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Seznam a vysvětlení hlavních
použitých zkratek
•
•
•
•

EVL: evropsky významná lokalita
PO: ptačí oblast
ZOPK: zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
OOP: orgán ochrany přírody
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1. Úvod
1.1 Zadání
Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru: „Obytný soubor
Zahrady Pavlov“ v k.ú. Pavlov u Unhoště na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti.
Zadavatelem hodnocení je QEQ Czech, s.r.o.
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska OOP podle § 45i odst. 1 ZOPK –
Krajského úřadu Středočeského kraje, jež je citováno v závěru zjišťovacího řízení (č.j.:
126579/2009/KUSK). Toto stanovisko doslovně uvádí, že: „nelze vyloučit významný
vliv předloženého projektu, samostatně i ve spojení s jinými projekty, na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti. Důvodem je, že v záměru je plánováno svedení
splaškových vod do ČOV Hostouň, z níž jsou přečištěné vody vypouštěny do
Dobrovízského potoka, který je součástí EVL a toto podstatné navýšení množství
splaškových vod by mohlo významně ovlivnit předmět ochrany EVL Zákolanský potok.

1.2 Cíl hodnocení
Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných
lokalit, nebo ptačích oblastí.

1.3 Postup zpracování hodnocení
Naturové hodnocení vychází z technické dokumentace dodané zadavatelem
posouzení (viz Anonymus 2009), terénního průzkumu zájmového území (počátek
prosince 2009), aktuálních expertních studií týkajících se EVL Zákolanský potok, resp.
stavu populace předmětu ochrany – raka kamenáče a kvality jeho prostředí (viz
Svobodová et Wanner 2009, Fischer et Fischerová 2009), textu oznámení EIA
hodnoceného záměru (viz Sulek 2009), retenční studie (Kuk 2010), zpracování tištěných
a digitálních dat o sledovaném území.
Při terénním průzkumu zájmového území byla pozornost věnována rekognoskaci
okolí stávající výpusti z objektu ČOV do Dobrovízského potoka, korytu a nivě
Dobrovízského, Sulovického a Zákolanského potoka v širším okolí objektu ČOV.
Zhodnoceny byly stávající negativní antropogenní vlivy ovlivňující EVL Zákolanský
potok.
Posouzení se metodicky opírá o ustanovení zákona č.114/1992 Sb., zák. 100/2001
Sb., v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích
_____________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 15, 779 00 Olomouc
tel. 605-567905, http://www.ekogroup.cz

4

Posouzení vlivu záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise (viz MŽP ČR 2007,
Kolektiv 2001, 2001a).
Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na dílčí
složky životního prostředí nejsou předmětem tohoto naturového hodnocení dle §45i
ZOPK.

2.Údaje o záměru
2.1 Základní údaje
2.1.1 Název záměru
Obytný soubor Zahrady Pavlov.

2.1.2 Rozsah (kapacita) záměru
Navržený záměr Obytného souboru Zahrady Pavlov řeší novostavbu komplexu
obytných objektů (rodinných domů, apartmánů), souvisejících objektů občanské
vybavenosti (prodejna potravin, restaurace, kavárna, drobné obchody, kancelářské
prostory, mateřská škola, sportovní centrum), objektů sítí technické infrastruktury,
přípojek inženýrských sítí a napojení na dopravní infrastrukturu.
Plocha území, na kterém bude probíhat výstavba obytného souboru Zahrady Pavlov,
činí 19,74 ha.
Součástí výstavby obytného souboru bude vybudování infrastruktury, jež bude tvořena
komunikacemi se zelenými pásy, parkovými plochami a podzemními inženýrskými
sítěmi. Tato infrastruktura bude mít rozlohu 4,89 ha. Výstavba rodinných domů
a občanské vybavenosti bude realizována ve dvou funkčních plochách dle územního plánu
obce Pavlov - v ploše pro bydlení městského typu a v ploše pro bydlení venkovského
typu.
Plocha pro bydlení včetně občanské vybavenosti má ve funkční ploše městského typu
na pozemku investora rozlohu 8,66 ha. Plocha pro bydlení včetně občanské vybavenosti
má ve funkční ploše venkovského typu na pozemku investora rozlohu 3,58 ha.
Ve funkční ploše maloplošná zeleň, která má rozlohu na pozemku investora 7,25 ha
budou umístěny protihlukové stěny a ochranný zemní val, jež bude celý ozeleněný.
Kromě těchto objektů bude podél železniční trati realizována silnice, která je v územním
plánu vyznačena jako stavba ve veřejném zájmu. Plocha této komunikace bude 3,98 ha.

2.1.3 Umístění záměru
Zájmové území pro výstavbu Obytného souboru Zahrady Pavlov se nachází jižně od
obce Pavlov v k.ú. Pavlov u Unhoště. Na severovýchodní straně je území vymezeno
železniční tratí číslo 120 Praha – Kladno, na východní, jižní a západní straně navazují na
pozemek navrhované stavby zemědělské pozemky (pole).
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Obr. 1: Situační mapa navrhovaného záměru na podkladu topografické mapy (podkladová data:
www.mapy.cz).

Navržený záměr

Obr. 2: Situační mapa navrhovaného záměru na podkladu leteckého snímku (zdroj: QEQ Czech
s.r.o.).
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2.1.4 Stručný popis technického a technologického řešení záměru,
varianty záměru
Následující popis hodnoceného záměru vychází z technických podkladů dodaných
zadavatelem a z textu oznámení EIA (viz Anonymus 2009, Sulek 2009).
Hodnocený záměr obsahuje následující hlavní části:
A.) Rodinné domy a apartmány
B.) Komerční prostory
C.) Infrastruktura pro Obytný soubor Zahrady Pavlov
Ad A) Rodinné domy a apartmány:
Jedná se o navrženou výstavbu 319 rodinných domů a apartmánů ve kterých se
předpokládá realizovat celkem 324 bytových jednotek. Z tohoto počtu bude v 1. etapě
postaveno 151 bytových jednotek, ve 2. etapě 109 bytových jednotek a ve 3. etapě 64
bytových jednotek. Předpokládá se, že v objektech bude celkem bydlet zhruba 1 100
osob.
Ad B) Komerční prostory:
Součástí Obytného souboru Zahrady Pavlov bude občanská vybavenost, jejíž
součástí bude například prodejna potravin, restaurace, kavárna, drobné obchody,
kanceláře, mateřská škola, sportovní centrum. Předpokládané přibližné velikosti
užitných ploch jednotlivých typů ploch občanské vybavenosti jsou následující:
• komerční plochy a kancelářské plochy
215 m2
• mateřská škola
400 m2
• sportovní centrum
200 m2
Ad C) Infrastruktura pro Obytný soubor Zahrady Pavlov:
V této části záměru je řešena infrastruktura pro obsluhu a zásobování celkem 324
bytových jednotek (v 319 rodinných domech) a také příslušné občanské vybavenosti.
Součástí návrhu Infrastruktury je též výkresová dokumentace.
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Obr. 3: Situační mapa navrhované zástavby (zdroj: QEQ Czech s.r.o.).

Infrastruktura je členěna na následující jednotlivé stavební objekty:
SO 01

HTÚ, TERÉNNÍ ÚPRAVY A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

SO 02

KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉPLOCHY
SO 02-01
Rekonstrukce stávající komunikace III/0067
SO 02-02
Komunikace a veřejné zpevněné plochy
SO 02-03
Vodorovné a svislé dopravní značení
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SO 03

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VEŘEJNÁ
SO 03-01
Kanalizace splaškové
SO 03-02
Přípojky splaškové kanalizace

SO 04

ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ- VEŘEJNÉ
SO 04-01
Odvodňovací zařízení
SO 04-02
Odvodnění do Dobrovízského potoka
SO 04-03
Přípojky odvodnění nemovitostí

SO 05

VODOVOD
SO 05-01
Vodovody
SO 05-02
Propojení vodovodních řadů
SO 05-03
Vodovodní přípojky

SO 06

PLYNOVOD
SO 06-01
Plynovody
SO 06-02
Plynovodní přípojky

SO 07

ROZVODY VN
SO 07-01
Přípojka VN
SO 07-02
Trafostanice

SO 08

ROZVODY NN
SO 08-01
Rozvody NN

SO 09

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SO 09-01
Veřejné osvětlení obce
SO 09-02
Veřejné osvětlení vnitrosídlištní

SO 10

SLABOPROUDÉ ROZVODY
SO 10-01
Telefonní rozvody O2
SO 10-02
Slaboproudá zařízení ČD
SO 10-03
Slaboproudé rozvody - rezerva

SO 11

SADOVÉ ÚPRAVY
SO 11-01
Sadové úpravy veřejných a ostatních ploch

SO 12

PROTIHLUKOVÉ A ANTIVIBRAČNÍ BARIÉRY
SO 12-01
Protihlukový val
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SO 12-02
SO 12-03
SO 13

Protihlukové stěny
Antivibrační příkopy

ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
SO 13-01
Rekonstrukce železničního přejezdu

Jednotlivé výše uvedené stavební objekty v rámci Infrastruktury jsou podrobně
popsány v dokumentaci k územnímu rozhodnutí (viz Anonymus 2009). V další části této
kapitoly jsou blíže popsány pouze ty stavební objekty, jež mají vztah k předmětu
hodnocení – EVL Zákolanský potok:
SO 03

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VEŘEJNÁ
SO 03-01
Kanalizace splaškové
SO 03-02
Přípojky splaškové kanalizace

SO 04

ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ- VEŘEJNÉ
SO 04-01
Odvodňovací zařízení
SO 04-02
Odvodnění do Dobrovízského potoka
SO 04-03
Přípojky odvodnění nemovitostí

SO 03 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VEŘEJNÁ
V současné době je obec Pavlov odkanalizována splaškovou kanalizací do ČOV
Hostouň. Možnost napojení navrženého záměru je podmíněna zkapacitněním ČOV
Hostouň, jež je řešeno v samostatném projektu jako vyvolaná investice. Tento projekt
nebyl v době zpracování naturového hodnocení k dispozici.
Splaškové vody budou z celého areálu vedeny do stávající splaškové kanalizace
DN 300 v ul. Lidické za drahou ČD. Tato stávající kanalizace je uložena příliš mělko na
to, aby do ní bylo možno gravitačně odkanalizovat navrhovanou zástavbu. Proto bylo
navrženo přečerpávání splaškových vod. V celém území je navržena jedna přečerpávací
stanice, která bude umístěna jižně od nového kruhového objezdu a budou do ní
přiváděny gravitačně všechny splaškové vody z prostoru západně od ul. Lidické a
z prostoru východně – prostor plánované 3. etapy výstavby.
Celková bilance očekávané produkce odpadních vod je uvedena v kap. 2.3.2.
SO 03-01 Kanalizace splaškové:
Jedná se o stoky DN 300, které budou umístěny prakticky v každé ulici. Šachty
budou standardního provedení betonové s monolitickým dnem a litinovým poklopem.
Vzhledem k nepříznivým sklonovým poměrům je značná část kanalizace vedena
v minimálních dohodnutých sklonech 7 ‰.
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SO 03-02 Přípojky splaškové kanalizace:
Pro každou stavební parcelu bude zhotovena domovní přípojka profilu DN 200, která
bude vždy ukončena revizní šachtou. Pouze v odůvodněných případech je možno umístit
čistící kus do objektu, tam kde není možno z prostorových důvodů umístění revizní
šachty. Přípojky budou na stoky připojeny pomocí vysazených vložek.
SO 04 ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ - VEŘEJNÉ
Území navržené výstavby patří do povodí dvou potoků – Sulovického
(severozápadní prostor) a Dobrovízského.
Obr.4: Poloha navrženého areálu Zahrady Pavlov a schéma tras vnějších
odvodňovacích systémů (zdroj: Kuk 2010).

Odvodnění do Sulovického potoka:
Severní část zájmového území bude, po využití retenčních prostor v prostoru
zástavby, napojena na stávající dešťovou kanalizaci obce Pavlov. Připojovací bod na
dešťovou kanalizaci bude na okraji obce Pavlov, v ulici Lidická před železničním
přejezdem. Předpokládaná trasa dešťové kanalizace bude pokračovat v komunikaci až k
navrhovanému kruhovému objezdu v trubním vedení. Křížení železniční trati bude
řešeno protlakem. Stávající dešťová kanalizace ústí přes stávající retenční nádrž v obci
do Sulovického potoka. Do budoucna je uvažováno, že bude využito stávající napojení
dešťové kanalizace na Sulovický potok.
Retenční nádrž má povolenou celkovou velikost odtoku 200 l/s (při návrhovém dešti
180 l/s ha, době trvání návrhového deště 15 minut a předpokládané periodicitě 1-krát za
dva roky). Na základě dohody mezi OÚ Pavlov, investorem logistického areálu na
severu Pavlova a investorem obytného souboru Zahrady Pavlov byl tento povolený
odtok rozdělen mezi výše uvedené tři subjekty. Na základě tohoto rozdělení může z
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území obytného souboru Zahrady Pavlov odtékat při návrhovém dešti 70 l/s srážkové
vody. Uvedená hodnota však neznamená, že dané množství vody z obytného souboru
bude v daném objemu najednou skokově vypouštěno do recipientu Sulovického potoka.
Odvodnění do Dobrovízského potoka:
Odtok dešťových vod z jižní části zastavovaného území obytného souboru Zahrady
Pavlov bude, po využití retenčních prostor v prostoru zástavby, veden směrem na
Dobrovízský potok protékající severovýchodně od zájmového území záměru. Do
Dobrovízského potoka budou dešťové vody zaústěny přes nově navrženou retenční
nádrž.
Nová dešťová kanalizace do Dobrovízského potoka povede trubním vedením obecní
cestou a v místě stávajícího propustku bude křížit železniční trať. Dále bude kanalizace
vedena opět trubním vedením obecní cestou (v současnosti rozoraná a využívaná jako
pole) až ke karlovarské silnici. Zde bude trubní vedení přecházet v otevřený příkop
podél ulice Karlovarské. Ke křížení karlovarské silnice se využije stávající propustek.
Dále trasa povede v otevřeném příkopu podél obecní cesty (dnes staveništní
komunikace) až k zaústění do Dobrovízského potoka, resp. do retenční nádrže.
Toto řešení je zásadně preferováno pro odvodnění celé části území spadající do
povodí Dobrovízského potoka, tj. větší části z celkového odtoku, případně může být
využit i pro tu část území záměru, která do povodí Dobrovízského potoka nepatří. K
dořešení tohoto přivaděče je nutno vypořádat majetkoprávní vztahy, proto zároveň nelze
vyloučit etapové řešení, při kterém budou dešťové vody z prvních etap výstavby
dočasně odváděny do Sulovického potoka. Z území, ze kterých nelze dešťové vody
odvést do Sulovického potoka gravitačně by byly tyto vody přečerpávány a návrh
odvodnění je proto zpracován tak, že umožňuje přečerpávání dešťových vod z jižní části
zástavby do stávající dešťové kanalizace. Případná čerpací stanice by byla umístěna u
východního okraje budoucího areálu.
SO 04-01 Odvodňovací zařízení
Hlavními páteřními prvky odvodňovacího systému v areálu budou příkopy vedené
podél centrálních komunikací. Tyto příkopy budou tak hluboké, aby do nich bylo možno
odkanalizovat odvodnění pláně komunikací (cca min. 1,0 m) a napojit ostatní
odvodňovací zařízení. V souladu s požadavkem zahraničního architekta budou tyto
příkopy navrženy v kombinaci příkop-mokřad. Budou osázeny vodními rostlinami pro
zvýšení podílu výparu s lokálně naplánovanou stálou hladinou vody. Délka těchto
příkopů bude cca 2750 m s využitelnou celkovou retenční kapacitou cca 1100 m3 (Kuk
2010).
Dalšími odvodňovacími zařízeními v areálu bude kombinace vsakovacích rýh
s drenážním potrubím, odvodňovacích vpustí, plných kanalizačních potrubí (při křížení
drenáží s vjezdem, komunikacemi, apod.) a úseků, kde bude voda vedena po vozovce
v mělkých zpevněných příkopech – viz vzorové řezy odvodňovacím zařízením (viz
Anonymus 2009). Tato odvodňovací zařízení budou zaústěna do hlavních páteřních
příkopů. Generelní snahou je decentralizovaně vést dešťovou vodu do příkopků, kde se
pročistí vsakem přes zatravněnou humózní vrstvu (tloušťka min 0,3 m) do drenážního
potrubí (za současné regulace velikosti odtoku). Z těchto drenážních potrubí (profil
DN 200÷400 – profil DN 400 bude použit jen v nutných případech předpoklad cca 5 %
délky) bude odváděna do hlavních páteřních příkopů. Aby bylo možno co nejvíce využít
retenční schopnosti drenážních potrubí včetně okolního štěrkového lože, počítá se
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s osazením hradítek v kontrolních šachtách. Voda bude kolem těchto šachet vedena
pouze průsakem štěrkovou vrstvou.
Obr. 5: Detail vedení navržených příkopků podél komunikací, vpravo vyšrafovaná
plocha suchého poldru v parku (Kuk 2010).

