
Hostouň - Korytnovský rybník 

(odbahnění, stavební úpravy) 

Posouzení významnosti vlivů záměru na evropsky významné lokality a 
ptačí oblasti, podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, v platném znění 

 

 

 

Zpracovatel: 

RNDr. Ondřej Bílek 
autorizovaná osoba pro provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (rozhodnutí MŽP č.j. 630/519/05 ze dne  
19.5.2005, prodlouženo dne 1. dubna 2015 pod č.j. 22753/ENV/15 1045/630/15) 

 

Kontakt: 

GeoVision s. r. o. 
Částkova 73, 326 00 Plzeň 
tel.: 724 088 651 
e-mail: bilek@geovision.cz 
 
Spolupráce: 

Mgr. David Fischer 

 
 

 

 
 

V Plzni dne 31. července 2015 
 

 
 
           
       …………………….. 

podpis 

 
(číslo úkolu 15 333 19) 

mailto:bilek@geovision.cz


Hostouň - Korytnovský rybník (odbahnění, stavební úpravy)   „Naturové hodnocení“ 

 
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, 326 00 Plzeň 2 

OBSAH 
 

1. ÚVOD ............................................................................................................................ 3 
1.1. Zadání ..................................................................................................................... 3 

1.2. Cíl hodnocení .......................................................................................................... 3 
1.3. Postup zpracování hodnocení ................................................................................. 4 

2. POPIS ZÁMĚRU ............................................................................................................ 5 
2.1. Základní údaje o záměru ......................................................................................... 5 

2.2. Údaje o vstupech .................................................................................................... 6 
2.3. Údaje o výstupech ................................................................................................... 6 

2.4. Možnost kumulace s jinými záměry ......................................................................... 7 
3. ÚDAJE O LOKALITĚ ..................................................................................................... 8 

3.1. Identifikace dotčených lokalit................................................................................... 8 
3.2. Popis dotčené lokality ............................................................................................. 8 

3.3. Dotčené předměty ochrany ..................................................................................... 9 
4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITU NATURA 2000................................... 12 

4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení ....................................................... 12 
4.2. Možné vlivy záměru .............................................................................................. 12 

4.3. Hodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany .................................................... 13 
4.4. Hodnocení vlivů na celistvost lokality .................................................................... 14 

4.5. Hodnocení kumulativních vlivů .............................................................................. 14 
5. ZÁVĚR ......................................................................................................................... 15 

6. LITERATURA A PODKLADY....................................................................................... 16 
7. POUŽITÉ ZKRATKY .................................................................................................... 17 
 



Hostouň - Korytnovský rybník (odbahnění, stavební úpravy)   „Naturové hodnocení“ 

 
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, 326 00 Plzeň 3 

1. ÚVOD  

1.1. Zadání  

Záměrem, který je předmětem hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti 

podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

(dále též jen „zákon“ nebo „ZOPK“), je plánované odbahnění a stavební úpravy bývalého mlýn-

ského rybníka v Hostouni. Obsahem této studie je posouzení významnosti vlivů předloženého 

záměru území na evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), tj. na součásti ev-

ropské soustavy chráněných území Natura 2000 (dále též jen „naturové hodnocení“).  

Soustava Natura 2000 vychází ze směrnic 2009/147/ES (směrnice o ptácích) a 92/43/EHS 

(směrnice o stanovištích), ukládajících členským státům zajistit ochranu vybraných přírodních 

stanovišť a druhů, významných pro Evropská společenství.  

Orgán ochrany přírody (Krajský úřad Středočeského kraje) ve svém stanovisku k záměru č.j.: 

028283/2015/KÚSK ze dne 23.2. 2015 nevyloučil ovlivnění území EVL Zákolanský potok. Před-

kládané hodnocení je proto v rámci zjišťovacího řízení přílohou oznámení záměru podle § 6 zá-

kona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. 

S ohledem na lokalizaci záměru a vydané stanovisko orgánu ochrany přírody připadá v úvahu 

možné ovlivnění pouze u EVL CZ0213016 Zákolanský potok, vyhlášené aktuálně platným naří-

zením vlády č. 318/2013 Sb. Tato lokalita byla již na základě předchozí verze národního sezna-

mu z r. 2010 schválena rozhodnutím Evropské komise v seznamu evropsky významných lokalit 

(„Sites of Community Importance“) – Rozhodnutí ze dne 18. listopadu 2011, kterým se přijímá 

pátý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické 

oblasti podle směrnice 92/43/EHS), čímž se stala oficiální součástí sítě Natura 2000. 

Investorem hodnoceného záměru a zadavatelem předběžného hodnocení je DHK Beroun 

s.r.o. se sídlem Ostrovského 2061/27, 150 00 Praha 5. Zpracovatelem projektové dokumentace 

je ing. Petr Datel – projektová kancelář, Tyršova 1902, 256 01 Benešov. U zpracovatele hodno-

cení, společnosti Geo Vision s.r.o., pracoviště Plzeň, je zakázka evidována pod číslem úkolu 

15 333 19.  

