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Sdělení k záměru „Revitalizace údolní nivy Kateřinského potoka - nad 
Dianou v ř. km 4,400-7,380“, z hlediska 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 Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), 
jako příslušný správní 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 jen 
„zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“), obdržel dne 31. 5. 2019 oznámení 
podlimitního záměru „Revitalizace údolní nivy Kateřinského potoka - nad Dianou 
v ř. km 4,400-7,380“. Oznamovatelem je společnost Kateřinské údolí, a.s., se sídlem 
Pražákova 1008/39, 639 00  Brno, s přiděleným IČO 07251297, kterou zastupuje 
na základě plné moci společnost ŠINDLAR s.r.o., se sídlem Na Brně 372/2a, 
500 06  Hradec Králové, s přiděleným IČO 26003236.
Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je komplexní revitalizace 
toku a nivy Kateřinského potoka. Kateřinský potok v současné době teče 
v zahloubeném, napřímeném korytě, niva potoka je v celé délce řešeného úseku 
plošně odvodněna. Podle sdělení správce toku byly břehy koryta původně 
stabilizovány laťovým plůtkem, toto opevnění však již prakticky zaniklo. Koryto je 
poměrně stabilní a nejeví výrazné známky erozního poškození. Nad profilem mostu 
v lokalitě Diana v ř. km 4,410 je havarijní norná stěna. V řešeném úseku koryta se 
nenachází technické migrační překážky. Nová kyneta revitalizovaného koryta bude 
přeložena do nové trasy navržené v souladu s geomorfologickými charakteristikami 
potoční nivy a průtokovými charakteristikami toku. V nivě bude modelován nový 
meandrový pás přírodního koryta. Z části meandrového pásu se odstraní ornice, aby 
se podpořil vývoj přirozených nivních společenstev. Před stavbou dojde k odstranění 
vzrostlých stromů a náletu v prostoru nové trasy koryta toku. Zejména se bude jednat 
o olše, které tvoří břehový porost stávajícího koryta Kateřinského potoka. Dále budou 
odstraněny smrky, které rostou jednotlivě v údolní nivě Kateřinského potoka. 
Stavba je řešena jako jeden stavební objekt:
SO 01 – Revitalizace údolní nivy
Základním opatřením revitalizace bude obnovení přirozené geomorfologie toku, 
kterým je v dané lokalitě meandrování koryta. V údolní nivě bude modelováno nové 
revitalizované koryto. Zvýší se vinutí kynety a její celková délka (až na 1,8násobek 
délky k současnému stavu). Průtoková kapacita se sníží ze současných cca Q2 
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na návrhovou kapacitu cca Q30d. Kyneta bude výrazně mělčí a sníží se průměrný sklon 
koryta. Trasa revitalizovaného koryta povede podél údolnice. V brodových úsecích 
kynety revitalizovaného koryta se dovezeným říčním substrátem podpoří splaveninový 
režim. Revitalizace Kateřinského potoka je rozdělena podle podélného sklonu údolnice 
a návrhového průtoku do dvou charakteristických geomorfologických úseků. První 
úsek je situován pod soutokem Kateřinského potoka s Apolenským potokem 
(GMF ÚSEK 1, Q30d = 1,970 m3/s) a druhý úsek nad soutokem s Apolenským potokem 
(GMF ÚSEK 2, Q30d = 1,700 m3/s). Nad silničním mostem v Dianě bude revitalizované 
koryto napojeno na stávající koryto Kateřinského potoka. Spádový rozdíl, vzniklý mezi 
stávajícím upraveným korytem a novým revitalizovaným korytem, se překlene 
migračně průchodným stabilizovaným spádovým objektem. Konec úseku bude opět 
napojen na stávající koryto Kateřinského potoka. Do revitalizovaného koryta 
Kateřinského potoka bude zaústěno revitalizované koryto Apolenského potoka, který 
je řešen samostatnou dokumentací (Revitalizace Apolenského potoka a jeho údolní 
nivy v km 0,000 – 0,850, ŠINDLAR s.r.o. 2018).
Stávající koryto Kateřinského potoka a meliorační příkopy budou zazemněny, vyjma 
úseků křížení s novým korytem a úseků, kde bude koryto začleněno do nově 
navržených mokřadů. Voda z navazujících úseků melioračních příkopů se odvede 
do kynety revitalizovaného koryta a mokřadů nebo se nechá volně zasakovat do nivy. 