Suchý poldr
v parku

Příkopky
s podzemní
drenáží

Příkopky
s podzemní
drenáží

Do těchto odvodňovacích zařízení by byly zaústěny i přepady z retenčních prostor na
soukromých pozemcích. Přítok z těchto prostor by byl časově opožděn tak, aby došlo
k minimalizaci maximálního odtoku z celého areálu. Délka těchto odvodňovacích
zařízení bude cca 8258 m s využitelnou celkovou retenční kapacitou cca 200 m3 (Kuk
2010).
Součástí odvodňovacích zařízení budou i retenční prostory, které budou umístěny
v prostoru navrhovaných parků. Bude se jednat o retenční prostory vytvořené mělkou
povrchovou depresí (charakterově suché poldry). Tyto plochy budou zakomponovány
do řešení parků. Celková plocha těchto retenčních prostor bude cca 5 267 m2
s využitelnou celkovou retenční kapacitou cca 1320 m3 (Kuk 2010).
Další plochou je navrhovaná retence se stálou hladinou v prostoru zástavby. Retence
bude mít plochu v maximální hladině (i s retencí) 1228 m2 s objemem stálého nadržení
cca 550 m3 s využitelnou celkovou retenční kapacitou cca 360 m3..
V jihovýchodní části území, kde jsou vhodnější podmínky pro vsakování do
spodních vrstev vychází že v celoroční bilanci dojde k vsáknutí všech přebytečných
dešťových vod, které nebudou využity pro zalévání. Ve zbývající části území se vsákne
cca 70 % nevyužitých dešťových vod.
Potřebná velikost retenčních zařízení v povodí Sulovického a Dobrovízského potoka
činí pro I. - III. etapu v nejhorší zvažované variantě (za použití návrhového deště o
intenzitě 180 l/s ha a době trvání 15 min) necelých 1200 m3. Navržená odvodňovací
zařízení jsou celkově schopna pojmout cca 1800 m3 vody, což tedy pro potřeby areálu s
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rezervou postačí. Podrobný návrh retenčních prostor bude vybilancován v dalším stupni
PD podle postupu výstavby a optimalizace řešení jednotlivých částí odvodňovacího
systému.
SO 04-02 Odvodnění do Dobrovízského potoka
Tento přivaděč bude přednostně řešen jako otevřený zatravněný příkop, v případě
velkých hloubek, majetkoprávní požadavků, atd. jako mělce vedená dešťová kanalizace.
Celková délka přivaděče bude 1839,86 m. Byl vznesen požadavek, aby v úseku přes
pole na k.ú. Červený újezd byl přivaděč zatrubněn. Zatrubnění končí po přechodu
Karlovarské silnice, odkud pokračuje otevřené koryto (příkop). Protlak pod silnící bude
proveden z ocelové trouby DN 900, do které bude vloženo LTH potrubí DN 600 se
zámkovými spoji. Startovací šachta bude umístěna u hrany jižního příkopu.
Součástí objektu je i výstavba retenčního prostoru (poldru) na pozemku p.č. 508.
Pozemek se nachází v místě zaústění odvodnění do Dobrovízkého potoka. Retenční
kapacita zařízení je započítaná do celkových součtů ret. ploch areálu. Kapacita zařízení
bude cca 420 m³. Odvodňovací otevřené koryto prochází retenčním zařízením a přes
výústní zařízení bude napojeno do potoka. Výústní zařízení bude provedeno formou
dvojitého požeráku.
Obr. 6: Situační schéma polohy areálu Zahrady Pavlov a navrženého vedení trasy
odvodňovacích zařízení do Dobrovízského potoka (Kuk 2010).

SO 04-03 Přípojky odvodnění nemovitostí
Odvádění dešťových vod z jednotlivých nemovitostí bude vedeno jednak (převážně)
přes zásobní nádrže s retenčním a vsakovacím prostorem a jednak z ploch, které nelze
do těchto zařízení zaústit. Vody, které nebudou zachycovány a vsakovány u
jednotlivých nemovitostí budou odtékat do veřejných odvodňovacích zařízení. Přípojky
budou tvořeny podzemním prosakovacím prostorem, mělce vedenými přípojkami, nebo
povrchově vedenými přípojkami podél obrubníků či příkopky. V mnoha případech bylo
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nutno navrhnout tyto přípojky sdružené. Vody ze soukromých pozemků, alespoň z míst,
kde by mohlo dojít k jejich kontaminaci (komunikace, parkoviště, apod.), budou vedeny
vsakem přes zatravněnou humózní vrstvu, aby došlo k jejich pročištění a k případnému
zachycení splavenin při haváriích (Kuk 2010).
Konkrétně je u jednotlivých objektů navržena zásobní nádrž na dešťové vody
velikosti cca 1,5 m3. Při vlastní realizaci nádrže je nutno vykopat jámu cca 17 m3 velkou
(hloubka v průměru 3 m až k propustnějším vrstvám). Zásyp této jámy okolo nádrže (do
úrovně 0,5 m pod terén) je navržen z hrubého štěrku, čímž se získá další retenční prostor
cca 3 m3. Do tohoto retenčního prostoru bude zaústěn přepad ze zásobní nádrže. Přepad
ze štěrkového retenčního prostoru do veřejného odvodňovacího systému bude průsakem
přes štěrkem zaplněný podzemní drén. Celkový retenční objem na každé parcele tak
bude cca 4,5 m3. Při průměrné velikosti parcel cca 420 m2 s koeficientem odtoku 0,38 je
objem při návrhovém dešti (180 l*s-1*ha-1 a t=15 min) 2,56 m3. Navržená velikost
retence s rezervou překračuje objem návrhového deště. Jen pro ilustraci desetiletý déšť
doby trvání 40 min dosáhne objemu 4,7 m3, dvacetiletý déšť doby trvání 20 min
dosáhne objemu 4,5 m3 (Kuk 2010).
Navržené varianty řešení
Záměr byl předložen ve jediné variantě, která je popsána výše.

2.1.5 Předpokládaná doba realizace záměru
Předpokládaný termín zahájení výstavby souboru obytných domů v rámci záměru
Zahrady Pavlov je první čtvrtletí roku 2011. Předpokládaný termín ukončení výstavby
záměru je čtvrté čtvrtletí 2015.
Vzhledem k rozsahu stavby bude výstavba obytného souboru Zahrady Pavlov
rozdělena do tří samostatných etap. Navrhované rozložení počtu realizovaných
rodinných domů a apartmánů do jednotlivých etap a předpokládané termíny jejich
realizace jsou následující:
1. etapa: 151 bytových jednotek ve 150 domech
předpokládané zahájení v prvním čtvrtletí roku 2011.
předpokládané ukončení do konce druhého čtvrtletí roku 2012
2. etapa: 109 bytových jednotek ve 106 domech
předpokládané zahájení ve třetím čtvrtletí roku 2012
předpokládané ukončení do konce prvního čtvrtletí roku 2014
3. etapa: 64 bytových jednotek v 63 domech
předpokládané zahájení v prvním čtvrtletí roku 2015
předpokládané ukončení do 12/2015.
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2.1.6 Délka provozu záměru
S provozem Obytného provozu Zahrady Pavlov se počítá od okamžiku kolaudace po
dále nespecifikovanou dobu (minimálně do skončení doby životnosti objektů).

2.1.7 Možnost kumulace s jinými záměry
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území, jež budou probíhat bez
ohledu na realizaci navrženého záměru, lze považovat zejména intenzivní zemědělské
hospodaření v povodí Dobrovízského, Sulovického i Zákolanského potoka, provoz na
komunikaci R6 a její údržbu, vypouštění nečištěných splaškových komunálních vod
z některých obcí ve výše uvedených povodích či existence připravovaného logistického
parku firmy Immorent (Quelfor). Nelze vyloučit, že kumulace všech těchto aktivit,
včetně posuzovaného záměru by mohla mít, bez přijetí zmírňujících opatření, významný
negativní vliv na předmět ochrany EVL Zákolanský potok – raka kamenáče a
ekologickou integritu EVL.

2.1.8 Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k poloze záměru, v dostatečné vzdálenosti od státních hranic lze možné
přeshraniční vlivy záměru vyloučit.

2.2 Údaje o vstupech
2.2.1 Půda – zábor půdy, výkopové práce, výsypky, bagrování apod.
Plocha území, na kterém bude probíhat výstavba obytného souboru Zahrady Pavlov,
má rozlohu 19,74 ha (Sulek 2009).
Rozsah záboru půdy a související zásahy do půdního profilu pro daný záměr nejsou
problematické z hlediska ochrany lokalit Natura 2000.

2.2.2 Voda - čerpání vody
Jak na staveništi, tak za běžného provozu Obytného souboru Zahrady Pavlov bude
používána pouze pitná voda. Veškeré požadavky na pitnou vodu budou kryty
dodávkami z veřejné vodovodní sítě (Sulek 2009).
Čerpání vody pro daný záměr není problematické z hlediska ochrany lokalit Natura
2000.

2.2.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje – těžba surovin,
přípojky sítí
Ve stávající fázi projektové přípravy stavby nelze odpovědně stanovit zdroje surovin
a materiálů pro období výstavby ani jejich přesná množství. Největší objem bude
představovat beton pro betonáž na stavbě (základy, základové desky, železobetonové
skelety objektů, stropy, komunikace, atd.), betonové prefabrikáty pro výstavbu objektů
(překlady, atd.) a ocelové konstrukce (Sulek 2009).
Elektrická energie potřebná pro stavbu bude zajištěna z nově vybudované staveništní
přípojky vysokého napětí a dočasné staveništní trafostanice. Po uvedení obytného
souboru Zahrady Pavlov do běžného provozu bude využívána elektrická energie a plyn z
veřejných rozvodných sítí (Sulek 2009).
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Zajištění surovinových a energetických zdrojů pro daný záměr není problematické
z hlediska ochrany lokalit Natura 2000.

2.2.4 Nároky na dopravní infrastrukturu
Pro obytnou zástavbu bude vybudováno celkem 473 odstavných stání pro rezidenty a
54 parkovacích stání pro návštěvy. Doprava vyvolaná provozem obytného souboru
Zahrady Pavlov bude tvořena převážně dopravou obyvatel domů, případně jejich
návštěvníků a z menší části dopravní obsluhou objektů občanské vybavenosti. Vyvolaná
doprava záměru byla vyčíslena na 596 automobilů denně, to znamená, že do/ze zájmové
lokality bude denně uskutečněno přibližně 1 192 jízd. Z tohoto počtu bude 20 jízd
lehkými nákladními automobily a 4 jízdy ostatními nákladními vozidly (Sulek 2009).
Zajištění dopravní infrastruktury pro daný záměr není problematické z hlediska
ochrany lokalit Natura 2000.

2.3 Údaje o výstupech
2.3.1 Emise do ovzduší
Jednotlivé zdroje znečišťování ovzduší související s provozem záměru lze zařadit
jako bodové zdroje a liniové zdroje znečišťování ovzduší. Plošné zdroje znečišťování
ovzduší nejsou v případě obytného souboru Zahrady Pavlov uvažovány. Za bodové
zdroje znečišťování ovzduší jsou v rámci záměru považovány komíny kotlů na zemní
plyn, které budou sloužit k vytápění objektů záměru a k výrobě teplé užitkové vody.
Liniové zdroje znečišťování ovzduší související s provozem záměru bude, po jeho
realizaci a uvedení do provozu, představovat automobilová doprava na komunikační síti
a na komunikacích uvnitř území záměru vyvolaná jeho provozem (Sulek 2009).
Detaily týkající se očekávané produkce emisí jsou uvedeny v oznámení EIA (viz
Sulek 2009).
Emise do ovzduší produkované hodnoceným záměrem nejsou problematické
z hlediska ochrany lokalit Natura 2000.