1.2. Cíl hodnocení 

Cílem předloženého hodnocení je zjistit, zda vzhledem k charakteru posuzovaného záměru 

může v důsledku jeho realizace dojít k významnému negativnímu ovlivnění lokality 

CZ0213016 Zákolanský potok nebo k narušení její celistvosti, ať již samostatně, nebo 

v kombinaci s jinými záměry a koncepcemi. Hodnocení je provedeno se zvláštním zřetelem na 

předmět ochrany EVL – rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), který je prioritním druhem 

v zájmu Evropských společenství (viz vyhláška č. 166/2005 Sb.).  
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1.3. Postup zpracování hodnocení 

Jako vstupní data pro hodnocení byly shromážděny dostupné informace o rozšíření a aktuálním 

stavu populace předmětu ochrany (rak kamenáč) na lokalitě i v širším zájmovém území (tj. povo-

dí Zákolanského potoka). Jako podklad byly využity jednak údaje z webových stránek AOPK ČR 

(www.natura2000.cz, www.biomonitoring.cz), především však vlastní terénní šetření ve spoluprá-

ci s lokálními specialisty. Garantem biologického průzkumu lokality byl zpracovatel aktuálního 

monitoringu předmětu ochrany v území EVL (Mgr. David Fischer), kvalita vody v toku byla kon-

zultována s RND. Jitkou Svobodovou (VÚV T.G.M.), která řeší monitoring kvality vody na lokalitě. 

Dále byly zohledněny publikované údaje o nárocích předmětu ochrany na kvalitu vody v tocích 

(SVOBODOVÁ et al. 2008, 2009, ŠTAMBERGOVÁ et al. 2009).  

Po předložení projektové dokumentace záměru (stupeň DSP) a stanoviska orgánu ochrany 

přírody byla provedena terénní návštěva lokality, zaměřená na zjištění přítomnosti a případné 

početnosti předmětu ochrany a na popis stavu dotčeného úseku. Účelem bylo především zhod-

nocení aktuálního stavu lokality, ale i vhodnosti a další perspektivy biotopu z hlediska výskytu 

raka (zejména vzhledem k aktuální situaci v povodí horní části toku Zákolanského potoka). Pro 

potřeby tohoto hodnocení nebyly odebírány vzorky povrchových vod. 

Jako metodický rámec pro stanovení potenciálního rizika přímých či nepřímých vlivů předklá-

daného záměru ve vztahu k předmětu ochrany byla použita Metodika hodnocení významnosti 

vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., publikovaná ve Věstníku MŽP 

(11/2007). Významnost vlivů byla hodnocena podle doporučené stupnice (Tab. 1). 

Tab. 1. – Hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany. 

 Hodnota  Termín Popis vlivu  

   -2 
 Významný  
 negativní  
 vliv 

 Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
 Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze 
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) 
 Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její pod-
statnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, 
významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

   -1 
 Mírně  
 negativní  
 vliv 

 Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv 
 Nevylučuje realizaci záměru. 
 Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických 
nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného 
vývoje druhu. 
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními. 

   0  Nulový vliv  Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. 

  +1 
Mírně  
 pozitivní  
 vliv 

Mírně příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení ekologických 
nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu nebo do přiroze-
ného vývoje druhu. 

  +2 
Významný  
 pozitivní 
 vliv 

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení ekolo-
gických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo 
do přirozeného vývoje druhu. 

Poznámka: V praxi se stupně +1 a +2 nerozlišují, případný pozitivní vliv (+) se uvádí bez dalšího hod-
nocení významnosti. 

http://www.natura2000.cz/
http://www.biomonitoring.cz/
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2. POPIS ZÁMĚRU 

2.1. Základní údaje o záměru  

Poloha, administrativní příslušnost 

Kraj: Středočeský, obec (katastrální území): Hostouň (k.ú. Hostouň u Prahy). 

Lokalita plánované revitalizace rybníka v Hostouni se nachází v nivě Dobrovízského potoka 

(jeden ze zdrojových přítoků Zákolanského potoka) pod soutokem se Sulovickým potokem. Ryb-

ník leží cca 600 m sv. od obce Hostouň při silnici č. III/0075 ve směru na Běloky, přibližně v úrov-

ni zaústění obecní ČOV do toku. Z hlediska vlastnických vztahů se jedná převážně o pozemky 

investora, zčásti staveniště zasahuje i na sousední pozemky (Povodí Vltavy s.p., obec Hostouň, 

okrajově též pozemek fyzické osoby). Poloha zájmového území záměru a širší vztahy vůči do-

tčené lokalitě Natura 2000 jsou patrné z obr. 1, 2 a 6 v oznámení záměru a z mapové dokumen-

tace v kap. F.I. tohoto oznámení. 

Základní řešení a kapacita záměru 

Předmětem oznámení je revitalizace Korytnovského rybníka a náhonu. Technický stav rybníka 

i náhonu je v současné době nevyhovující – jsou nutné úpravy hráze a objektů na hrázi, včetně 

odbahnění zdrže rybníka, úpravy zčásti zaneseného náhonu a zřízení nového vtokového objektu. 

Tím bude obnovena retenční a akumulační funkce nádrže. Revitalizovaný obtočný rybník má 

sloužit k extenzívnímu rybochovu a vedle své krajinotvorné funkce zlepšit i mikroklima v blízkém 

okolí. 

Navrhované kapacity stavby: 

- plocha při Ha (max. hladina): 1 900 m2 
- plocha při Hr (normální hadina): 2 200 m2 
- objem při Ha:    2 350 m3 
- objem při Hr:    3 750 m3 
- retenční objem:    1 400 m3 
- max. hloubka při Ha:   1,60 m 
- normální hladina - Ha:  323,30 m n.m. 
- max. hladina - Hr:   324,00 m.n.m. 
- délka vzdutí:    90 m 
- délka hráze:    155,0 m 
- kóta koruny:    324,30 – 324,60 m.n.m. 
- šířka koruny:    min. 3,0 m 
- výška hráze (návodní strana): 3,00 m 
- výška hráze (vzdušný svah): 2,50 m 
- sklon návodního svahu:  min. 1:2 
- sklon vzdušného svahu  cca 1:3,5 – 1:4  

Max. hladina je uvažována v úrovni přelivné hrany jalového přelivu. 

