičemž v další perspektivě dojde k podpoře a k lokálnímu zlepšení kvality biotopu
hnízdění chřástala. V případě EVL je záměr situován mimo EVL. Dojde k mírnému zhoršení biotopu mihule (mimo EVL), v další perspektivě je ale možno očekávat, že průtočné nové koryto Lipkovického potoka bude osídleno mihulí. Zachování průtoku na stávajícím upraveném korytě umožní zachovat lokální část populace mihule.
S ohledem na vymezené předměty ochrany v PO a EVL charakter posuzovaného záměru, lze
proto vliv záměru na celistvost předmětů ochrany Natury 2000 vyloučit.

V.VI. VYHODNOCENÍ VARIANT ZÁMĚRU
Záměr je předkládán ve třech dílčích variantních řešeních. Z hlediska prostorového návrhu (viz
vyvedení nového koryta, návrh a pozice tůní ap.) jsou všechna variantní řešení v zásadě rovnocenná.
Z hlediska výskytu chřástala polního uvedené návrhy řešení nepředstavují rozdíl. Všechny
tři variantní návrhy představují podporu mokřadních společenstev a vznik krajinářsky pestrého
(heterogeního) území. Podpora mokřadních stanovišť, doprovodné břehové vegetace, vyhloubení
tůní, jsou stanoviště vyhledávaná chřástalem. Ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě se tedy
jedná o žádanou revitalizaci, které zlepší podmínky pro výskyt a vývoj chřástala polního. Navržené
varianty je možno chápat jako lepší, než stávající stav (tedy variantu nulovou = bez realizace záměru).
Z hlediska výskytu mihule potoční je stěžejní zachovat průtok na stávajícím (směrově
upraveném) korytě. Průtok na stávajícím korytě umožní zachovat stanoviště pro vývoj larválních
stádií mihule (minohy). Rozdělovací objekty (vtokový objekt a napojovací objekt) musí být konstruovány tak, aby umožňovaly migrační prostupnost pro mihuli (příp. ryby). Vzhledem k tomu, že
Lipkovský potok je biotopem druhu, jeví se jako nejvhodnější preferovaná „střední varianta“, a to z
důvodu zajištění trvalého průtoku stávajícím korytem toku. Výsledný efekt bude pro druh s velkou
pravděpodobností příznivý, s poklesem průtoku ve stávajícím korytě lze očekávat větší sedimentaci
a podporu příhodných podmínek pro vývoj druhu.
Shrneme-li výše uvedené, pak se jako nejvhodnější z aktivních variant jeví realizace záměru ve „střední variantě“ SO 01.

RNDr. Tomáš Kuras, PhD., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih

Strana 14 (celkem 19)

Kuras T.: Posouzení záměru "Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5" dle §45i ZOPK na předměty ochrany Natura 2000

VI. OPATŘENÍ K PREVENCI NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU
Záměr revitalizace poldru v Dolní Lipce je situován vesměs do prostoru obhospodařovaných
luk, na kterých probíhá pravidelná seč. V rámci uvažovaných zmírňujících opatření lze uvést opatření, jež povedou k eliminaci negativních vlivů na populaci chřástala obecného a na mihuli potoční.
Vzhledem k tomu, že vliv záměru v krátkodobém hledisku je málo významný, lze doporučit tyto
zmírňující opatření:
1.

Zahájení a realizace hlavních terénních prací (tj. svoz ornice a podornice, výkopové práce na
novém korytě řeky a výkopy pro tůně) v mimohnízdní období chřástala, tj. mimo období
květen až červenec.

2.

Práce ve stávajícím korytě Lipkovského potoka budou probíhat v nezbytném rozsahu. Před
vstupem do koryta bude v místě dotčeném mechanizací proveden elektro-odlov. Elektroslov
bude proveden s ohledem na odlov dospělců a zejména larev mihule potoční. Bezprostředně
před pracemi v korytě budou provedeny 2 odlovy s jednohodinovým odstupem. Odlovené
mihule (a ryby) budou přeneseny do bezpečného úseku toku (tj. nejlépe do Tiché Orlice).
Záchranné transfery nebudou prováděny při zvýšených průtocích, při zvýšeném zákalu vody
a při teplotách nižších než 4º C. Práce v korytě nebudou probíhat za nízkých letních stavů
vody, kdy teplota vody překročí 20º C.

3.

Při realizaci výstavby bude zajištěn odborný dozor, tzv. ekologický dozor, který bude zastupovat zájmy ochrany přírody. Příslušný dozorovatel stavby bude dohlížet a průběh stavby a
plnění závazných opatření OOP. Po dohodě s OOP zajistí ekologický dozor biologické transfery. O průběžném plnění dohledu stavby a provedených transferech bude vést evidenci formou deníku. Tento deník bude přístupný OOP, stejně tak záznamy z provedených transferů
budou předány OOP k další evidenci.
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VII. ZÁVĚR POSOUZENÍ
Uvažovaný záměr „Poldr Dolní Lipka, revitalizace v zátopě ID 5 (LA110131)“ v Dolní Lipce představuje vybudování nového souběžného koryta potoka, tůní a výsadbu doprovodné vegetace. Nové
koryto je navrženo jako rozmeandrované koryto odkloněné od stávajícího koryta potoka. Cílem
záměru je podpora mokřadních stanovišť v poldru. Nové koryto bude započato rozdělujícím objektem a opět bude zaústěno do stávající vodoteče. Délka nového kryta bude 778 m a bude spojovat 4
tůně (2 průtočné, 2 neprůtočné). Záměr se nachází v PO Králický Sněžník a svým charakterem
ovlivňuje EVL Tichá Orlice. V rámci provedeného posouzení je možno očekávat dotčení 2 předmětů ochrany, tj. chřástala polního (v rámci PO Králický Sněžník) a mihule potoční v rámci EVL
Tichá Orlice. Záměr nabízí variantní řešení dílčí části stavby, tj. rozdělení průtoků mezi starým a
novým (navrženým) korytem (SO 01) a rozdělovací objekt (SO 03). V rámci zhodnocení navržených variantních řešení lze označit jako nejvhodnější variantu „střední“ která optimalizuje průtoky
ve stávajícím a nově budovaném korytě Lipkovského potoka.
Na základě vyhodnocení možných vlivů záměru na předmětné populace živočichů PO
Králický Sněžník a PO Tichá Orlice je možno uzavřít, že záměr nebude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL a PO. Jako optimální se jeví realizace záměru
ve variantě střední. Formou doporučení je možno uplatnit navržená zmírňující opatření (kap. VI).
Realizací záměru lze ve střednědobém a dlouhodobém horizontu očekávat zlepšení kvality prostředí pro posuzované předměty ochrany.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

v Ostravě
15. října 2013
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Přílohy
Rozhodnutí o prodloužení autorizace zpracovatele posouzení podle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění (č.j.
630/3434/04)
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