2.3.2 Odpadní vody
Emitované odpadní vody mohou být potenciálně problematické ve vztahu k EVL
Zákolanský potok, proto je věnován této kapitole rozšířený prostor.
Do kategorie „odpadní vody“ lze zařadit jednak vlastní odpadní vody (vznikající
v průběhu výstavby a za provozu) a také dešťové vody.
Odpadní vody v průběhu výstavby:
V období výstavby budou na staveništi vznikat především splaškové odpadní vody ze
sociálních zařízení staveniště (šatny, umývárny, WC) a srážkové odpadní vody.
Množství splaškových odpadních vod vyprodukovaných během výstavby záměru
bude značně proměnlivé v závislosti na počtu zaměstnanců na staveništi, a proto je nelze
v dané fázi projektové přípravy stavby odpovědně stanovit. Orientačně lze předpokládat,
že množství splaškových odpadních vod ze staveniště bude zhruba odpovídat spotřebě
pitné vody na staveništi (nejvýše 1,25 l/s) (Sulek 2009).
Splaškové vody z objektů zařízení staveniště budou svedeny do dočasných
bezodtokových jímek umístěných u těchto objektů. Jímky budou pravidelně vyváženy
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na smluvně zajištěnou čistírnu odpadních vod. Po vybudování splaškové kanalizace
záměru by mohly být splaškové odpadní vody z objektů zařízení staveniště vypouštěny
do této kanalizace a čištěny na ČOV v Hostouni. Předpokladem takového řešení bude
souhlas správce kanalizace a provozovatele ČOV. Pokud by souhlas nebyl vydán, bude
s odpadními vodami nakládáno původním způsobem. Čerpání ani odvádění srážkových,
případně průsakových vod ze staveniště není uvažováno a proto nebude třeba ani jejich
čištění (Sulek 2009a).
Odpadní vody za provozu
Za běžného provozu budou v objektech záměru Obytný soubor Zahrady Pavlov
produkovány prakticky pouze splaškové odpadní vody. Nepravidelně mohou vzniknout
odpadní vody z bazénů nebo z topných systémů. Složení (kvalita) a množství těchto vod
umožní za podmínek stanovených kanalizačním řádem jejich vypouštění do splaškové
kanalizace (Sulek 2009, Sulek 2009a).
Splaškové odpadní vody budou vznikat především v sociálních zařízeních obytných
domů, (bytové kuchyně, WC a koupelny) a částečně také v zázemí obchodních jednotek,
případně jiných nebytových funkcí záměru (sociální zařízení, kuchyňky, sprchy
sportovních zařízení a podobně). Množství vypouštěných splaškových odpadních vod
z objektů obytného souboru Zahrady Pavlov bude zhruba odpovídat potřebě pitné vody
(Sulek 2009).
Podle předběžných výpočtů, provedených projektantem na základě předpokládaného
počtu obyvatel záměru, bude průměrné denní množství splaškových odpadních vod
odváděných z lokality činit zhruba 218 m3. Průměrná roční produkce splaškových
odpadních vod byla stanovena výpočtem přibližně na 77 664 m3. Kvalita splaškových
odpadních vod z objektů obytného souboru Zahrady Pavlov bude srovnatelná s kvalitou
odpadních vod z obdobných obytných souborů a bude splňovat kritéria kanalizačního
řádu (Sulek 2009).
Celkovou bilanci očekávané produkce odpadních vod udává následující tabulka
(zdroj: Anonymus 2009):

Veškeré vypouštěné odpadní vody budou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací
na stávající ČOV v obci Hostouň. Předpokladem je intenzifikace - zvýšení kapacity této
ČOV před uvedením záměru zahrady Pavlov do provozu, což není součástí předložené
dokumentace (tento záměr bude řešen dodatečnou dokumentací). S ohledem na
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charakter splaškových odpadních vod a napojení záměru na veřejný kanalizační systém
není uvažována vlastní čistírna odpadních vod.
V následující tabulce je uveden přehled použitých průměrných hodnot kvalitativních
ukazatelů vypouštěných splaškových odpadních vod i odpovídající vypočtený celkový
hmotový tok znečištění za rok. Výpočet bilance vypouštěného znečištění ve splaškových
odpadních vodách provedený pro průměrné hodnoty běžného znečištění splaškových
odpadních je třeba považovat pouze za orientační (Sulek 2009).
Tab. 1: Průměrné očekávané koncentrace a bilance ukazatelů v odpadních vodách (Sulek 2009).
7,5

Celkový objem
vypouštěných látek
---

BSK5

250 mg.l-1

19,4 t.rok-1

CHSKCr

300 mg.l-1

23,3 t.rok-1

Nerozpuštěné látky

-1

600 mg.l

46,6 t.rok-1

Rozpuštěné látky

700 mg.l-1

54,4 t.rok-1

Amonný iont

30 mg.l-1

2,3 t.rok-1

Ukazatel
pH

Průměrná hodnota ukazatele

Kvalita splaškových vod vypouštěných z obytného souboru Zahrady Pavlov do
kanalizace a na ČOV i jejich množství bude konzultováno v dalších stupních přípravy
projektu jak s provozovatelem kanalizace, tak s projektantem předpokládaného
zvýšením kapacity čistírny odpadních vod Hostouň, na kterou budou splaškové odpadní
vody z obytného souboru odváděny.
Dešťové vody
Celoroční bilance srážkových vod je vypočtena z množství srážek 520 mm/rok.
Celkový okamžitý odtok dešťových vod zachycených v posuzovaném areálu do dešťové
kanalizace byl vypočten projektantem pro návrhový déšť o intenzitě 180 l.s-1.ha-1 (Sulek
2009).
Celkový maximální okamžitý odtok dešťových vod z odvodňovaného území záměru
po jeho realizaci byl stanoven výpočtem na 1 361,60 l/s (před realizací opatření na
snížení odtoku srážkových vod). Stávající odtok dešťových vod ze stejného území byl
stanoven stejným způsobem jako odtok po dokončení výstavby s ohledem na stávající
stav ploch v území z hlediska jejich součinitele odtoku a činí zhruba 181,78 l/s (Sulek
2009).
Na základě porovnání stávajícího a budoucího okamžitého odtoku dešťových vod z
ploch určených pro realizaci obytného souboru Zahrady Pavlov je možno konstatovat,
že bez opatření na snížení odtoku srážkových vod by se při navrhovaném zastavění
areálu zvýšil odtok dešťových vod v důsledku realizace záměru více než sedmkrát
(Sulek 2009).
Jak vyplývá z technických dokumentací a podrobné retenční studie (viz Kuk 2010)
dešťové vody při provozu záměru proto budou v maximální možné míře v území
zasakovány a pozdrženy v retenčních objektech. Konkrétně budou srážkové vody
vsakovány na soukromých a veřejných plochách pomocí suchých poldrů, vsakovacích
rýh, příkopů, a retenčních nádrží.
Kupříkladu celkový retenční objem na každé parcele bude činit cca 4,5 m3. Při
průměrné velikosti parcel cca 420 m2 s koeficientem odtoku 0,38 bude objem vody při
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návrhovém dešti (180 l*s-1*ha-1 a t=15 min) 2,56 m3 na každé parcele. Navržená
velikost retence tedy s rezervou překračuje objem návrhového deště. Jen pro ilustraci lze
uvést, že desetiletý déšť doby trvání 40 min dosáhne objemu 4,7 m3, dvacetiletý déšť
doby trvání 20 min dosáhne objemu 4,5 m3 (Kuk 2010). Podobně budou fungovat i
ostatní části navrženého retenčního systému (viz Kuk 2010 a kap. 2.1.4).
V jihovýchodní části území, kde jsou vhodnější podmínky pro vsakování do
spodních vrstev vychází že v celoroční bilanci dojde k vsáknutí všech přebytečných
dešťových vod, které nebudou využity pro zalévání. Ve zbývající části území se vsákne
cca 70 % nevyužitých dešťových vod (Kuk 2010).
Potřebná velikost retenčních zařízení je cca 1130 m3, navržená odvodňovací zařízení
jsou celkově schopna pojmout cca 1800 m3 vody, což tedy pro potřeby areálu s rezervou
postačí (viz kap. 2.1.4). Navržené retenční objekty zároveň výrazně zpomalí odtok vody
z území. Jak vyplývá z provedené retenční studie (Kuk 2010) navržené retenční objekty
vyvolají zlepšení odtokových poměrů z prostoru navržené zástavby v areálu Zahrady
Pavlov oproti stávajícímu stavu.
V době výstavby objektů infrastruktury, to znamená do vybudování definitivního
odvodnění obytného souboru, bude dešťová voda sváděna povrchovými příkopy do
vsakovacích jímek, ze kterých bude vsakována do terénu. Jímky budou umístěny mimo
prostor stavby objektů infrastruktury (Sulek 2009).
Předpokládá se, že dešťové vody nebudou znečištěny. Předčištění a zachycení
splavenin bude zajišťovat průsak přes travní porosty a zeminu příkopů a vsakovacích
zařízení.

2.3.3 Odpady
Odpady související s realizací a provozem záměru lze rozdělit na odpady, které
budou vznikat při jeho výstavbě a na odpady, které budou vznikat za běžného provozu
záměru. Spektrum produkovaných odpadů je relativně široké, přičemž bližší informace
o produkovaných odpadech lze nalézt v oznámení EIA (Sulek 2009).
Zásadní je skutečnost, že nebezpečné odpady budou na staveništi shromažďovány ve
shromažďovacích prostředcích, které budou vyhovovat požadavkům § 5 vyhlášky MŽP
číslo 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Nebezpečné odpady budou skladovány odděleně tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do
okolí nebo neoprávněné manipulaci. Odpady budou předávány specializované firmě oprávněné osobě dle zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů. Při provozu Obytného souboru Zahrady Pavlov bude nebezpečný odpad
předáván v určenou dobu na určená místa nebo do sběrných dvorů (Sulek 2009).
Z výše uvedených důvodů (způsob likvidace nebezpečných odpadů) lze konstatovat,
že odpady produkované hodnoceným záměrem nejsou problematické z hlediska ochrany
lokalit Natura 2000.

2.3.4 Záření
V souvislosti s realizací záměru nelze očekávat emise záření, jež by mohlo jakkoliv
ohrozit předměty ochrany či celistvost lokalit soustavy Natura 2000.

2.3.5 Ostatní (hluk, vibrace apod.)
Hluk související s výstavbou a provozem záměru byl ve fázi identifikace možných
negativních vlivů stavby a provozu záměru vyhodnocen jako jeden z potenciálních
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faktorů narušení životního prostředí (viz Sulek 2009). Vlivy hluku související s realizací
záměru lze očekávat jak při provádění stavební činnosti, tak během jeho běžného
provozu. Detaily o hlukových emisích v souvislosti s hodnoceným záměrem lze získat
z textu oznámení EIA (viz Sulek 2009).
Vzhledem k dostatečné vzdálenosti EVL Zákolanský potok i ostatních lokalit
soustavy Natura 2000 lze vlivy hluku na tyto lokality, resp. jejich předměty ochrany
považovat za zcela nevýznamné.

3. Základní charakteristika zájmového
území a údaje o evropsky významných
lokalitách a ptačích oblastech
3.1 Základní charakteristika zájmového území
Zájmové území se nachází v nadmořské výšce cca 390 m, jihozápadně od centra
obce Pavlov. Území je tvořeno agrocenózami (ornou půdou), mezemi a doprovodnými
porosty ovocných stromů a keřů podél místní komunikace ve směru na Unhošť.
V lokalitě se nenachází žádný vodní tok, nebo významný prvek krajiny. V roce 19971998 probíhalo v okolí lokality mapování krajiny, které nezaznamenalo žádné
významné prvky nebo biotopy v plně a dlouhodobě zemědělsky využité krajině okolí
Kladna (viz Pondělíček a kol. 2009).
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Obr. 7: Charakter zájmového území při pohledu jihozápadním
směrem, vlevo se nachází místní komunikace ve směru na Unhošť
(autor: Marek Banaš).

Obr. 8: Charakter zájmového území při pohledu severním směrem,
v pozadí se nachází vzrostlý liniový porost dřevin podél železniční
tratě (autor: Marek Banaš).
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3.2 Vztah hodnoceného záměru k managementu
ochrany přírody v zájmovém území
Realizace záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ není součástí managementu
(navržených opatření) ochrany přírody, včetně managementu evropsky významných
lokalit či ptačích oblastí. Jedná se o investiční podnikatelský záměr.

3.3 Identifikace evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí potenciálně dotčených hodnoceným záměrem
Hodnocený záměr (jeho nejbližší okraj) je situován ve vzdálenosti cca 3,2 km
jihovýchodně od hranice EVL Zákolanský potok (CZ0213016), viz obr. 6.
V okolí řešeného záměru se nenachází žádná další evropsky významná lokalita či
ptačí oblast. Z důvodu značné vzdálenosti ostatních EVL a PO od hodnoceného záměru
lze vyloučit jejich ovlivnění realizací záměru a dále je řešen pouze vliv záměru na EVL
Zákolanský potok.
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Obr. 9: Situační mapa EVL Zákolanský potok se zakreslenou polohou ČOV Hostouň
(podkladová data: AOPK ČR).

EVL Zákolanský potok

ČOV Hostouň

3.4 Popis dotčené lokality
3.4.1 Charakteristika evropsky významné lokality Zákolanský potok
Evropsky významná lokalita Zákolanský potok (CZ0213016) byla vyhlášena
nařízením Vlády ČR č. 371/2009 Sb. Na ploše 10,1023 ha. Nachází se na území
Středočeského kraje v katastrálních územích: Běloky, Dobrovíz, Hole u Svrkyně,
Hostouň u Prahy, Kováry, Makotřasy, Malé Číčovice, Noutonice, Okoř, Středokluky,
Velké Číčovice.
Předmětem ochrany EVL Zákolanský potok je populace evropsky významného
druhu živočicha - raka kamenáče (Austropotamobius torrentium).
EVL je tvořena korytem Dobrovízkého potoka od silnice Hostouň-Jeneč až po
soutok s Lidickým potokem, odtud dále po proudu pod názvem Zákolanský potok až k
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soutoku s Dřetovickým potokem nad obcí Kováry. Tok prochází intravilánem několika
sídel, kulturní a převážně odlesněnou krajinou s převahou agrocenóz. V prostoru EVL
leží několik menších obtočných nádrží a dvě průtočné.
Niva toku se nachází v relativně ploché krajině, v níž se místy vytváří hlubší zářezy a
srázy. Významná část toku byla v minulosti regulována. Regulace se v současnosti
samovolně renaturalizovala. Dno toku je hlinité, štěrkovité až kamenité, místy s jemným
sedimentem. V prostoru EVL je udáván výskyt raka kamenáče z pro něj netypických
stanovišť - nor ve dně a březích.
Prostor EVL je nejseverovýchodněji položenou lokalitou výskytu raka kamenáče v
rámci středočeského regionu. Zároveň se jedná o jednu z mála lokalit, kde se vyskytuje
společně rak kamenáč a rak říční (upraveno dle AOPK ČR).