Podrobný popis projektovaného technického a technologického řešení záměru  

Stavba bude zahájena odstraněním travin z prostoru zdrže a náhonu a smýcením náletových 

křovin z hráze. Poté bude prováděno těžení sedimentů a zeminy ve zdrži a odvoz části sedimen-



Hostouň - Korytnovský rybník (odbahnění, stavební úpravy)   „Naturové hodnocení“ 

 
RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s.r.o., Částkova 73, 326 00 Plzeň 6 

tů. Pro skládky materiálu a mezideponie bude použit prostor při březích, většina materiálu bude 

ukládána přímo do konstrukcí. Obvod staveniště je dán hranicí dotčených pozemků. Staveniště je 

pro stavbu uvolněno, není třeba provádět demolice ani přeložky sítí. Přístup na staveniště je ze 

silnice III/0075. Pro zařízení staveniště bude vyčleněna část pozemku investora v areálu pod 

nádrží (p.p.č. 2685). 

Dále bude proveden překop hráze v prostoru stávající výpusti a výstavba nové spodní výpusti 

s požerákem včetně výustního objektu a úprava hrázového tělesa (násypy, opevnění návodního 

svahu). Dále bude provedeno pročištění náhonu a výstavba nového vtokového objektu včetně 

návazné části zatrubnění náhonu. Na závěr budou upraveny a osety dotčené plochy. 

V průběhu stavby budou pravidelně konány kontrolní dny a kontrolní prohlídky. První kontrolní 

prohlídka bude provedena v průběhu odbahňování, druhá po dokončení požeráku se spodní vý-

pustí a třetí závěrečná do dokončení stavebních prací. 

Předpokládaný termín realizace záměru 

Zahájení stavebních prací 2015 

Ukončení stavebních prací 2016 

  

2.2. Údaje o vstupech 

Vstupem, který může být relevantní pro ochranu EVL Zákolanský potok, je odběr vody pro na-

pouštění rybníka. Jako zůstatkový průtok je přitom stanoven průtok Q330d = 19 l/s. Tento zůstat-

kový průtok je přitom dostatečný pro ředění odpadních vod z ČOV, zaústěných cca v úrovni ryb-

níka, tedy pod uvažovaným vtokovým objektem (směšovací rovnice se provádí pro průtoky Q355). 

Nárazovým snížením průtoku v Dobrovízském potoce však může dojít ke zmenšení zatopené 

plochy koryta a dočasnému obnažení části potenciálních úkrytů. Zásadní v takovém případě mů-

že být četnost a doba trvání takových stavů, která se obecně (vzhledem k velikosti nádrže) oče-

kává málo závažná. Záměr však výslovně uvádí (kap. B.6 Souhrnné technické zprávy - Popis 

vlivů stavby na životní prostředí), že „ke snižování hladiny toku, resp. vypouštění nádrže nesmí 

docházet v zimním období“ (kdy s ohledem na klimatické podmínky nejspíše hrozí úhyn raků), 

což „bude zohledněno v manipulačním řádu díla)“. 

Stávající náhon a část koryta Dobrovízského potoka, kde bude zřízen nový vtokový objekt, si 

vyžádají zábor asi 260 m2 zemědělského půdního fondu. Tento zábor však z pohledu dotčené 

EVL není podstatný (stejně jako žádné další nároky na vstupy a zdroje). V souvislosti se vstupy 

je proto uvažovaná možnost ovlivnění předmětu ochrany či celistvosti EVL pouze teoretická.  

2.3. Údaje o výstupech 

Vzhledem k poloze nádrže mimo samotnou EVL se během realizace záměru nepředpokládá 

znečištění vodního prostředí, které by mohlo být pro předmět ochrany potenciálně rizikové (úkapy 

ropných látek, splachy materiálu do toku apod.). Z hlediska ochrany EVL a jejího předmětu 
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ochrany (raka kamenáče) však může být podstatným výstupem záměru eventuelní znečištění 

vody v nádrži a její vypouštění do toku v době provozování. S ohledem na citlivost raků ke zne-

čištění vody (zejm. obsah amoniakálního dusíku), jeho nároky na dostatek rozpuštěného kyslíku 

apod. nelze v souvislosti s provozem a priori ovlivnění raků vyloučit. Měřitelný vliv lze však oče-

kávat pouze v případě, kdy by do toku byla vypouštěna rybniční voda znečištěná např. nadměr-

nou hustotou rybí obsádky (zvýšené organické znečištění, indikované koncentrací NH4
+, BSK5 a 

naopak sníženým obsahem kyslíku).  

Zcela nežádoucím výstupem záměru by mohl být eventuelní únik rybí obsádky do toku (zejm. 

v případě vysazování dravých druhů, jež by mohly račí populaci oslabovat predačním tlakem), 

nebo dokonce případné zavlečení račího moru s násadou ryb. Tyto situace pochopitelně nejsou 

cílem hodnoceného záměru, naopak, projektová dokumentace se oběma hypotetickým eventuali-

tám snaží předcházet tím, že stanovuje tyto preventivní podmínky, které mají být zahrnuty 

v manipulačně-provozním řádu rybníka: 

 Případné rybí násady nesmějí pocházet z lokalit s výskytem severoamerických druhů raka 

nebo z lokalit, kde byl prokázán nebo je podezření na račí mor; 

 Do nádrže nesmějí být vysazováni žádní raci (ani původní druhy); 

 Do nádrže nesmějí být vysazování okouni, popřípadě nepůvodní dravé druhy ryb (např. su-

mečci rodu Ameiurus). 