Pro napojení melioračních příkopů do kynety revitalizovaného koryta bude provedena 
výšková úprava zaústění. Bezejmenné toky IDVT 10240859 a IDVT 10255315 budou 
převedeny do mokřadu. V prostoru revitalizované nivy je navrženo 22 mokřadů. 
Mokřady budou neprůtočné s kolísající hladinou vody. Mokřady situované v původním 
korytě potoka budou stabilizovány tak, aby se zabránilo erozi nekonsolidovaných 
násypů sanovaného původního koryta. Protierozním opatřením v revitalizovaném 
korytě bude kotvená dřevní hmota.
Celkové parametry revitalizace:
Plocha revitalizované údolní nivy ................57,879 ha
Plocha revitalizovaného koryta....................22,290 ha
Plocha kynety revitalizovaného toku .............4,866 ha
Délka kynety revitalizovaného toku ..............5,690 km
Celkový počet mokřadů ...........................................22
Celková plocha mokřadů ...............................2,925 ha
Celkový objem mokřadů..............................29 250 m3

Revitalizací Kateřinského potoka dojde k obnově přirozené geomorfologie toku, kterou 
je v dané lokalitě meandrování koryta. Budou obnoveny mělké brodové úseky 
na přechodu meandrových oblouků střídané tůněmi v konkávních obloucích kynety. 
Jako součást revitalizace budou v nivě zřízeny mokřadní plochy. Některé mokřadní 
plochy budou simulovat odstavená ramena toku, k tomuto účelu budou využity zbytky 
současného koryta, které bude jinak z velké části zazemněno a sanováno. 
Provedenými úpravami se výrazně zvýší stanovištní diverzita potoční nivy a následně 
s ní i druhová diverzita území. Nově zřízené mokřady a vodní tůně vytvoří bohatou 
škálu vodních, mokřadních a přechodových biotopů. 
Záměr „Revitalizace údolní nivy Kateřinského potoka - nad Dianou v ř. km 
4,400-7,380“ naplňuje dikci bodu 65 (Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci 
vody nebo k dlouhodobé retenci vody, pokud objem akumulované vody dosahuje nebo 
přesahuje stanovený limit 100 tis. m3), kategorie II, přílohy č. 1 zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí, jako podlimitní.
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Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ty podlimitní 
záměry, které dosáhnou alespoň 25% příslušné limitní hodnoty a nacházejí 
se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně 
přírody a krajiny, podléhají zjišťovacímu řízení, pokud tak příslušný úřad stanoví.
Záměr „Revitalizace údolní nivy Kateřinského potoka - nad Dianou v ř. km 
4,400-7,380“ svou kapacitou přesahuje 25 % ze stanoveného limitu v bodě 65 
(celkový objem mokřadů bude 29 250 m3 vůči limitu 100 tis. m3), kategorie II, přílohy 
č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí a zároveň se záměr nachází 
v CHKO Český les, proto se jedná o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. 
K záměru „Revitalizace údolní nivy Kateřinského potoka - nad Dianou v ř. km 
4,400-7,380“ vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště 
Správa CHKO Český les, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 odst. 1 
písm. e) ve spojení s § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), dne 3. 5. 2019 pod 
č.j. SR/0032/CL/2019-4 stanovisko podle ustanovení § 45i, odst. 1 ZOPK, se závěrem, 
že uvedený záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. Nejedná se proto 
o záměr naplňující ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí.
Městský úřad Tachov, Odbor výstavby a územního plánování, vydal dne 18. 1. 2019 
pod č.j. 4851/2018-OVÚP/TC závazné stanovisko ve věci záměru „Revitalizace 
údolní nivy Kateřinského potoka - nad Dianou v ř. km 4,400-7,380“ v k.ú. Svatá 
Kateřina u Rozvadova z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací, 
se závěrem, že záměr je přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje 
a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního 
plánování v území.
Na základě předložených podkladů, výše uvedeného a s přihlédnutím k zásadám 
uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí krajský úřad 
konstatuje, že záměr „Revitalizace údolní nivy Kateřinského potoka - nad Dianou 
v ř. km 4,400-7,380“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví 
a nepodléhá zjišťovacímu řízení dle § 7 zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.
Sdělení dle § 6 odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí nenahrazuje 
vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních 
právních předpisů a není ani rozhodnutím vydaným ve správním řízení, nelze se proto 
proti němu odvolat.

Mgr. Jaroslav Nálevka
vedoucí oddělení IPPC a EIA
podepsáno elektronicky
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