3.4.2 Popis stávajícího stavu EVL Zákolanský potok a aktuálních
negativních vlivů působicích na tuto EVL
Na sklonku r. 2009 byla zpracována podrobná studie hodnotící kvalitu vody v toku
Dobrovízského a Zákolanského potoka (viz Svobodová et Wanner 2009), která se
věnovala také problematice možného ovlivnění chemismu vody hodnoceným záměrem.
Na Dobrovízském a Zákolanském potoce byly sledovány všechny parametry, které
podle výzkumů mohou mít vliv na výskyt raka kamenáče a raka říčního. Jedná se
zejména o NH4+, NH3, BSK5, NO2-, Al, Fe, pH, O2, teplotu, CHSKCr, Cu, Zn,, Ca, NO3-,
Cl-, nerozpuštěné látky, celkový fosfor, vodivost a sírany (Svobodová et al., 2009).
Zjištěná jakost vody byla srovnávána s imisními standardy pro kaprové vody podle
nařízení vlády č.71/2003 Sb. Pro dobrý vývoj prosperující populace raka kamenáče a
raka říčního, by bylo vhodnější, aby voda splňovala imisní standardy pro lososové vody
(Svobodová et al. 2008 in Svobodová et Wanner 2009).
Tab. 2: Imisní standardy ukazatelů znečištění povrchových vod pro lososové a kaprové vody
(teplota, nerozp. látky - maximální hodnota, kyslík - 50 vzorků, resp.100 % musí splnit imisní
standard, BSK5, NH4+, NH3, NO2 -,Cu, Zn - 95 % vzorků musí splnit imisní standard, pokud je
vzorků méně jak 12 za rok, musí splnit imisní standard všechny vzorky), zdroj: Svobodová et
Wanner (2009).
Právní předpis

Nař. vl. č. 71/2003 Sb.

Ukazatel
Teplota oteplení °C
Teplota - rozdíl °C

Lososové vody
Cílové
Přípustné
21,5
1,5

Kaprové vody
Cílové
Přípustné
28
3

Rozp. kyslík (mg.l-1)

50%≥9

50%≥9

50%≥8

50%≥7

100%≥7

100%≥6
6-9

100%≥5

100%≥4
6-9

-1

Rozp. kyslík (mg.l )
pH
BSK5 (mg.l-1)

3

6

Amonné ionty NH4+ (mg.l-1)

0,04

1

0,2

1

Volný amoniak NH3 (mg.l-1)

0,005

0,025

0,005

0,025

-

-1

Dusitany NO2 (mg.l )

0,6

0,9
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Právní předpis

Nař. vl. č. 71/2003 Sb.
-1

Rozpuštěná měď Cu (mg.l )
Celkový zinek Zn (mg.l-1)
-1

Nerozpuštěné látky (mg.l )

0,04

0,04
0,3

1

25

25

Výsledky provedené studie (viz Svobodová et Wanner 2009) ukázaly, že Zákolanský
potok patří k nejvíce znečištěným tokům s výskytem raka kamenáče v ČR. Jakost vody
v prostoru EVL Zákolanský potok nesplňuje nároky na výskyt dobře prosperujících
populací tohoto druhu. V toku dochází k epizodickému zhoršování jakosti vody hlavně
v letních měsících při snížených průtocích vody. Zvýšené koncentrace volného
amoniaku, amonných iontů, dusitanů a nízké koncentrace kyslíku byly zaznamenány
v letních měsících roku 2007 a 2009 od Číčovic až pod obec Okoř. Ve stejném úseku
byly v roce 2008 překročeny imisní standardy pro kaprové vody pro ukazatel BSK5.
Nerozpuštěné látky překračovaly limity ve většině vzorků (Svobodová et Wanner 2009).
Jakost vody na Dobrovízském potoce v podzimních měsících roku 2009 splňovala
téměř všechny imisní standardy pro kaprové vody, překročeny byly jen imisní standardy
pro obecné požadavky přípustného znečištění povrchových vod u ukazatelů dusičnany a
celkový fosfor. Koncentrace těchto látek v toku by však neměly mít nepříznivý vliv na
populace raka kamenáče, což dokazuje i nález raků již cca 100 m pod ČOV Hostouň
(Svobodová et Wanner 2009).
Popsaný negativní stav EVL Zákolanský potok je zřejmě způsoben hlavně špatným
čištěním odpadních vod v malých obcích podél Lidického a Zákolanského potoka. Jedná
se např. o obec Středokluky, kde jsou splaškové vody čištěny v zastaralé čistírně
odpadních vod. Na tuto nevyhovující ČOV je napojena i obec Běloky. Obec Číčovice
není v současné době napojena na žádnou ČOV. Řešením, této nepříznivé situace
týkající se zhoršené jakosti vody, je vybudování obecních ČOV v obcích, které dosud
nemají zajištěno čištění v centrálních ČOV a také rekonstrukce (intenzifikace) starých
ČOV (Svobodová et Wanner 2009). Koncem roku 2009 byla uvedena do provozu
čistírna odpadních vod v Makotřasích, které do té doby nebyly čištěním odpadních vod
vybaveny. ČOV pro 600 ekvivalentních obyvatel by tak mohla přispět ke zlepšení
dosavadní kvality vody v Zákolanském potoce.
Lze souhlasit se závěry studie Svobodová et Wanner (2009), že další příčinou
znečištění a zanášení toků v prostoru EVL a jejich přítoků mohou být splachy z polí.
Důvodem splavování zeminy do toku je orba až těsně k hranici toku a rovněž chybějící
ochranné vegetační pásmo podél potoka. Ke znečištění toku mohou přispívat také
dusíkatá hnojiva, která jsou splachována ze zemědělsky obhospodařovaných ploch.
Negativní vliv na kvalitu vod na území EVL mají také rybníky, které jsou díky
zvýšené eutrofizaci a erozi ze zemědělských půd zanášeny sedimentem. Pod
produkčními rybníky dochází často k zanášení koryt potoků kaly a jemným bahnem a
působením eutrofizace dochází ke zhoršování kvality vody v toku pod rybníky, jak
upozorňuje studie Svobodová et Wanner (2009).
Z hlediska posouzení možného vlivu hodnoceného záměru na EVL Zákolanský
potok je významná informace o vlivu stávající ČOV Hostouň na kvalitu vody
v Dobrovízském potoce.
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V současné době lze na základě naměřených hodnot konstatovat, že ČOV Hostouň
nezhoršuje jakost vody v Dobrovízském potoce, bezezbytku plní předepsané emisní
limity a v mnoha parametrech se jakost vody pod čistírnou zlepšuje oproti úsekům nad
čistírnou. Tyto závěry jsou však k dispozici jen z několika málo měření, žádné měření
jakosti vody se neuskutečnilo v letním období s nízkými průtoky vody. Rak kamenáč se
na Dobrovízském potoce nachází již asi 100m pod čistírnou odpadních vod, populace
raků dále osídluje tok až do soutoku se Zákolanským potokem (Svobodová et Wanner
2009).
Provedená měření tedy ukazují, že při bezchybném provozu moderně koncipované
ČOV nedochází k negativnímu ovlivnění EVL Zákolanský potok, což je velmi důležitá
informace pro koncipování naturového hodnocení. Zároveň je však třeba dodat, že
zhoršení jakosti vody na Dobrovízském potoce by znamenalo velkou zátěž pro EVL
Zákolanský potok s možností vyhubení předmětu ochrany EVL - raka kamenáče.
Počátkem prosince 2009 byl proveden aktuální terénní průzkum EVL Zákolanský
potok v širším okolí výpustě ČOV Hostouň pro účely zpracování naturového hodnocení.
V okolí výtoku z ČOV Hostouň, v nivě Dobrovízského potoka, se nachází lemový
porost vzrostlého jasanového luhu, za nímž se rozprostírají rozsáhlé plochy orné půdy.
Dobrovízský potok má pod výtokem z ČOV charakter pomale tekoucího,
polopřirozeného, meandrujícího toku, který v době průzkumu dosahoval šířky 0,5 – 1,5
m, hloubka vodního sloupce byla 10 – 50 cm. V korytě toku se nacházely značné vrstvy
jemného sedimentu o průměrné hloubce několika desítek centimetrů. Nad výtokem
z ČOV je koryto Dobrovízského potoka uměle narovnáno a vyskládáno betonovými
prefabrikáty; koryto je však již částečně renaturalizováno.
Obr. 10: Charakter koryta Dobrovízského potoka nad výpustí z ČOV
Hostouň (autor: Marek Banaš).
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Obr. 11: Výpust z ČOV Hostouň do Dobrovízského
potoka (autor: Marek Banaš).

Obr. 12: Objekt ČOV Hostouň (autor: Marek Banaš).
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Obr. 13: Charakter toku a břehového porostu
Dobrovízského potoka pod výtokem z ČOV
Hostouň, biotop výskytu raka kamenáče (autor:
Marek Banaš).

3.5 Identifikace a základní popis dotčených předmětů
ochrany
3.5.1 Identifikace a základní popis dotčeného předmětu ochrany EVL
Zákolanský potok
Rak kamenáč (Austropotamobius torrentium):
Těžiště rozšíření druhu leží ve střední a jihovýchodní Evropě (Machino a Füreder
2005). Rak kamenáč se mimo uvedené oblasti nachází také v Turecku (Harlioğlu a
Güner 2007) či na Ukrajině (Holdych 2002, Machino a Füreder 2005). Na území České
republiky je jeho výskyt doložen z více než 30 toků. Nejvýznamnější populace se
nacházejí v západních Čechách (především v povodí Úhlavy, Úslavy a Bradavy),
středních Čechách (na Křivoklátsku), v Krkonoších a Českém středohoří (Chobot 2006,
AOPK ČR).
Rak kamenáč se může dožívat až 8 let (Brewis a Bowler 1982 in Streissl a Hödl
2002a) a dorůstat velikosti přes 10 cm. Pohlavní zralosti dosahuje okolo třetího roku
života, při velikosti 5cm (Huber et Schubart 2005). Páření probíhá na podzim, kdy
sameček přilepí samičce pod zadeček spermatofory. Poté samička naklade vajíčka, která
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nosí přichycena na peleopodech až do jejich vylíhnutí na konci jara. Vajíček bývá 40 až
100 kusů.
Stejně jako u ostatních druhů raků dochází i u raka kamenáče ke svlékání. První
svlékání bývá většinou začátkem sezony, v květnu. Další je pak závislé na
individuálních podmínkách, hlavně na rychlosti růstu jedince. Svlečku rak požírá jen
výjimečně při nedostatku vápníku v těle.
Rak kamenáč je schopen se živit rostlinou i živočišnou stravou. Rostlinou složku
tvoří řasové nárosty, ale i vodní makrofyta, živočišnou pak mršiny, larvy vodního
hmyzu, blešivci a další vodní organismy přiměřené velikosti (Renz et Breithaupt 2000).
Rak kamenáč se vyskytuje v malých tocích s relativně mírným sklonem (Machino et
Füreder 2005, Bohl 1987), ale jsou známy případy, kdy byl nalezen v poměrně velkém
toku, nebo rychle proudícím úseku. Bohl (1987) uvádí souvislost hustoty populací s
členitostí toku. Důležitá je struktura dna. Jedinci totiž vyhledávají úkryty v substrátu dna
(Vorburger et Ribi 1999). Byl prokázán vztah mezi velikostí a tvarem kamenů a
velikostí jedinců, kteří byli pod nimi ukryti (Streissl et Hödl 2002b).
Důležitým parametrem je také kvalita vody. Výskyt raka kamenáče je popsán ve
vodách, které mají tyto rámcové chemické a fyzikální vlastnosti: letní teplota 11 – 26°C,
pH 5,7 – 8,6 , konduktivita 80 – 700 µS/cm, vápník 7 – 70 mg/l, hořčík 2,6 – 21,0 mg/l,
železo do 1,2 mg/l, chloridy do 16,7 mg/l, dusitany do 0,05 mg/l, dusičnany do 10 mg/l
a saprobní index 1,4 – 2,6 (Bohl 1987).
Stávající populace jsou ohroženy řadou faktorů. Mezi nejvýznamnější patří račí mor
(Kozubíková et al. 2008), predace norkem americkým a nevhodné antropogenní aktivity
(Fisher et al. 2004).
Račí mor je onemocnění způsobované oomycetou Aphanomyces astaci. Plíseň
prorůstá kutikulou a napadá centrální nervovou soustavu (Söderhäll et Cerenius 1999 in
Kozubíková et al. 2008). Jedinci raka kamenáče při nakažení v drtivé většině případů do
několika týdnů umírají (Vorburger et Ribi 1999).
Norek americký byl v Evropě chován jako kožešinové zvíře. Kvůli občasným
únikům z chovů a následnému množení došlo ve volné přírodě ke vzniku samostatných
populací. Ty následně vytvářejí nepřirozený predační tlak na okolí. Fischer et al. (2004)
odhaduje, že na 7 kilometrovém úseku Padrťského potoka bylo během jednoho roku
uloveno norkem americkým 8000 – 36000 jedinců raka.
Nemalou měrou ohrožují raka kamenáče i ostatní nevhodné antropogenní aktivity.
Především se jedná o úpravy přirozených koryt, mající za následek usmrcení jedinců,
nebo snížení atraktivity koryta, intenzivní chov ryb, eutrofizace vody a zanášení koryta
v důsledku znečištění toků zemědělstvím a průmyslem (Fischer et al. 2004).
Výskyt raka kamenáče v prostoru EVL, s důrazem na zájmové území potenciálně
dotčené navrženým záměrem, a možnost ovlivnění tohoto druhu
Hodnoceným záměrem mohou být dle dostupných podkladů potenciálně dotčeny
celkem 3 vodoteče - Sulovický potok (vypouštění části dešťových vod z obytného
komplexu), Dobrovízský potok (vypouštění části dešťových vod z obytného komplexu a
splaškových vod svedených do ČOV v Hostouni) a Zákolanský potok (vtékají do něj
vody z obou výše uvedených toků). Z tohoto důvodu bylo speciální studií (viz Fischer et
Fischerová 2009) provedeno zhodnocení stavu a ohrožení populace raka kamenáče
v těchto vodotečích.
Vzhledem k pokročilé roční době zadání uvedené studie i naturového hodnocení
nebylo možné zrealizovat na dotčených potocích aktualizační průzkumy populací raka
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kamenáče, zaručující dosažení výsledků (zjištění populačních hustot, věkové struktury
apod.) srovnatelných s odlovy v jarním a letním období. Byly proto využity zejména
výsledky předchozích mapování AOPK ČR a dalších autorů.
Fischer et Fischerová (2009) uvádí, že Zákolanský potok je většinou tvořen
přírodním korytem různého charakteru, s kamenitým i jílovitým dnem, tůněmi, kořeny
stromů zasahujícími do toku. Místy (zejména pod obcí Malé Číčovice) velmi silně
zabahněn. Sulovický potok je drobnou vodotečí, jejíž koryto je většinou napřímené,
místy dlážděné, v lichoběžníkovém příčném profilu. Tok nabízí minimální biotopovou
diverzita a úkrytovou kapacitu. Sulovický potok vtéká do Dobrovízského potoka pod
obcí Hostouň. Dobrovízský potok je drobná vodoteč, často přírodního meandrujícího
charakteru, kde kořeny okolních stromů zasahují do koryta. Místy je v korytě toku
vysoká úkrytová kapacita. Pod obcí Hostouň je do toku zaústěn odtok z ČOV,
v Hostouni pak odtok dešťových vod z nově zbudovaného dálničního úseku.
Situace v Sulovickém potoce:
V Sulovickém potoce (k soutoku s Dobrovízským potokem) nebyl dle studie Fischer
et Fischerová (2009) doposud prokázán výskyt raků. Potok je z velké části zregulován,
napřímen a vydlážděn betonovými dlaždicemi, takže zde raci nemají vhodné úkryty.
Obr. 14: Soutok regulovaných toků Sulovického p.
(v pozadí) a Dobrovízského p. (vlevo), autor: Marek
Banaš.