Za nepravděpodobný výstup lze v souvislosti s posuzovaným záměrem považovat zanášení 

úkrytů raků v toku uvolněním sedimentu z rybníka, což je vliv, působící v dané EVL na raky 

obecně nepříznivě (Svobodová et al. 2011). Rozsah řešené zdrže nepřipouští velký objem tako-

vého sedimentu, obtočný rybník je navíc podstatně méně náchylný k vyplavení, než průtočné 

nádrže (např. Okoř).  

2.4. Možnost kumulace s jinými záměry 

Vlivů v povodí EVL Zákolanský potok působí v současné době velké množství, jedná se o území 

plnící rezidenční funkce v zázemí Prahy, navíc s velkým investičním potenciálem v návaznosti na 

komunikace R6 a R7 a letiště Praha - Ruzyně. V oblasti výrazně roste počet bydlících obyvatel a 

tím i zatížení odpadními vodami, což se projevuje na značně zhoršené jakosti vody v tocích. Kva-

lita povrchových vod je přitom jedním z klíčových parametrů pro zajištění příznivého stavu popu-

lací raka kamenáče. Poloha záměru v horní části povodí je tedy důvodem, proč je riziko vzniku 

nežádoucího kumulativního působení s vlivy dalších záměrů či koncepcí bráno velmi vážně (viz 

stanovisko KÚ v příl. H.II.).  

Možnost kumulace (spolupůsobení) s jinými záměry, rozvojovými koncepcemi či dalšími aktivi-

tami byla zvažována na základě popsaného charakteru předloženého záměru a informací o da l-

ších záměrech evidovaných v informačním systému EIA (dále IS EIA), případně o koncepcích 

evidovaných v informačním systému SEA (IS SEA). 
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3. ÚDAJE O LOKALITĚ 

3.1. Identifikace dotčených lokalit  

Jako záměrem dotčené lokality a předměty ochrany jsou chápány ty evropsky významné lokality 

a ptačí oblasti, které: 

- jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin), 

- jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk) 

- jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení) 

- jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace) 

Záměr se podle uvedených kritérií může dotýkat jediného území soustavy Natura 2000, a to 

evropsky významné lokality Zákolanský potok (kód CZ0213016), která představuje významný 

biotop populace raka kamenáče (Austropotamobius torrentium).  

Hlavní očekávaný vliv záměru představuje možné znečištění vodního prostředí vypouště-

ním vod se zvýšeným organickým zatížením z rybníka a případné ovlivnění biologických funkcí 

horního toku Dobrovízského potoka snížením jeho průtoku. Významnost očekávaných vlivů lze 

hodnotit na základě umístění, relativně malého objemu a předpokládaného režimu využívání ná-

drže (extenzivní obtočný rybník). Důležitou součástí hodnocení je také přihlédnutí k aktuálnímu 

stavu lokality v daném místě (viz kap. 3.2). 

Podrobnosti o lokalitě jsou uvedeny v Příloze H.IV. Další evropsky významné lokality ani 

ptačí oblasti se v okolí záměru nenacházejí ani nemohou být záměrem ovlivněny.  

3.2. Popis dotčené lokality 

Evropsky významnou lokalitu Zákolanský potok (rozloha cca 10 ha) tvoří Dobrovízský potok 

od silnice Hostouň-Jeneč, dále úsek Dolanského potoka po soutok s Lidickým potokem, a odtud 

níže po proudu pod názvem Zákolanský potok až k soutoku s Dřetovickým potokem nad obcí 

Kováry. Potok protéká převážně silně zkulturněnou a odlesněnou krajinou (a to včetně pramenné 

oblasti). V jinak relativně ploché krajině tok vytváří (zejména na styku s břidlicemi a drobami) po-

místní hlubší zářezy a srázy. Významná část toku byla v minulosti regulována, regulace se ale do 

současnosti samovolně renaturalizovala. Dno je hlinité, štěrkovité až kamenité, místy s jemným 

sedimentem. Na úseku zařazeném v EVL se nachází vedle několika menších obtočných nádrží i 

dvě průtočné (retenční nádrž nad Hostouní a chovný rybník u Okoře). Poloha, hlinité partie a pří-

tomnost průtočných rybníků v Zákolanském potoce formují biotu typickou spíše pro nížinné toky. 

Jde přitom o jeden z mála toků, kde se vyskytuje společně rak kamenáč a rak říční – viz 

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000104058. 

Předmětem ochrany v EVL Zákolanský potok představuje jediný evropsky významný živočiš-

ný druh - rak kamenáč (Austropotamobius torrentium), který je dle směrnice 92/43/EHS 

z hlediska Evropských společenství prioritním druhem.  

http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000104058
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3.3. Dotčené předměty ochrany 

Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium) - biologie druhu 

Dostupné zdroje (např. Marhoul & Turoňová 2007, www.biomonitoring.cz) uvádí, že druh obývá 

hlavně chladnější čisté vody horních úseků toků s kamenitým či štěrkovitým dnem. Své úkryty 

vyhledává převážně pod kameny v celém korytě potoků a v klidných zónách řek. Populace druhu 

se v ČR vyskytují ve více než třiceti tocích na cca čtyřiceti lokalitách, především v polohách mezi 

330–630 m n.m., pouze několika nížinných lokalit je známo z nadmořských výšek kolem 240 m 

(rozšíření druhu ilustruje Obr. 1). Vzhledem ke svému velmi omezenému rozšíření a citlivosti na 

kvalitu vodního prostředí figuruje rak kamenáč ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. v kategorii kriticky 

ohrožených druhů.  