Lze souhlasit s tvrzením autorů studie, že vzhledem k přímé návaznosti Sulovického
potoka na partie s výskytem raka kamenáče (prakticky bezprostředně po soutoku
s Dobrovízským potokem, případně v Zákolanském potoce) je potřeba k této vodoteči
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přistupovat stejně, jako kdyby zde výskyt raků prokázán byl. Jakékoliv negativní
ovlivnění se bezprostředně může odrazit na stavu populace tohoto kriticky ohroženého
druhu níže po proudu.
Situace v Dobrovízském potoce:
Dle výsledků studie Fischer et Fischerová (2009) byl v Dobrovízském potoce
opakovaně potvrzen výskyt raka kamenáče (včetně juvenilních jedinců a samic
s vajíčky) cca od úrovně obce Dobrovíz. Rak kamenáč, společně s rakem říčním,
pravděpodobně žijí i výše proti proudu až po obec Hostouň. I přes skutečnost, že zde
nebyl realizován podrobný průzkum se zaměřením na zjišťování populačních
charakteristik raka kamenáče, lze předpokládat, že na partie toku s vhodnými
podmínkami je zde vázána vitální populace tohoto druhu. I zde lze souhlasit se závěry
studie Fischer et Fischerová (2009), že veškeré případné negativní vlivy na
Dobrovízském potoce se mohou rychle odrazit na celé místní populaci raků v EVL
Zákolanský potok.
Obr. 15: Dobrovízský potok nad Žákovým mlýnem (autor: Marek
Banaš).

Situace v Zákolanském potoce:
Jak vyplývá ze studie Fischer et Fischerová (2009) Zákolanský potok v úseku od
malých Číčovic po soutok s Dřetovickým potokem obývala ještě v roce 2007 a v první
polovině roku 2008 velmi početná a vitální populace raka kamenáče. Při přepočtu
na celý uvedený úsek toku lze konstatovat, že jej v daných partiích obývala populace
čítající řádově minimálně desítky tisíc jedinců. Ve srovnání s ostatními populacemi
tohoto druhu v ČR se jednalo o lokalitu s jednou z vůbec nejvyšších populačních hustot
(Fischer et al. 2004, Fischer et Vlach – vlastní údaje in Fischer et Fischerová 2009).
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Obr. 16: Zákolanský potok pod soutokem s Dobrovízským
potokem (pod Žákovým mlýnem), autor: Marek Banaš.

K zásadnímu zlomu v doposud příznivé situaci v Zákolanském potoce došlo v roce
2009, kdy v průběhu jarního monitoringu byli na lokalitě v rámci monitorovaných úseků
nalezeni pouze 2 raci kamenáči, při podzimním monitoringu již žádný. Na dalších
úsecích toku mezi monitorovacími plochami byli v průběhu celého roku nalézáni jak
uhynulí, tak živí jedinci, v některých částech pak byly ještě v září 2009 nalezeny značné
počty živých raků (Fischer et Fischerová 2009).
Příčina tohoto výrazného, nicméně prozatím nekontinuálního poklesu početnosti
populace bohužel doposud není známa a lze o ní pouze spekulovat. Dle zjištěného
pattern výskytu raka kamenáče lze vyloučit teorii jednorázové otravy či možného
výskytu račího moru (Fischer et Fischerová 2009).
Podrobnou informaci o výskytu raka kamenáče v jednotlivých tocích lze získat
z následujících tabulek:
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Tab. 3: Přehled známých nálezů raků v Zákolanském potoce a jeho přítocích (uváděno ve
směru po proudu, zdroj: Fischer et Fischerová 2009). Jedná se převážně o namátkové průzkumy,
takže uváděné počty ulovených raků neodrážejí početnost populace. Zkratky: F – samice, M –
samec, juv. – nedospělý jedinec, dtto - tamtéž. Autoři nálezů (abecedně podle příjmení): VD –
Vladimír Dobeš, DF – David Fischer, JM – Jan Mourek, KH – Klára Hoffmannová, LJ – Lenka
Jeřábková, PK - Petr Kozlovcev, EK - Eva Kubínyiová, PM – Pavel Moravec, MŠ – Monika
Štambergová, JS - Jitka Svobodová, VZ – Vít Zavadil. Tabulku zpracoval: J. Mourek.
Sledovaný úsek

Hostouň (nad
rybníkem)

Číslo
zákresu
v
mapách

Popis biotopu

-

Hostouň
(rybník)

rybník využívaný
pro sportovní
rybolov, odbahněn zřejmě v r.
2006, nová hráz

Hostouň (pod
výpustí
z rybníka)

vydlážděné
koryto – vhodný
úsek pro revitalizaci cca 200 300 m

Hostouň – cca
200 m po
proudu od
rybníka (u
studánky) a dále
smě-rem po
proudu

vhodný biotop,
přirozený
charakter koryta,
dle in-formací
místních obyvatel
zde raci žijí

Dobrovíz (u
zavezeného
rybníka pod
obcí)

dtto

Početnost

DOBROVÍZSKÝ POTOK
přirozené koryto,
malá pokryvnost
kameny, sráží se
zde vápnitý kal z
opukového
podloží

dtto

300 m nad
soutokem
s Dolanským
potokem, u ruin
bývalé továrny

Druh

meandrující úsek,
koryto hustě
prokořeněno
olšemi, velké
množství vhodných úkrytů

rak říční?

při vypouštění
nádrže byly
údajně
odloveny plné
kbelíky raků,
raci prý byli
vypuštěni do
potoka nad
rybník

Datum

Autor

23. 11.
2006

PM, MŠ,
LJ, JM

17. 4. 2006

JM, EK

??

PK
(osobní
sdělení
podle
vyprávění
místních
obyvatel)

-

23. 11.
2006

PM, MŠ,
LJ, JM

rak
kamenáč?

-

11 / 2009

JS

rak
kamenáč

1 M,1 F
s vajíčky,
1 juv.

23. 11.
2006

PM, MŠ,
LJ, JM

rak
kamenáč

1 juv.

23. 11.
2006

PM, MŠ,
LJ, JM

nepotvrzen

17. 4. 2009

JM, EK

-

-
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Tab. 3 pokračování (zdroj: Fischer et Fischerová 2009):
Sledovaný úsek

Číslo
zákresu
v
mapách

Popis biotopu

Druh

Početnost

Datum

Autor

potok v louce,
olše na břehu,
dost bahnitý

rak
kamenáč

1 M, 2 F (z
toho jedna
s vajíčky), 1
juv

23. 11.
2006

PM, MŠ,
LJ, JM

dtto

rak
kamenáč

2F

17. 4. 2009

JM, EK

dtto

-

nepotvrzen

21. 9. 2009

EK

-

17. 4. 2009

JM, EK

-

23. 11.
2009

PM, MŠ,
LJ, JM

150 m nad
soutokem
s Dolanským
potokem, u
silnice z Bělok
do Do-brovíze

SULOVICKÝ POTOK
stružka 40 – 60
cm širo-ká, rovné
dno bez kamenů, mělké, málo
vhodný úsek

nad Hostouní,
pramenný úsek

pod Hostouní
směrem
k soutoku s
Dobrovíz-ským
potokem

vydlážděné dno –
vhod-ný úsek pro
revitalizaci

-

ZÁKOLANSKÝ POTOK
Běloky (bývalý
mlýn nad obcí)
náhon Žákova
mlýna nad
Běloky

4

dtto

4

dtto

4

kamenité dno
s vhodnými
úkryty

rak
kamenáč

1 M, 3 juv

27.7. 2006

DF, VZ,
PM

kamenitá strouha,
velké množství
vhodných úkrytů

rak
kamenáč

řádově desítky
jedinců,
obrostlí
přisedlými
nálevníky

14. 1. 2007

PK

rak
kamenáč

2 M, 1 F

17. 4. 2009

JM, EK

rak
kamenáč

1M

21. 9. 2009

EK

rak říční

1F

27.7. 2006

DF, VZ,
PM

nepotvrzen

17. 4. 2009

JM, EK

málo vody, úkryt
v betonové rouře

Malé Číčovice
(obec pod
mostem
dtto

silně zabahněný

-
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Tab. 3 pokračování (zdroj: Fischer et Fischerová 2009):
Sledovaný úsek

Číslo
zákresu
v
mapách

po proudu těsně
pod Malými
Číčovicemi

Popis biotopu

meandrující
rychle proudící
úsek, přírodní
koryto, kořeny
olší zasahují do
vody, tůně,
jílovité dno,
místy s norami

Druh

-

Početnost

Datum

Autor

nepotvrzen, ale 19. 8. 2009
výskyt
pravděpodobný

JM, EK

cca 500 m nad
Okoř-ským
rybníkem

rak
kamenáč

2 M, 1 F

27. 7. 2006

DF, VZ,
PM

dtto

rak říční

1 M, 1 F

27.7. 2006

DF, VZ,
PM

nory v jílovitém
dně, hodně bahna

rak říční

1F

19. 8. 2009

JM, EK

kamenitý úsek
přírodního
charakteru

rak
kamenáč

desítky jedinců

2. 9. 2009

JM, MŠ

Okoř (nad
lávkou u zříceniny hradu)

rak
kamenáč

desítky na 50
m dlouhém
úseku

červen
1989,
r. 1990

JM

dtto

rak
kamenáč

ojedinělé
podzim
nálezy živých a 1991
mrtvých raků

JM

dtto

rak
kamenáč

2F

26. 6. 2006

JM, VZ

dtto

rak říční

1M

26. 6. 2006

JM, VZ

Mezi Malými
Číčovicemi a
Okoří, nad mostem k usedlosti

3

Okoř, pod
přepadem
z rybníka

Okoř (nad
lávkou v lese,
cca 200 m po
proudu
od zříceniny
hradu)

2

kamenité dno,
přírodní koryto,
částečně zabahněné

rak
kamenáč

10F, 5M

12.9.2009

EK

u brodu nad
Novým mlýnem

1

kamenné hrázky,
přírodní koryto

rak
kamenáč

jednotlivé
nálezy

červen
1989,
r. 1990

JM

dtto

1

kamenné hrázky,
přírodní koryto
(součet ze 3
úseků po 10 m)

rak
kamenáč

8 F, 4M

1.7.2009

JM, EK

stružky a
zahradní rybníčky na bývalém
náho-nu, kontrola
v době ex-trémně
nízkého stavu
vody

rak
kamenáč

desítky živých
jedinců

2. 9. 2009

JM, JS,
MŠ

Nový mlýn
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Tab. 3 pokračování (zdroj: Fischer et Fischerová 2009):
Sledovaný úsek

Číslo
zákresu
v
mapách

Druh

Početnost

Datum

Autor

rak
kamenáč

20 M, 24 F na
100 m
dlouhém úseku

6. 8. 2004

KH

dtto

1 F s mláďaty

10. 6. 2006

VD

dtto

2M

26. 6. 2006

JM, VZ,
VD

Podholí (u
můstku na
pozemku
bývalého koupaliště)

Popis biotopu

Podholí (u lávky
asi
o 150 m po
proudu od
předchozího
místa)

rak
kamenáč

2 M, 1 juv..

26. 6. 2006

JM, VZ,
VD

nad ústím
Dřetovického
potoka

rak
kamenáč

15 M, 12 F na
100 m
dlouhém úseku

6.8.2004

KH

dtto

rak
kamenáč

2 M, 3 F, 1 juv

26. 6. 2006

JM, VZ,
VD

dtto

rak
kamenáč

cca 30 jedinců
různého stáří

24. 7. 2006

DF, VZ,
PM

150 m pod
ústím Dřetovického potoka

rak
kamenáč

1 mladý M

24. 7. 2006

DF, VZ,
PM

rak
kamenáč

neuvedena

1972

M. Kunst
(Lohniský
1984)

negativní nález

24.7. 2006

DF, VZ,
PM

TÝNECKÝ POTOK
Zákolany

nad Mozolínem
a nad Týncem
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Tab. 4: Výsledky podrobného pravidelného monitoringu populace raka kamenáče v
Zákolanském potoce v letech 2007 a 2009 (Fischer – vlastní údaje, zdroj: Fischer et Fischerová
2009).
Rok Úsek Hustota populace
Pohlavní
Věková struktura
Pozn.
(jedinců/m2)
poměr
jaro (průměr) podzim; počet (samci :
jedinců
samice)
2007 I.
3,97 (2,49) 1; n = 149
0,98 : 1
všechny věkové
kategorie (značné
množství mladších
jedinců)
II. 1,6 využívané nory/m2
(+ rak
říční)
2009 I.
0,07 (jaro); 0 podzim
II.