Raci pohlavně dospívají ve třetím až čtvrtém roce života, rozmnožují se na podzim, Oplodně-

ná samice umísťuje vajíčka (50 – 100 ks) na spodní část zadečku. Zde upevněná vajíčka jsou 

opatrována samicí až do jara následujícího roku, kdy ukončují svůj vývoj. Larvy se líhnou v závis-

losti na teplotě od května do července. Zhruba do prvního svlékání, tj. cca dva až tři týdny po 

vylíhnutí, se přidržují brv na břišních nožkách pod ohnutým zadečkem samice. Po vykulení se 

malí ráčci živí výhradně planktonem, v prvním roce ještě převažuje rostlinná potrava, dospělci 

přijímají rostlinnou i živočišnou potravu (drobní vodní bezobratlí, příležitostně i např. mrtví obrat-

lovci). Raci plní ve vodních systémech roli velkých makrofágů. Zpočátku malí ráčci svlékají krunýř 

několikrát do roka, postupně se počet svlékání snižuje, závisí na stáří jedince, teplotě vody a 

úživnosti prostředí. 

 

Obr. 1. Rozšíření raka kamenáče na území ČR a pokrytí ochrany druhu v rámci ČR v evropsky význam-
ných lokalitách. Převzato od AOPK ČR (http://www.biomonitoring.cz).  

http://www.biomonitoring.cz/
http://www.biomonitoring.cz/
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Aktuální stav podmínek pro výskyt druhu na lokalitě 

Toky s výskytem raka kamenáče mají zpravidla saprobní index v rozmezí 1,4–2,6 (viz např. 

Bohl 1987, Kozák et al. 2000, 2002, Svobodová et al. 2008) a jedná se tedy o vody  oligosaprob-

ní až beta-mezosaprobní). V Zákolanském potoce je ovšem jakost vody závažným problé-

mem, potok patří k nejvíce znečištěným tokům s výskytem raka kamenáče v České repub-

lice (Svobodová et al. 2010, 2011; Štambergová et al. 2009). 

Klíčovými parametry čistoty vod jsou obsah amoniakálního dusíku, tj. amoniaku NH3, resp. 

amonných iontů NH4
+ (toxický účinek má nedisociovaná molekula NH3, která snáze proniká bu-

něčnými membránami, nikoli samotný iont NH4
+). Toxicita této formy dusíku do značné míry závi-

sí na pH – při pH < 7 tvoří více než 99 % amoniakálního dusíku amonný iont NH4
+, při pH 8 je již 

poměr NH3 : NH4
+ = 96:4 a při dále se zvyšujícím pH volného amoniaku prudce přibývá. Za 

vhodné prostředí pro kamenáče je proto považováno pH vody cca v intervalu 5–8,6. Koncentrace 

amonných iontů na českých lokalitách raka kamenáče se nejčastěji pohybuje* mezi 0,044–0,17 

mg/l, koncentrace NH3 v rozpětí 0,0005–0,002 (viz Štambergová et al. 2009).  

Monitoringem zjišťované koncentrace N-NH4
+ v EVL Zákolanský potok však patří dlouhodobě 

k nejvyšším na lokalitách raka kamenáče v ČR (např. Svobodová et al. 2010, 2011). To platí 

hlavně pro níže položené úseky; tok v horním úseku (nad Číčovicemi) vykazoval ještě před něko-

lika lety celkem příznivé podmínky. Např. v říjnu 2012 byly v úseku nad ČOV Středokluky namě-

řeny hodnoty 0,1 mg/l  (pod zaústěním této ČOV pak již 0,58 mg/l). V profilu Dobrovízský potok 

ležícím proti proudu (nad soutokem s Dolanským p.) byla monitoringem v období 12.10.2010–

31.5.2011 zjištěna průměrná koncentrace NH4
+ jen 0,114 mg/l (rozptyl hodnot 0,083 mg/l – 0,177 

mg/l), a to při hodnotách pH v rozmezí 7,5–9,3 (Svobodová et al. 2011). Bohužel v posledních 

letech se na horním úseku EVL situace výrazně zhoršila, zejména v Dobrovízi a Hostouni, což 

souvisí mj. s nárůstem objemového zatížení zdejších ČOV (J. Svobodová, in verb.). 

O něco příznivější situace je v zatížení Zákolanského potoka organickými látkami (vyjadřová-

no zpravidla jako biochemická spotřeba kyslíku, BSK5). Střední hodnoty BSK5 na tocích s rakem 

kamenáčem se v ČR pohybují mezi 1,3–2,8 mg/l (Štambergová et al. 2009). Průměrná hodnota 

tohoto ukazatele v Dobrovízském potoce byla v monitorovacím období 2010-2011 (Svobodová et 

al. 2011) 1,85 mg/l, ovšem dochází zde ke značnému kolísání znečištění v dílčích přítocích (v 

jednom z přítoků nárazově zjištěna hodnota až 17,0 mg/l !). I na horním toku jsou tak doloženy 

epizody výrazného znečištění (např. pod ČOV Dobrovíz jednorázově zjištěna hodnota BSK5 ko-

lem 9 mg/l); o několik km níže (ve Středoklukách) byla přitom koncentrace již výrazně nižší, což 

dokazuje alespoň částečně zachovanou samočisticí schopnost toku (podpořenou ředěním 

některými dalšími přítoky zaústěnými do EVL). 

                                                
* Jedná se o tzv. mezikvartilové rozpětí, tedy pásmo středních hodnot v intervalu mezi 25. a 75. percenti-
lem všech na studovaných lokalitách zjištěných hodnot. 
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Aktuální stav populace předmětu ochrany 

Na středním a dolním toku Zákolanského potoka proběhla v letech 2010-2011 epidemie račího 

moru, která značně snížila početnost populace. Horní tok (nad Číčovicemi) nákazou zasažen 

nebyl. Podle posledních zjištění však byla na jaře 2015 vitální populace raka kamenáče opětov-

ně ověřena v těchto úsecích:  

- Dobrovízský potok pod retenční nádrží na J okraji Hostouně (těsně nad hranicí EVL), 

- Dobrovízský potok - okolí ČOV Dobrovíz (nad i pod ČOV)  

- Dolanský potok - nad soutokem s Dobrovízským (mimo hranice EVL); 

- Dolanský potok - Běloky (úsek obtékající rybník nad obcí); 

- Dolanský potok - Středokluky (nové obtokové koryto kolem rybníka Pod Panskou a beze-

jmenný přítok od koupaliště); 

- Zákolanský potok - Okoř (pod Okořským rybníkem a u Nového mlýna). 

Populační hustoty v uvedených úsecích se značně liší: zatímco v některých úsecích dosahuje 

hustota populace celkem vysokých hodnot (Běloky, Hostouň - pod ret. nádrží), jinde je populace 

velmi řídce rozptýlená (především v důsledku malé úkrytové kapacity koryta). V úseku dotčeném 

posuzovaným záměrem (tj. od plánovaného vtokového objektu po vyústění odpadu Korytnovské-

ho rybníka) v okolí ČOV Hostouň byl pro potřeby tohoto posouzení proveden v květnu 2015 asta-

kologický průzkum (Mgr. David Fischer) s těmito výsledky: 

Nad zaústěním ČOV Hostouň je potok nejprve napřímen, zahlouben a opevněn ve dně i bře-

zích kamennou dlažbou. Místy v příbřeží drny. Výskyt raků neprokázán, jejich přítomnost 

v nedostupných spárách a pod kořenovými systémy travin nelze vyloučit, ale určitě nelze předpo-

kládat vyšší populační hustoty. Níže již potok v krátkém úseku teče zemním korytem s minimální 

úkrytovou kapacitou (zapadané větvemi, bahnitý sediment). Z pohledu raků nepříliš atraktivní, 

výskyt ale nelze vyloučit. 

Pod zaústěním ČOV (po zaústění plánovaného odpadu z rybníka) má Dobrovízský potok při-

rozené zvlněné koryto, lemované vzrostlými stromy a křovinami. Dno je však pokryto většinou 

mocnou vrstvou bahnitého sedimentu s množstvím různého odpadu. Výskyt raků neprokázán, 

potenciální úkryty se zde mohou nacházet pouze v nepřístupných kořenových systémech dřevin, 

popř. nahromaděných větvích. 

Výskyt raka kamenáče v popsaném úseku nebyl aktuálně zjištěn. Podobný výsledek přinesl také 

průzkum na lokalitě Žákův mlýn cca 400 m níže po proudu (D. Fischer, in verb.). Nejbližší úsek 

s doloženým výskytem raků (navíc s poměrně vysokou populační hustotou) leží cca o 900 m níže 

po proudu. Protože je populace raků přítomná i pod vyústěním ČOV Dobrovíz asi 700 m nad plá-

novaným vtokem do rybníka, je (třeba málo početný) výskyt druhu pravděpodobný i v dotčeném 

úseku. Vzhledem k současnému stavu biotopu případní jedinci zřejmě využívají nedostupné úkry-

ty (kamenná dlažba, kořenové systémy stromů) a jejich zjištění je zde proto velmi obtížné. 
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4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITU NATURA 2000  

4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení  

Souhrn podkladů poskytnutých zadavatelem 

 projektová dokumentace záměru ve stupni DSP: Průvodní a Souhrnná technická zpráva, 

Situace záměru 1:300, Přehledná situace 1:5 000 (ing. Petr Datel, projektová kancelář, Tyr-

šova 1902, 256 01 Benešov, 09/2014); 

 hydrologické údaje pro profil „Dobrovízský potok (ČHP 1-12-02-0250) – cca 100 m pod sou-

tokem se Sulovickým potokem“ (ČHMÚ, Praha); 

 stanovisko orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního pro-

středí a zemědělství) ze dne 23.2.2015, č.j. 028283/2015/KÚSK. 

Další podklady 

Výskyt předmětu ochrany v místě záměru, resp. v přilehlém úseku Dobrovízského potoka, byl 

zjišťován aktuálním průzkumem lokality v květnu 2015. Opakované konzultace ke skutečnostem 

zjištěným v terénu a k biotopovým nárokům raků poskytli Mgr. David Fischer (Hornické muzeum 

Příbram) a RNDr. J. Svobodová (VÚV T.G.M.). Pro provedení tohoto hodnocení byly uvedené 

podklady shledány jako dostatečné.   

4.2. Možné vlivy záměru 

Posuzovaný záměr může na lokalitu obecně působit několika základními způsoby:  

1. Přímým stavebním zásahem do biotopu. V daném případě se zásah do toku omezuje na 

plochu max. prvních několika m2 (zřízení nového vtokového objektu). Ostatní stavební úpravy se 

S ohledem na charakter biotopu v daném místě (pro raky neatraktivní) a nepotvrzenou přítom-

nost druhu lze tento vliv považovat za z hlediska vlivu na EVL zcela zanedbatelný. 