0 využívaných nor

-

-

(1 x rak
říční)

Vzhledem ke skutečnostem o stavu populace raka kamenáče na území EVL
Zákolanský potok, jež jsou blíže rozepsány ve studii Fischer et Fischerová (2009) i ve
studii hodnocení kvality vodního prostředí zájmového území (Svobodová et Wanner
2009), je třeba populaci raka kamenáče na území EVL považovat jako existující na
hranici příznivého stavu z hlediska ochrany a za potenciálně velmi ohroženou dalšími
antropogenními aktivitami.
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4. Hodnocení vlivů záměru na evropsky
významnou lokalitu Zákolanský potok
4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Podklady dodané zadavatelem, jež popisují projektový záměr, stejně jako získané
informace o výskytu předmětu ochrany v zájmovém území, jeho stavu, požadavcích
druhu na udržení příznivého stavu, kvalitě a antropogenním ovlivnění EVL umožnily
provedení hodnocení.
Některé technické detaily související s posuzovaným záměrem však aktuálně nejsou
k dispozici (např. projekt ČOV). Tyto nedostatky vyvolávají nutnost konstatovat
hypotetická rizika negativního ovlivnění EVL Zákolanský potok pro něž je nezbytné
navrhnout konkrétní opatření k eliminaci negativního ovlivnění EVL realizací záměru.

4.2 Hodnocení vlivů záměru na dotčený předmět
ochrany
4.2.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů
Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na vyhodnocení možných vlivů
navrženého záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ na předmět ochrany evropsky
významné lokality Zákolanský potok - raka kamenáče.
Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na EVL Zákolanský
potok, resp. na raka kamenáče bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské
komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a, MŽP ČR 2007) a platnou legislativou
zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předmět ochrany EVL
(evropsky významný druh). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů záměru bylo
zvoleno slovní vyhodnocení všech relevantních vlivů záměrů s výslednou sumarizací
pro jednotlivé vlivy pomocí níže uvedené stupnice (viz Tab. 5).
Tab. 5: Stupnice pro hodnocení významnosti jednotlivých vlivů záměru na předmět ochrany a
celistvost evropsky významné lokality Zákolanský potok (zdroj: MŽP ČR 2007).

Hodnota
-2

Termín

Popis

Významný
negativní vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
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Tab. 5: pokračování
-1
Mírně
negativní vliv

0
+1

Bez vlivu
Mírně
pozitivní vliv

+2

Významný
pozitivní 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 vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9
§ 45i ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě
analogie s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných
evropských zemích (Percival 2001, Bernotat 2007).
Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části
stanoviště druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo
PO. Za hlavní kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci
minimálně 1% rozlohy typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace evropsky
významného druhu na území dané EVL (Bernotat 2007, Percival 2001).
V předloženém hodnocení jsou za indikátory významně negativního vlivu na
předmět ochrany a celistvost EVL Zákolanský potok považovány také eventuální
významné změny určujících ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav
předmětu ochrany, v tomto případě zejména narušení kvality vodního prostředí, což by
se následně mohlo odrazit ve zhoršení zdravotního stavu populace, zvýšené mortalitě a
tedy snížení početnosti či dokonce vymizení raka kamenáče z prostoru EVL.

4.2.2 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů výstavby a
provozu navrženého záměru na předmět ochrany EVL Zákolanský
potok – raka kamenáče
Z hlediska řešeného naturového hodnocení lze vzhledem k charakteru záměru
uvažovat s potenciálně negativními vlivy při výstavbě Obytného souboru Zahrady
Pavlov a související infrastruktury a dále s vlivy při provozu záměru, včetně související
infrastruktury.
Po prostudování předloženého záměru, prozkoumání širšího zájmového území EVL
Zákolanský potok a shromáždění dostatečného množství podkladů o stávajícím stavu
EVL a nárocích předmětu ochrany byly stanoveny následující okruhy potenciálně
negativních vlivů realizace záměru na předmět ochrany EVL Zákolanský potok – raka
kamenáče a na ekologickou integritu (celistvost) EVL. Všechny definované potenciálně
negativní vlivy se týkají možnosti ovlivnění vodního režimu, resp. kvality vod
v Zákolanském potoce či jeho přítocích, konkrétně:
− Riziko případných změn chemismu vodního prostředí v důsledku vypouštění
splaškových vod ze staveniště
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−
−
−
−
−
−

Riziko případných změn chemismu vodního prostředí a nárazového zvýšení průtoku
v tocích v důsledku vypouštění dešťových vod ze staveniště
Riziko případného přímého ovlivnění vodotečí stavebními pracemi
Riziko případných změn chemismu vodního prostředí v důsledku nedostatečného
čištění splaškových vod
Riziko případných negativních změn teploty vody ve vodotečích v důsledku
vypouštění přečištěných odpadních vod z objektu ČOV
Riziko navýšení množství přečištěných odpadních vod vypouštěných z objektu
ČOV
Riziko případného nárazového zvýšení průtoku v tocích a změn jejich chemismu
v důsledku vypouštění dešťových vod z prostoru záměru

V následujícím textu jsou podrobněji rozebrány jednotlivé potenciálně problémové
okruhy ve vztahu k předmětu ochrany EVL Zákolanský potok – raku kamenáči.
Vlivy při výstavbě záměru:
Riziko případných změn chemismu vodního prostředí v důsledku vypouštění
splaškových vod ze staveniště:
Z textu oznámení EIA (Sulek 2009) vyplývá, že množství splaškových odpadních
vod ze staveniště bude zhruba odpovídat spotřebě pitné vody na staveništi (nejvýše 1,25
l/s). Předpokládá se, že splaškové odpadní vody z objektů zařízení staveniště budou
svedeny do nově navrhované splaškové kanalizace. Do doby vybudování výtlačného
potrubí splaškové kanalizace budou splaškové vody z objektů zařízení staveniště
svedeny do dočasných bezodtokových jímek umístěných u těchto objektů. Jímky budou
pravidelně vyváženy (Sulek 2009).
Vzhledem k tomu, že bude využita kombinace vyvážení bezodtokových jímek a
následně napojení nově budované splaškové kanalizace na intenzifikovaný objekt ČOV
Hostouň lze vyloučit negativní ovlivnění (0 dle stupnice naturového hodnocení) EVL
Zákolanský potok v důsledku nevhodné likvidace splaškových vod v průběhu stavby.
Riziko případných změn chemismu vodního prostředí a nárazového zvýšení průtoku
v tocích v důsledku vypouštění dešťových vod ze staveniště:
Z textu oznámení EIA (viz Sulek 2009) a technické dokumentace záměru (viz
Anonymus 2009) vyplývá, že v době výstavby objektů infrastruktury, to znamená do
vybudování definitivního odvodnění obytného souboru, bude dešťová voda sváděna
povrchovými příkopy do vsakovacích jímek, ze kterých bude vsakována do terénu.
Jímky budou umístěny mimo prostor stavby objektů infrastruktury. Předpokládá se, že
dešťové vody nebudou znečištěny. Předčištění a zachycení splavenin bude zajišťovat
průsak přes travní porosty příkopů a vsakovacích zařízení.
Navržené využití vsakovacích jímek, včetně příkopů, lze považovat za vhodné
opatření k eliminaci potenciálního rizika nárazového ovlivnění vodního režimu přítoků
Zákolanského potoka. Riziko případného negativního ovlivnění chemismu přítoků
Zákolanského potoka v průběhu výstavby (riziko případných havárií a následné
kontaminace prostředí) je vhodné a reálné ošetřit provozním a havarijním řádem na
staveništi (viz kap. 5). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem lze konstatovat, že
_____________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 15, 779 00 Olomouc
tel. 605-567905, http://www.ekogroup.cz

41

Posouzení vlivu záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

nedojde k negativnímu ovlivnění (0 dle stupnice naturového hodnocení) EVL
Zákolanský potok v důsledku vypouštění dešťových vod ze staveniště.
Riziko případného přímého či nepřímého ovlivnění vodotečí stavebními pracemi:
Vzhledem ke skutečnosti, že záměr nepočítá s prováděním stavebních prací na území
EVL Zákolanský potok lze vyloučit riziko přímého negativního ovlivnění (0 dle
stupnice naturového hodnocení) EVL Zákolanský potok.
Při případném budování výpustného objektu z prostoru navržené retenční nádrže do
toku Dobrovízského potoka (případně při eventuální úpravě výpustě dešťové kanalizace
do Sulovického potoka) může dojít k aktivitám, jež hypoteticky mohou negativně
ovlivnit kvalitu vody v těchto vodotečích a tedy i následně na území EVL. Jedná se o
např. o skládkování zeminy či stavebního materiálu v jejich blízkosti, parkování
stavební mechanizace v těsné blízkosti vodotečí či výraznější zásahy do koryt
uvedených toků.
Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici bližší informace o zvažovaných stavebních
pracích v prostoru Sulovického či Dobrovízského potoka nelze v současnosti
jednoznačně vyhodnotit (? dle metodiky hodnocení) očekávanou míru nepřímého
ovlivnění EVL v důsledku stavebních pracích ve vodotečích. Obecně však lze
konstatovat, že je nezbytné a zároveň technicky zcela reálné přijmout konkrétní
zmírňující opatření (viz kap. 5) při jejichž aplikaci nedojde k negativnímu ovlivnění
EVL Zákolanský potok.
Vlivy při provozu záměru:
Riziko případných změn chemismu vodního prostředí v důsledku nedostatečného čištění
splaškových vod:
Navržená výstavba bytových domů je rozdělena celkem do 3 etap s předpokladem,
že po dokončení celého komplexu bude v objektech bydlet celkem cca 1100 osob.
Stávající kapacita ČOV Hostouň není na čištění tak velkého objemu splaškových vod
dimenzována. Bude proto nezbytné provést její intenzifikaci – rekonstrukci. V technické
dokumentaci záměru je uvedeno, že se s rekonstrukcí ČOV počítá, nicméně nejsou zde
uvedeny konkrétní technické detaily. Z tohoto důvodu nelze v současnosti jednoznačně
vyhodnotit očekávanou míru ovlivnění EVL v důsledku změn chemismu vodního
prostředí v důsledku nedostatečného čištění splaškových vod (? dle stupnice hodnocení).
Z pohledu možného ovlivnění předmětu ochrany EVL - raka kamenáče lze však
konstatovat, že nejvýznamnější je zajištění odpovídajících parametrů kvality vody.
Jedná se zejména o následující parametry: NH4+, NH3, organické znečištění (BSK5,
CHSKcr), NO2-, O2, Al, Fe, pH, teplotu, NO- (Svobodová et Wanner 2009).
Pro zajištění příznivého stavu předmětu ochrany EVL – raka kamenáče je konkrétně
zapotřebí dosáhnout stavu, kdy koncentrace znečišťujících látek v toku Dobrovízského
potoka pod výpustí ČOV, po zprovoznění záměru, bude splňovat limity dané nařízením
vlády č. 71/2003 Sb. pro lososové vody. Vzhledem k tomu, že s uvedením celého
hodnoceného záměru do provozu se počítá v r. 2015 je žádoucí, aby byly plněny limity
„cílového stavu“ výše uvedeného nařízení vlády. Lze předpokládat, že při dodržení
těchto limitů bude zajištěna dostatečná kvalita vodního prostředí Dobrovízského potoka
pro raka kamenáče z hlediska hodnoceného záměru.
Pokud by kvalita vypouštěných přečištěných vod nedosahovala potřebných limitů
(viz výše) lze očekávat, že by došlo ke zhoršení kvality vodního prostředí
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v Dobrovízském, případně Zákolanském potoce s možným výrazně negativním
dopadem (-2 dle stupnice hodnocení) na populaci raka kamenáče.
Dosažení uvedených limitů technickými opatřeními při budování a provozu
intenzifikované ČOV (viz kap. 5) je reálně proveditelné. Lze proto konstatovat, že při
jejich dodržení nebude mít vypouštění přečištěných odpadních vod negativní vliv (0
dle stupnice hodnocení) na EVL Zákolanský potok.
Jmenovitě je zapotřebí upozornit na riziko možného snížení kvality čištění odpadních
vod (snížení účinnosti denitrifikace) v důsledku zvýšené vzdálenosti zdrojů odpadní
vody od objektu ČOV. Při delším toku odpadní vody kanalizační soustavou totiž
dochází ke ztrátám snadno rozložitelného organického znečištění (viz Svobodová et
Wanner 2009). I v tomto případě nelze v současnosti jednoznačně vyhodnotit
očekávanou míru ovlivnění EVL (? dle stupnice hodnocení) vzhledem k absenci
projektu ČOV. Je proto nezbytné a zároveň technicky reálné přijmout konkrétní
zmírňující opatření k eliminaci rizika negativního ovlivnění EVL Zákolanský potok
v důsledku nedostatečné kvality čištění v ČOV (viz kap. 5).
Dalším potenciálním problémem je riziko nedostatečného čištění odpadních vod
v ČOV v důsledku možného hromadného vypouštění zahradní bazénové vody z areálu
Zahrady Pavlov do kanalizačního systému. Při vypouštění těchto bazénů najednou (ve
větším objemu) by se najednou do kanalizace dostaly desítky krychlových metrů téměř
neznečištěné vody, která by významným způsobem naředila splaškovou odpadní vodu a
činila ji tak hůře čistitelnou ve všech sledovaných parametrech.
Lze konstatovat, že výše uvedené nebezpečí je ve značné míře přirozeně limitováno
charakterem hodnoceného záměru a očekávaným chováním budoucích obyvatel.
Z podstaty záměru vyplývá, že jednotlivé rodinné domy budou uváděny do provozu
průběžně z čehož vyplývá i očekávaná rozdílná doba zprovoznění a údržby bazénů.
Obvyklý provozní režim údržby bazénů u rodinných domů navíc počítá s výměnou
bazénové vody v několikaletém cyklu. V neposlední řadě lze důvodně předpokládat, že
řada obyvatel obytného komplexu využije bazénovou vodu pro zavlažování zahrad
namísto jejího vypouštění do splaškové kanalizace. Z výše uvedených argumentů
vyplývá, že je málo pravděpodobné, aby docházelo k výraznějšímu ředění splaškových
vod v důsledku vypouštění bazénové vody. I přesto však, vzhledem k aplikaci principu
předběžné opatrnosti, byla navržena konkrétní opatření pro eliminaci uvedeného rizika
(viz kap. 5).
Z provedeného rozboru vyplývá, že při aplikaci konkrétních opatření (viz kap. 5)
nedojde k negativnímu ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení) EVL Zákolanský
potok.v důsledku vypouštění bazénové vody.
Riziko případných negativních změn teploty vody ve vodotečích v důsledku vypouštění
přečištěných odpadních vod z objektu ČOV:
Výsledky aktuálního monitoringu ovlivnění teplotního režimu Dobrovízského potoka
v důsledku vypouštění přečištěných odpadních vod z ČOV Hostouň (viz Svobodová et
Wanner 2009) ukazují na zanedbatelné ovlivnění vodoteče (řádově v nižších desetinách
°C). Zjištěné údaje však nelze zcela zobecnit pro situaci po zprovoznění rozšířené
kapacity ČOV z důvodu očekávaného vyššího objemu splaškových vod oproti
současnosti a zejména v důsledku prozatím neznámých parametrů připravované
intenzifikace ČOV (chybějící projekt). Z tohoto důvodu nelze v současnosti
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jednoznačně vyhodnotit očekávanou míru ovlivnění EVL v důsledku změn teplotního
režimu (? dle stupnice hodnocení).
Obecně však lze konstatovat, že je nezbytné a zároveň technicky zcela reálné
přijmout konkrétní zmírňující opatření (viz kap. 5) při jejichž aplikaci nedojde
k negativnímu ovlivnění EVL Zákolanský potok v důsledku změn teplotního režimu
vodotečí. Tato opatření (zejména otevřený systém ČOV, jež umožní dle informace
provozovatele stávající ČOV dostatečné chlazení odpadních vod) umocní očekávaný
pozitivní vliv značné vzdálenosti (několik km) transportu splaškových vod od místa
jejich produkce (obytná zástavba) do objektu ČOV, kdy dojde k jejich ochlazení.
Riziko navýšení množství přečištěných odpadních vod vypouštěných z objektu ČOV:
Po napojení nové splaškové kanalizační sítě vedené z prostoru Pavlova do objektu
ČOV, resp. po zprovoznění rozšířeného objektu ČOV v Hostouni, lze očekávat zvýšený
objem přečištěných odpadních vod, jež budou vypouštěny do toku Dobrovízského
potoka. Lze odhadovat, že po úplném dokončení záměru zahrady Pavlov bude odtok
vody z ČOV tvořit pod místem výpusti do toku Dobrovízského potoka cca 50 – 200%
průtoku recipientu (Svobodová et Wanner 2009), čímž dojde k výraznému navýšení
stávajícího průtoku v toku.
Samotné zvýšení průtoku v Dobrovízském potoce pravděpodobně vyvolá dílčí
změny korytotvorných a sedimentačních procesů. Některé stávající mikrobiotopy raka
kamenáče na Dobrovízském potoce pod výpustí ČOV mohou zaniknout, resp. vytvoří
se v jiných partiích toku. Výše uvedené změny lze hodnotit jako mírně negativní vliv
(-1 dle stupnice hodnocení) ve vztahu k předmětu ochrany EVL. Důvodem je
skutečnost, že výstavba záměru bude realizována postupně během několika let. Nebude
se tedy jednat o náhlé změny (skoková navýšení průtoku), ale o změny postupné,
rozložené v čase. Kontinuální změna podmínek prostředí (navýšení množství vody) tedy
s největší pravděpodobností nevyvolá negativní odezvu předmětu ochrany – raka
kamenáče.
Tab. 6: Výtoky z objektu ČOV v různých provozních režimech a stávající průtoky
Doborovízkého potoka (zdroj: Svobodová et Wanner 2009).
Průtok
l/s
m3/den
m3/rok
Q300
14
1209,6
Q355
6,5
561,6
Q364
3,5
302,4
Q ČOV 2008
2,2
191,6
69 932
Q ČOV povolené
4,8
411,0
150 000
Q ČOV návrhové
7,0
602,7
220 000