2. Odběr vody z toku. V době, kdy bude z toku odebírána voda pro napuštění rybníka, může 

teoreticky docházet k nárazovým snížením průtoku v Dobrovízském potoce a tím i ke zmenšení 

zatopené plochy koryta a dočasnému obnažení části potenciálních úkrytů. Protože račí populace 

v takto ovlivněném úseku nabyla prokázána (a je-li přítomna, její hustota je nízká), nemůže tento 

aspekt způsobit závažný vliv. Odběr vody pro napouštění bude navíc při akumulačním objemu 

2350 m3 pouze krátkodobý. Například při průtoku Q270 = 35 l/s (a tedy maximálním možném od-

běru 16 l/s) by došlo k naplnění akumulačního objemu rybníka za 40,8 hod (necelé 2 dny), při 

průtoku Q180 = 60 l/s pak za pouhých 16 hod. I tento vliv tak bude pro populaci raků v EVL prak-

ticky zanedbatelný. 

3. Možné znečišťování toku přepadem z rybníka. Tento vliv je pochopitelně pro hodnocení 

zásadní, i když při uvažovaném způsobu hospodaření spíše teoretický, neboť extenzivní chov ryb 

vodu obvykle neznečišťuje. Nelze ovšem zcela vyloučit, že by voda odtékající z rybníka obsaho-

vala ve srovnání s tokem zvýšené koncentrace organického znečištění, případně by docházelo 
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k úniku zákalu. K epizodám zhoršené kvality vod dochází obvykle za nízkých průtoků a naopak 

vyšších teplot, kdy může nádrž (zvláště je-li voda v ní více zatížená živinami) trpět kyslíkovým 

deficitem. U navrženého obtočného rybníka bude vždy zajištěno ředění rybniční vody minimálním 

zůstatkovým průtokem Q330. Výsledky monitoringu kvality vody v EVL přitom ukazují, že stávající 

biota v toku včetně raků je adaptována i na epizodicky vyšší úrovně znečištění (ověřený výskyt 

pod vyústěním ČOV Dobrovíz). S přihlédnutím k malé kapacitě rybníka – a tím i malému riziku 

opravdu závažného znečištění – je tento vliv hodnocen jako málo významný.  

Poznámka: Protože rybník (na rozdíl např. od ČOV) nemá stanovené emisní limity, nelze pří-
padné vypouštěné znečištění a jím vyvolané změny kvality toku předem kvantifikovat. Využívání 
a manipulaci rybníka je proto žádoucí podřídit preventivnímu požadavku úniky znečištění nepři-
pustit. Za tímto účelem je vhodné detailněji specifikovat, co je ještě možné považovat za „exten-
zivní rybochov“ (viz doporučení v kap. 5).  

4. Vznik nového potenciálního biotopu pro raky. Nová nádrž může být spontánně osídlena 

raky, což ale populaci předmětu ochrany v kontextu celé EVL ovlivní pouze málo (sám rybník se 

nachází mimo EVL); na druhou stranu jakýkoli nárůst račí populace v povodí může přispět ke 

stabilizaci výskytu v celé EVL, takže jde o potenciálně pozitivní, málo významný vliv – pro maxi-

malizaci příznivého působení jsou doporučena opatření v kap. 5. 

4.3. Hodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany 

Z hlediska stavu dotčené lokality a populace raka kamenáče v ní jsou podle dostupných informa-

cí a literárních údajů nejdůležitější tyto faktory: 

A. Stav toku a charakter koryta. Zásadním faktorem určujícím vhodnost prostředí pro dlouho-

dobý výskyt raka kamenáče je stav koryt vodních toků. Optimálně je přírodě blízké, meandrující 

koryto, členité břehy i dno s dostatkem úkrytů (zejména větší kameny), doprovázené břehovými 

porosty dřevin, jejichž kořenový systém zasahuje do toku a zpestřuje tak nabídku úkrytů. Skuteč-

ný stav dotčeného úseku Dobrovízského potoka je od tohoto ideálního stavu značně vzdálen. 

Vybudování nového vtokového objektu si vyžádá pouze nepatrný stavební zásah do toku. Stáva-

jící stav toku v souvislosti s řešeným záměrem tedy nebude nijak ovlivněn. 

B. Kvalita vody. Obnova Korytnovského rybníka je navrhovaná pro extenzivní rybochov, proto 

se nepředpokládá výrazné ovlivnění kvality vody v Dobrovízském potoce. Záměr stanovuje mini-

mální zůstatkový průtok v toku v úrovni Q330, při nižších průtocích tedy nebude voda z toku vůbec 

odebírána (a zároveň nebude docházet k jejímu odtoku z rybníka). Ovlivnění kvality vody zá-

měrem tak bude nulové, nebo (v případě „katastrofického scénáře“) pouze mírně nepříznivé. 

Očekávané negativní projevy realizace záměru na stav předmět ochrany budou převážně za-

nedbatelné (podle Tab. 1 hodnota vlivu = 0), pouze v případě (víceméně teoretických) epizod 

zvýšeného znečištění vody v nádrži pak nanejvýš mírně nepříznivé (hodnota vlivu = -1).  

Předmět ochrany EVL nebude posuzovaným záměrem významně negativně ovlivněn. 
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4.4. Hodnocení vlivů na celistvost lokality 

Revitalizací či obnovou obtočného rybníka (včetně úpravy náhonu a souvisejících objektů) nedo-

jde k přerušení kontinuity toku Dobrovízského potoka. Aktuální stav úseku bezprostředně dotče-

ného odběrem i zaústěním vod z rybníka se navíc vyznačuje zhoršenými podmínkami a nízkou 

abundanci předmětného druhu (rak při aktuálním průzkumu v předmětném úseku nebyl proká-

zán, stejně jako v níže položeném úseku osídlených partiích u Žákova mlýna).  

Celistvost lokality nebude záměrem významně negativně ovlivněna.  

4.5. Hodnocení kumulativních vlivů 

V úseku EVL přímo dotčeném záměrem (stavebními zásahy, odběrem vody, případně zaústěním 

odpadu z rybníka zpět do Dobrovízského p.) nebyl aktuální výskyt raků prokázán. I v případě, že 

se v těchto partiích stálá populace udržuje, je vzhledem k malé atraktivitě biotopů velmi málo 

početná. Při relativně malém objemu rybníka a stanoveném zůstatkovém průtoku v toku bude vliv 

samotného záměru na EVL Zákolanský potok zanedbatelný nebo nanejvýš málo významný a 

směrem po proudu rychle klesá. Pod soutokem s Dolanským potokem již lze riziko jakýchkoliv 

projevů záměru (tím i možnost jejich kumulace s jinými vlivy) na populaci předmětu ochrany 

v celé EVL vyloučit.  

Jiné možné vlivy, které v povodí EVL již aktuálně působí nebo působit mohou – zejména neu-

stále rostoucí objem odpadních vod, vypouštěných z komunálních čistíren (Dobrovíz, Hostouň, 

Středokluky) – kvalitu vody ovlivňují nepochybně v řádově vyšší míře, než by mohly být možné 

projevy odbahněného rybníka (v případě, že bude provozován v souladu se záměrem deklarova-

nými zásadami).  

Na základě všech dostupných informací bylo shledáno jen nízké riziko kumulace vlivů zá-

měru s jinými známými záměry či koncepcemi. Vzhledem k uvedeným faktům lze konstatovat, 

že území EVL nebude záměrem negativně ovlivněno ani kumulativními vlivy.  
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5. ZÁVĚR 

 

Na základě výše uvedených poznatků lze konstatovat, že záměr „Hostouň - Korytnovský ryb-

ník (odbahnění, stavební úpravy)“ nemá významný negativní vliv na předmět ochrany či 

celistvost EVL Zákolanský potok, a to samostatně ani ve spojení s jinými známými kon-

cepcemi a záměry.  

 

V souladu s ustanovením § 45i ZOPK je záměr bez významného negativního vlivu možné 

schválit. Tím není dotčena případná povinnost získat výjimku podle § 56 ze zákazů u zvláště 

chráněných druhů (§ 50 ZOPK).  

Vzhledem k citlivosti raka kamenáče na případné znečištění lze dále pro navazující povolo-

vací procesy (a zejména v případě povolování výjimky k zásahu do biotopu zvláště chráněného, 

kriticky ohroženého druhu) doporučit následující opatření pro vyloučení či maximální omezení 

přetrvávajících mírně nepříznivých vlivů či umožnění případných vlivů příznivých: 

1) Vzhledem ke skutečnosti, že se počítá s osídlením nádrže raky, není vhodné každoroční 

vypouštění (výlov). Případné výlovy je třeba provádět v podzimním období, a to ještě před 

obdobím páření raků (cca konec září).  Rybník musí být po výlovu okamžitě zastaven a co 

nejrychleji napuštěn; při vypouštění nádrže nesmějí do toku unikat rybniční sedimenty. 

2) Hráz rybníka bude zpevněna kamenným záhozem s minimálně 20 % kamenů frakce 300 

mm a více (úkryty pro raky). Větší kameny by měly být rozmístěny v alespoň deseti for-

macích o ploše minimálně 1 x 2 m a výšce cca 60 cm (ideálně v souvislém pásu) i kolem 

stinnější části pobřeží (zejm. v partiích, kde nehrozí jejich rychlé překrytí sedimentem). 

3) Rybník bude zarybněn skutečně pouze extenzivně, rybí obsádka nebude muset být při-

krmována. Vzhledem k primárnímu zájmu na ochraně raka kamenáče, popř. raka říčního, 

lze doporučit obsádku nepřesahující v přepočtu 150 kg/ha. Z obsádky je třeba vyloučit 

dravce (především okouna, úhoře, apod. či geograficky nepůvodní druhy, jako jsou su-

mečci, slunečnice, okounci atd.). Za nejméně škodlivou lze považovat např. obsádku lína. 

Obsádka musí být schválena a v rámci občasných výlovů kontrolována příslušným OOP. 

V případě podezření na přítomnost nežádoucích druhů či na překročení doporučené veli-

kosti obsádky musí být nádrž v nejbližším možném termínu slovena. 

4) Nádrž nesmí zhoršovat kvalitu vody v toku. OOP by měl mít za tímto účelem možnost 

kontroly, zda nedochází např. k velkému zákalu v rybníku (průhlednost vody) a v případě 

zjištěných pochybení zjednat nápravu. 

5) Při napouštění nádrže je třeba zachovat v toku dostatečný průtok; při záměrem deklaro-

vaném zůstatkovém průtoku Q330 se bude nádrž plnit řádově hodiny až desítky hodin, je 

proto vhodné pro napouštění zvolit období s dostatečným průtokem. 

6) Zdržení vody v rybníku (resp. sílu přítoku, či míru průtočnosti) je třeba nastavit tak, aby 

nedocházelo k výraznějšímu tepelnému „znečištění“ toku.   
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7. POUŽITÉ ZKRATKY 

 

AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR 

ČOV   – čistírna odpadních vod 

EIA   – Environmental Impact Assessment (posuzování vlivů na životní prostředí) 

EVL   – evropsky významná lokalita vyhlášená nařízením vlády č. 132/2005 Sb. 

MŽP  – Ministerstvo životního prostředí ČR 

OOP  – orgán ochrany přírody 

VÚV T.G.M. – Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

ZOPK  – zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) 

 

 

 

 

 

 