Riziko případného nárazového zvýšení průtoku v tocích v důsledku vypouštění
dešťových vod z prostoru záměru:
Hodnocený záměr (viz Anonymus 2009) počítá při odvedení srážkových vod
z prostoru záměru s využitím kombinace mělkých zatravněných příkopů, vsakovacích
rýh s drenážním potrubím, odvodňovacích vpustí, plných kanalizačních potrubí (při
křížení drenáží s vjezdem, komunikacemi, apod.). Součástí odvodňovacích zařízení
budou dle technické dokumentace i retenční prostory (suché poldry), které budou
umístěny v prostoru navrhovaných parků. Dále je variantně navržen otevřený
zatravněný přivaděč (příkop) vedoucí do Dobrovízského potoka. Součástí navržených
_____________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 15, 779 00 Olomouc
tel. 605-567905, http://www.ekogroup.cz

44

Posouzení vlivu záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

retenčních opatření je také výstavba retenčního prostoru (poldru) na pozemku p.č. 508.
Pozemek se nachází v místě zaústění odvodnění do Dobrovízkého potoka. Bližší
informace o rozsahu a kapacitě jednotlivých navržených retenčních zařízení jsou k
dispozici v kap. 2.
Z provedených výpočtů (viz Anonymus 2009, Sulek 2009, Kuk 2010) vyplývá, že
celkový maximální okamžitý odtok dešťových vod z odvodňovaného území záměru po
jeho realizaci byl stanoven na 1 361,60 l/s (před realizací opatření na snížení odtoku
srážkových vod). Stávající odtok dešťových vod ze stejného území byl stanoven stejným
způsobem jako odtok po dokončení výstavby s ohledem na stávající stav ploch v území
z hlediska jejich součinitele odtoku a činí zhruba 181,78 l/s (Sulek 2009).
S ohledem na předběžné požadavky Zemědělské správy, která je správcem obou
uvažovaných recipientů (Sulovického a Dobrovízského potoka), se bude celkové
povolené množství odváděných srážkových vod do vodotečí (při návrhovém dešti o
intenzitě 180 l/s ha a době trvání 15 min), po provedení všech retenčních a vsakovacích
opatření, pohybovat do 100 l/s.
Potřebná velikost retenčních zařízení v povodí Sulovického a Dobrovízského potoka
činí pro I. - III. etapu v nejhorší zvažované variantě (za použití návrhového deště o
intenzitě 180 l/s ha a době trvání 15 min) necelých 1200 m3. Navržená odvodňovací
zařízení jsou celkově schopna pojmout cca 1800 m3 vody, což tedy pro potřeby areálu s
rezervou postačí. Navržené retenční objekty zároveň výrazně zpomalí odtok vody
z území. Jak vyplývá z provedené retenční studie (Kuk 2010) navržené retenční objekty
vyvolají zlepšení odtokových poměrů z prostoru navržené zástavby v areálu Zahrady
Pavlov oproti stávajícímu stavu, což je zásadní skutečnost pro vyhodnocení vlivu
záměru na předmět ochrany EVL – raka kamenáče.
Stávající situace a očekávané ovlivnění Dobrovízského potoka
V současné době je do Dobrovízského potoka (v úseku nad rybníkem Hostouň)
přiváděna voda z přilehlého přirozeného povodí až po komunikaci Karlovarskou. Dále
jsou do tohoto povodí přiváděny dešťové vody z nové komunikace R6, navíc je zde
převáděna i část vod z povodí Sulovického potoka (požadavek územního rozhodnutí na
komunikaci R6).
Jak upozorňuje Kuk (2010) posledním územím, ze kterého budou přiváděny
dešťové vody je prostor navrhované výstavby v areálu Zahrady Pavlov. Výstavbou
železničního tělesa a ulice Karlovarské (s oboustrannými příkopy) došlo v minulosti
prakticky k převodu části povodí východním směrem podél koridorů železnice a
komunikace. Tím došlo i k vyschnutí horní části Dobrovízského potoka. Realizace
navrhovaného odvodňovacího systému by tedy měla zprostředkovaně přispět k nápravě
dnešního nepřirozeného stavu.
Porovnání přítoků do Dobrovízského potoka z jednotlivých zdrojů:
Pro potřeby následujícího porovnání byl uvažován návrhový déšť (180 l/s, t=15
min.) s dvouletou periodou, který může vyvolat cca 5-ti letou velkou vodu (Kuk 2010).
Přítok z přirozeného povodí dle ČHMÚ: 1500 l/s = 54 %
Přítok ze silnice R6:
1179 l/s = 43 %
Přítok z areálu Zahrady Pavlov:
80 l/s = 3 %
Celkový přítok:
2759 l/s = 100 %
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Příspěvek navrženého areálu Zahrady Pavlov k přítoku do Dobrovízského potoka,
při realizaci navržených retenčních objektů, tedy činí necelá 3%, což je hodně pod
přesností hydrotechnických výpočtů a hluboce pod přesností údajů od ČHMÚ.
Vyhodnocení vlivu areálu Zahrady Pavlov na průtoky v Dobrovízském potoce:
Lze očekávat, že ve skutečnosti se přítok od areálu Zahrady Pavlov na velkých
vodách v Dobrovízském potoce projeví minimálně. Důvodem je skutečnost, že jako
první se projeví přítok z komunikace R6, protože se jedná o přítok vedený kanalizacemi.
Jako druhá povodňová vlna se projeví přítok z přirozeného povodí potoka severně od
Karlovarské ulice. Prakticky až po odeznění těchto přítoků dotečou do potoka vody
z areálu. Lze proto konstatovat, že špičkový průtok velkých vod v Dobrovízském potoce
odtok z areálu Zahrady Pavlov prakticky neovlivní.
Dalším důvodem je skutečnost, že v rámci výstavby komunikace R6 byla provedena
rekonstrukce stávajícího rybníka Hostouň, kde byl zvětšen retenční prostor pro potřeby
retence přítoků z této komunikace tak, aby nezvyšovaly při návrhovém průtoku průtok
pod rybníkem. Tuto retenci lze ještě pro potřeby přítoku z areálu Zahrady Pavlov zvýšit
tak, že i při zanedbání zpomalení přítoku by zcela eliminovala přítok z areálu (dle
předběžných výpočtů by bylo potřeba zvýšit maximální hladinu pro retenci v rybníce
cca o 3÷5 cm), viz Kuk (2010).
Stávající situace a očekávané ovlivnění Sulovického potoka
V současné době je v obci Pavlov v provozu dešťová kanalizace, na které je na
severní straně obce vybudována retenční nádrž. Tato retenční nádrž má povolenou
velikost odtoku 200 l/s. Návrh této retenční nádrže byl proveden na celou plochu obce a
také pro výhledovou zástavbu do které patří i areál Zahrady Pavlov (Kuk 2010).
Jak uvádí retenční studie (viz Kuk 2010) zaústěním navrženého odvodnění ze
severozápadní části areálu Zahrady Pavlov nedojde ke změně návrhového průtoku
200 l/s jen dojde k častějšímu využití retenčního prostoru nádrže a tím (oproti
stávajícímu stavu) k prodloužení doby, po kterou může průtok 200 l/s z nádrže odtékat.
Pro přesné určení této doby by bylo nutno provést podrobný přepočet nádrže (správně i
se započtením vlivu areálu IMORENT, který má být postaven ne severní straně obce a
ze kterého je dohodnutý poměr odtoku dešťových vod větší než z areálu Zahrady
Pavlov).
Významnou skutečností je fakt, že při výstavbě komunikace R6 došlo k převedení
dešťové vody z plochy 460 ha z povodí Sulovického potoka do povodí Dobrovízského
potoka. Došlo tím zároveň ke zmenšení přítoku vody do Sulovického potoka při velkých
deštích. Přesnější určení tohoto zmenšení by si vyžadovalo zpracování podrobných
hydrotechnických výpočtů. Pro potřeby tohoto posouzení si lze ale udělat alespoň
přibližný obrázek z poměru ploch. Povodí Sulovického potoka bylo zmenšeno o 460 ha.
Areál Zahrady Pavlov má celkovou plochu I÷III.etapy cca 20,2 ha a z toho do povodí
Sulovického potoka patří cca 11,8 ha (tj. cca 2,5 % ze 460 ha), viz Kuk (2010).
Z výše uvedených údajů jednoznačně vyplývá, že v prostoru samotné zástavby a
v okolí, včetně trasy napojení srážkového odvodňovacího systému do Dobrovízského či
Sulovického potoka, je navržen dostatečný retenční objem, který by měl s rezervou
zachytit a výrazně zpomalit očekávané objemy srážkové vody při intenzivních
srážkových epizodách. Realizací navržených retenčních zařízení navíc dojde ke zlepšení
odtokových poměrů ze zájmového území oproti stávajícímu stavu.
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Případná jednorázová, skoková navýšení průtoku v Sulovickém či Dobrovízském
potoce (po soutoku se Sulovickým potokem) v důsledku nevhodné realizace
hodnoceného záměru by znamenala výrazné riziko negativního ovlivnění předmětu
ochrany EVL – raka kamenáče (přímé usmrcování raků, eroze koryt a následné zanášení
splaveninami, devastace úkrytů apod. – viz Fischer et Fischerová 2009). Uvedené
hypotetické riziko však lze ve světle výše uvedených argumentů vyplývajících
z provedené retenční studie (viz Kuk 2010) prakticky vyloučit. Je však nezbytné zajistit,
aby byla navržená retenční opatření v plném rozsahu realizována před zahájením
provozu navrženého záměru (viz kap. 5).
Závěrem lze proto konstatovat, že při přijetí konkrétních zmírňujících opatření
nedojde k negativnímu ovlivnění (0 dle stupnice hodnocení) EVL Zákolanský potok
v důsledku výrazného rozkolísání průtoků ve vodotečích.
Riziko případných změn chemismu v tocích v důsledku vypouštění dešťových vod
z prostoru záměru:
Hypotetickým rizikem může být případné negativní ovlivnění vodotečí v prostoru
EVL Zákolanský potok v důsledku kontaminace vodního prostředí posypovými solemi
používanými v prostoru zástavby. Očekávanou míru ovlivnění EVL nyní nelze přesně
vyhodnotit (? dle stupnice hodnocení) vzhledem k doposud nedostupným informacím o
zimní údržbě komunikací. Je proto je žádoucí, z důvodu aplikace principu předběžné
opatrnosti, přijmout konkrétní opatření jež zcela eliminuje riziko negativního vlivu
zimní chemické údržby komunikací v prostoru zástavby na vodní prostředí – zákaz
používání zimní chemické údržby komunikací v prostoru zástavby (viz kap. 5).
Dalším hypotetickým rizikem, jehož míru nyní nelze vyhodnotit (? dle stupnice
hodnocení), je případné negativní ovlivnění vodotečí v prostoru EVL Zákolanský potok
v důsledku kontaminace vodního prostředí splachem srážkových vod ze zpevněných
ploch (komunikací), jež mohou být znečištěny zejména ropnými produkty. Jedná se o
případy havárií. Pro případ jakýchkoliv havarijních stavů v prostoru zástavby (úniky
paliv, olejů z vozidel apod.) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán, který zajistí
okamžitou likvidaci znečištění (viz kap. 5).
Z výše uvedených důvodů lze proto vyloučit negativní ovlivnění (0 dle stupnice
hodnocení) EVL Zákolanský potok v důsledku kontaminace vodního prostředí ve
srážkových vodách.

4.3 Hodnocení vlivů záměru na celistvost EVL
Zákolanský potok
4.3.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokality
Úvodem je vhodné uvést, že celistvostí (ekologickou integritou) u EVL rozumíme
udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k
předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů 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
_____________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 15, 779 00 Olomouc
tel. 605-567905, http://www.ekogroup.cz

47

Posouzení vlivu záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

potenciál pro zabezpečení cílů ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a
obnovné schopnosti v rámci své dynamiky (MŽP ČR 2007).
V souladu s metodickým doporučením MŽP ČR (viz MŽP ČR 2007) se hodnocení
vlivů záměru na celistvost EVL Zákolanský potok zaměřilo na zjištění, zda záměr:
• způsobuje změny důležitých ekologických funkcí
• významně redukuje plochy výskytu předmětu ochrany EVL Zákolanský potok
• redukuje diverzitu lokality
• vede ke fragmentaci lokality
• vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav
předmětu ochrany
• narušuje naplňování cílů ochrany lokality

4.3.2 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokality
Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality
(ekologickou integritu) jsou obsaženy již v předchozím hodnocení vlivů záměru na
předmět ochrany EVL Zákolanský potok. Pro detailní popis ekologických souvislostí je
tedy vhodné odkázat na zmíněné hodnocení (viz kap. 4.2.2).
Z provedeného hodnocení (viz výše) vyplývá, že realizací záměru a priori nedojde
k významnému negativnímu ovlivnění celistvosti EVL Zákolanský potok. Bylo však
definováno několik potenciálně problémových okruhů, jež je nezbytné řešit, aby došlo
k eliminaci případných negativních vlivů záměru na celistvost lokality.

4.4 Hodnocení možných kumulativních vlivů
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území, jež budou probíhat bez
ohledu na realizaci navrženého záměru, lze považovat zejména stávající intenzivní
zemědělské hospodaření, rybniční hospodaření, vypouštění nepřečištěných splaškových
vod z některých obcí do toků v prostoru EVL, nevyhovující charakter větší části koryt
toků (provedené regulace), provoz a údržba na komunikaci R6, odvádění srážkových
vod z obce Pavlov a z prostoru připravovaného logistického parku firmy Immorent
(Quelfor). Všechny tyto aktivity mají souhrnně významnější dopad na EVL Zákolanský
potok než navržený záměr. Je však nezbytné dodat, že pokud by nedošlo k realizaci
navržených zmírňujících opatření, mohlo by dojít ke kumulaci vlivů záměru
s uvedenými ostatními negativními vlivy působícími v území a následně k významně
negativnímu ovlivnění předmětu ochrany EVL – raka kamenáče a celistvosti lokality.
Kromě navržených zmírňujících opatření je vhodné v prostoru EVL i v širším okolí
realizovat některá další opatření, jež jsou v kompetenci ostatních subjektů působících v
území. Vhodné je zejména provedení alespoň částečné revitalizace koryt Sulovického,
Dobrovízského a Zákolanského potoka, zajištění čištění splaškových vod v okolních
obcích, zajištění ochranného pásu zeleně kolem vodotečí pro eliminaci splachů orné
půdy a hnojiv, zamezení nárazového vypouštění srážkových vod z prostoru
připravovaného logistického parku firmy Immorent (Quelfor) do Sulovického potoka.
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4.5 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant
záměru včetně nulové varianty
V případě realizace nulové varianty (neprovedení předloženého záměru) lze na území
EVL Zákolanský potok předpokládat pokračování stávajících způsobů využívání území,
jež jsou ve své kombinaci (kumulaci) nepříznivé, na hranici významně negativního
ovlivnění předmětu ochrany a celistvosti EVL Zákolanský potok.
Realizace aktivní varianty (předloženého záměru) neznamená významně negativní
ovlivnění (dle dikce §45h,i ZOPK) předmětu ochrany EVL Zákolanský potok či
celistvosti lokality. Je však zapotřebí realizovat navržená zmírňující opatření, jež
eliminují potenciální rizika záměru.
Z výše uvedeného rozboru tedy vyplývá, že dopad obou variant na EVL Zákolanský
potok je totožný.

5. Návrh konkrétních opatření
k eliminaci rizika negativních vlivů
záměru na předmět ochrany a
celistvost EVL Zákolanský potok
Pro eliminaci rizika negativního vlivu záměru na předmět ochrany EVL Zákolanský
potok – raka kamenáče a celistvost lokality je nezbytné přijmout několik zmírňujících
opatření. Níže navržená opatření berou v potaz doporučení uvedená ve studiích Fischer
et Fischerová (2009) a Svobodová et Wanner (2009).
Opatření při výstavbě záměru:
• Před zahájením stavebních prací připravit a následně aplikovat provozní a havarijní
řád na staveništi, jež zajistí v případě havárií stavební mechanizace apod., provedení
okamžité likvidace znečištění.
Opatření při provozu záměru:
• Pro případ jakýchkoliv havarijních stavů při provozu zástavby (úniky paliv, olejů
z vozidel apod.) je zapotřebí mít k dispozici havarijní plán, který zajistí okamžitou
likvidaci znečištění.
• Technicky zajistit takovou technologii ČOV, aby koncentrace znečišťujících látek
v toku Dobrovízského potoka pod výpustí ČOV, po zprovoznění záměru, splňovala
limity dané nařízením vlády č. 71/2003 Sb. pro lososové vody. Vzhledem k tomu, že
s uvedením celého hodnoceného záměru do provozu se počítá v r. 2015 je žádoucí,
aby byly plněny limity „cílového stavu“ uvedeného nařízení vlády.
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•

Při intenzifikaci (rekonstrukci) ČOV Hostouň je žádoucí akceptovat následující
požadavky:
− počítat se stanoveným maximálním počtem nově připojených obyvatel na
kanalizační síť - rekonstrukci ČOV dimenzovat na tuto kapacitu.
− upravit mechanický stupeň předčištění tak, aby zvládl mechanicky předčistit
nové celkové množství přiváděné odpadní vody.
− vzhledem k etapové výstavbě rodinných domů nedojde k nárůstu zatížení
rekonstruované ČOV Hostouň ihned, ale postupně – ČOV dimenzovat na
postupně se zvyšující zátěž (napojování jednotlivých domů).
− intenzifikaci biologické části ČOV řešit výstavbou dvou až tří paralelních linek,
které by byly uváděny do provozu podle aktuální potřeby. Jednotlivé nově
postavené biologické linky je vhodné řešit jako systém R-D-N, tak aby je bylo
možno provozovat pouze jako systém D-N a zařazení regenerace aktivovaného
kalu do provozu volit až dle aktuálních provozních podmínek.
− pro zajištění stabilního procesu denitrifikace na ČOV zajistit interní recykl
z nitrifikační části zpět do denitrifikační části. Důvodem je zvýšení koncentrace
organického znečištění nutného pro stabilní a účinný proces denitrifikace.
Pokud opatření interní recirkulace nebude dostačující, tak pro účinné
odstraňování dusičnanového dusíku bude nezbytné zajistit dávkování externího
organického substrátu, například etanolu.
− pro optimalizaci procesu nitrifikace je vhodné osadit jednotlivé nitrifikační
sekce ČOV kyslíkovými sondami a proces provzdušňování dmychadly řídit
nejen podle předem zadaných časových intervalů, ale i podle aktuální
koncentrace rozpuštěného kyslíku a aktuální koncentrace amoniakálního dusíku
v aktivační nádrži.
− je vhodné doplnit bubnová mikrosíta sloužící především k odstranění
zbytkových koncentrací nerozpuštěných látek v odtoku zachycením na
filtračním médiu. Tato síta slouží i jako pojistka před případnými havarijními
stavy ČOV spojené s únikem kalu z dosazovacích nádrží. Snížením koncentrace
nerozpuštěných látek dojde zároveň i k zlepšení odtokových koncentrací dalších
ukazatelů znečištění (CHSKcr, BSK5, celkový dusík, celkový fosfor).
− zajistit pojistný systém ČOV, který zajistí, že ani v případě nutné odstávky
(havárie, dlouhodobé přerušení přívodu el. energie apod.) nedojde k vytékání
nečištěných odpadních vod do toku (funkční výstražný systém, záložní zdroje,
dostatečná retenční kapacita umožňující překlenout i delší odstávku, zajištění
odvozu odpadních vod na jinou ČOV pomocí fekálních vozů apod.).
− objekt ČOV řešit jako otevřený system, jež umožní dle informace provozovatele
stávající ČOV dostatečné chlazení odpadních vod.
− v prostoru výpusti z objektu ČOV a přímo v Dobrovízském potoce je vhodné
umístit automatická teplotní čidla, která provozovatele neprodleně informují o
případné nadměrné teplotě vody vypouštěné do Dobrovízského potoka.
Maximální teplota vody po smíchání s pozadím (tokem Dobrovízského potoka)
a maximální teplotní rozdíl mezi oběma médii jsou stanoveny v nařízení Vlády
č. 71/2003 Sb.
− pro případ nežádoucího skokového navýšení množství přitékající srážkové či
splaškové odpadní vody do objektu ČOV, přílišné teploty vytékající vyčištěné
vody nebo nečekaného havarijního stavu je vhodné mít k dispozici otevřený
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náhradní retenční prostor v rámci objektu ČOV, jež zajistí možnost zdržení této
vody v prostoru ČOV minimálně řádově desítky minut navíc.
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Zajistit pravidelný monitoring populace raka kamenáče (min. 2-krát ročně, jaro,
podzim) v okolí výpustě z budoucí intenzifikované ČOV Hostouň do
Dobrovízského potoka (několik set metrů nad a pod výpustí z ČOV).
Zajistit pravidelný monitoring průtoku a kvality vody (několikrát ročně, s důrazem
na období s nízkým průtokem) v Dobrovízském potoce nad a pod výpustí z ČOV a
také přímo na odtoku z ČOV před napojením na Dobrovízský potok.
Získaná data z monitoringu pravidelně poskytovat orgánům ochrany přírody.
V případě zjištění nevyhovujících parametrů kvality vodního prostředí, související s
realizací hodnoceného záměru, neprodleně navrhnout a realizovat ve spolupráci
s provozovatelem ČOV a orgány ochrany přírody konkrétní opatření ke zlepšení
stavu.
Dostatečně dimenzovaný systém retence a odvodu srážkových vod z prostoru
navržené zástavby je zapotřebí realizovat před zahájením výstavby obytné zástavby
a související infrastruktury.
Při případném budování výpustného objektu z prostoru navržené retenční nádrže do
toku Dobrovízského potoka (případně při eventuální úpravě výpustě dešťové
kanalizace do Sulovického potoka) neprovádět činnosti, které by mohly významně
ovlivnit tyto vodoteče, jako je např. skládkování zeminy či stavebního materiálu
v jejich blízkosti, parkování stavební mechanizace v těsné blízkosti vodotečí. Dále
je žádoucí v maximální možné míře omezit zásahy do koryt uvedených toků při
těchto pracích.
Připravit administrativní opatření (návrh obecní vyhlášky, návrh kanalizačního
řádu), jež stanoví pravidla pro řešení případného hromadného vypouštění bazénové
vody v prostoru zástavby do kanalizačního systému (jednorázová časová omezení
objemu vypouštěné bazénové vody do splaškové kanalizace apod.). Technické
detaily administrativního opatření je vhodné připravit na základě diskuse
s provozovatelem ČOV, resp. využití zkušeností s provozem ČOV, tak aby bylo
dosaženo požadovaných standardů čištění vod.
Připravit administrativní opatření (např. návrh obecní vyhlášky), jež stanoví zákaz
používání zimní chemické údržby (solení) komunikací v prostoru navržené
zástavby.
Připravit administrativní opatření (např. návrh obecní vyhlášky), jež stanoví zákaz
používání insekticidů a dalších chemických prostředků k hubení hmyzu v prostoru
příkopů a dalších retenčních objektů v rámci navržené zástavby.
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6. Závěr
Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru „Obytný soubor Zahrady Pavlov“
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Hodnocený záměr je situován jižně od
obce Pavlov, v k.ú. Pavlov u Unhoště. V relativní blízkosti hodnoceného záměru
(nejbližší vzdálenost činí cca 3,2 km od hranice EVL) se nachází EVL Zákolanský
potok, jejímž předmětem ochrany je rak kamenáč. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem
o stavu populace raka kamenáče na území EVL Zákolanský potok, současném stavu
EVL a antropogenních vlivech, jež na tuto lokalitu působí, je třeba populaci raka
kamenáče na území EVL považovat jako existující na hranici příznivého stavu
z hlediska ochrany a za potenciálně velmi ohroženou dalšími antropogenními aktivitami.
Po provedené analýze navrženého záměru, stavu EVL, předmětu ochrany – raka
kamenáče, jeho nároků na kvalitu prostředí a možných mechanismů jeho ohrožení bylo
vymezeno několik potenciálně problémových okruhů – možných rizik negativního
ovlivnění EVL Zákolanský potok souvisejících s případným ovlivněním kvality vodního
prostředí v prostoru EVL Zákolanský potok, včetně přítoků. Byla navržena konkrétní
zmírňující opatření při jejichž realizaci dojde k eliminaci rizika významně negativního
ovlivnění EVL Zákolanský potok (viz kap. 5).
Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění lze konstatovat, že hodnocený záměr nebude mít, za
přijetí konkrétních opatření (viz kap. 5), významný negativní vliv na předměty ochrany
a celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
V Olomouci dne 18. ledna 2010
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
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