Těžba v jižní části DP Poděbrady - Kluk a následná revitalizace. Revize hodnocení ve smyslu § 45i ZOPK

Těžba v jižní části DP Poděbrady – Kluk
a následná revitalizace
Hodnocení ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny

Zodpovědný zpracovatel:
RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., editor a autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na
předměty ochrany soustavy Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochra02ně
přírody a krajiny v platném znění, vydané MŽP ČR pod Čj. MZP/2017/630/476, ze dne 21.
února 2018

Ivančice, 26. 07. 2021

Číslo paré:

Odborní spolupracovníci:
Mgr. Filip Trnka, Ph.D.
Mgr. Lukáš Weber
Mgr. Václav Dvořák
Mgr. Miloslav Jirků, Ph.D.

entomologie
herpetologie
botanika
management luk pastvou býložravců

1
Conbios s. r. o., Conservation Biology Service

Těžba v jižní části DP Poděbrady - Kluk a následná revitalizace. Revize hodnocení ve smyslu § 45i ZOPK

SEZNAM ZKRATEK
AOPK ČR
EVL
MŽP ČR
NDOP
NPR
OOP
PP
SDO
ZOPK

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
evropsky významná lokalita
Ministerstvo životního prostředí ČR
nálezová databáze AOPK ČR
národní přírodní rezervace
orgán ochrany přírody
přírodní památka
soubor doporučených opatření
Zákon č. 114/1992 Sb., na ochranu přírody a krajiny, v platném znění

SEZNAM OBRÁZKŮ
Lokalita zamýšlené těžby štěrkopísku v širších vztazích....................................... 6
Území plánované těžby ve vztahu k EVL CZ0214009 - Libické luhy .................. 7
Vývoj lokality v letech 2003, 2006, 2012, 2015 a 2018 ........................................ 8
Vymezení veškeré navržené těžby v Oznámení EIA v roce 2013 (Macháček 2013)
............................................................................................................................. 10
Obr. 5 Vymezení aktuálně navržené těžby (a tím i hodnoceného území) – plocha B .... 11
Obr. 6 Ukázka snímku lokality z dronu .......................................................................... 21
Obr. 7 Vymezení biotopů podle oficiálního mapování (Mapomat) z roku 2015 ............ 22
Obr. 8 Vymezení biotopů podle Málkové (2013) ........................................................... 23
Obr. 9 Vymezení plochy podle Véleho (2019) ............................................................... 24
Obr. 10 Vymezení biotopů podle aktuálních (2020) biologických průzkumů .................. 25
Obr. 11 Přehled ložisek nerostných surovin v oblasti EVL CZ0214009 Libické luhy ..... 29
Obr. 12 Překryv ložisek nerostných surovin s lučními biotopy v EVL CZ0214009 Libické
luhy - sever .......................................................................................................... 30
Obr. 13 Překryv ložisek nerostných surovin s lučními biotopy v EVL CZ0214009 Libické
luhy - střed .......................................................................................................... 30
Obr. 14 Překryv ložisek nerostných surovin s lučními biotopy v EVL CZ0214009 Libické
luhy - jih .............................................................................................................. 31
Obr. 15 Vymezení biotopů v ploše „A“ podle Málkové (2013), které byly těžbou
zlikvidovány ........................................................................................................ 34
Obr. 16 Ortofoto situace parcel s vyznačením území pro vytvoření náhradního biotopu 38
Obr. 17 Doporučené profily dna tůní pro obojživelníky ................................................... 42
Obr. 18 Doporučené profily a hloubky dna tůní pro obojživelníky .................................. 42
Obr. 19 Příklady tůní pro obojživelníky s folií izolovaným dnem.................................... 43
Obr. 20 Příklad tůně pro obojživelníky bez folií izolovaného dna ................................... 43
Obr. 21 Bagrování
mělké
tůně
(Maštera
https://obojzivelnici.wbs.cz/Ochranaobojzivelniku.html) ............................................................................................. 44
Obr. 22 Vytvoření
tůně
pohybem
terénního
vozidla
(Maštera
https://obojzivelnici.wbs.cz/Ochrana-obojzivelniku.html) ................................. 44
Obr. 23 Návrh na vytvoření náhradních tůní pro obojživelníky. ...................................... 45
Obr. 24 Aktualizovaná mapa biotopů (2020, vlastní průzkumy) v místě návrhu lokalizace
náhradních tůní .................................................................................................... 46
Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4

2
Conbios s. r. o., Conservation Biology Service

Těžba v jižní části DP Poděbrady - Kluk a následná revitalizace. Revize hodnocení ve smyslu § 45i ZOPK

SEZNAM TABULEK
Tab. 1 Škála pro hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (Roth 2007)
5
Tab. 2 Přehled naturových stanovišť a biotopů – předmětů ochrany v EVL CZ0214009
Libické luhy
15
Tab. 3 Přehled druhů – předmětů ochrany v EVL CZ0214009 - Libické luhy
16
Tab. 4 Přehled záboru biotopů těžbou v navrženém DP B
26
Tab. 5 Poměr biotopů v ploše určené k těžbě a v celé EVL CZ0214009 Libické Luhy 27
Tab. 6 Ovlivnění druhů – předmětů ochrany v EVL CZ0214009 Libické luhy
hodnoceným záměrem
27
Tab. 7 Přehled zásahů a jejich významu do EVL CZ0214009 Libické luhy v souvislosti
s těžbou v DP Poděbrady - Kluk
35
Tab. 8 Přehled parcel a stávajících biotopů na nich, včetně plochy k dispozici pro
náhradní opatření
37

3
Conbios s. r. o., Conservation Biology Service

Těžba v jižní části DP Poděbrady - Kluk a následná revitalizace. Revize hodnocení ve smyslu § 45i ZOPK

OBSAH
Seznam zkratek
2
Seznam obrázků
2
Seznam tabulek
3
1.
Úvod
5
2.
Popis, historie a využití hodnoceného území
6
2.1.
Historie využití území ................................................................................................... 8
3.
Charakteristika hodnoceného záměru
9
4.
Rešerše obecně dostupných podkladů
12
4.1.
Základní informace o územích soustavy Natura 2000 v oblasti ................................. 12
4.1.1. EVL CZ0214009 - Libické luhy .......................................................................... 12
5.
Metody, zvolené pro hodnocení vlivu záměru
17
5.1.
Výsledky botanických průzkumů................................................................................ 17
5.2.
Výsledky entomologických průzkumů ....................................................................... 19
5.3.
Výsledky herpetologických průzkumů ....................................................................... 20
5.4.
Srovnání stavu biotopů v hodnocené lokalitě podle různých autorů .......................... 21
6.
Rozbor posuzování
27
6.1.
Přehled rizikových faktorů na biotopy a druhy ........................................................... 27
7.
Kumulativní vlivy na lokalitu
28
7.1.
Úprava vodního režimu v oblasti Poděbrady – Choťánky (revitalizace Děkanské
tůně). 28
7.2.
Další plánované těžby, zasahující do EVL CZ0214009 Libické luhy ........................ 29
7.2.1. Vlivy probíhající těžby na ložisku Poděbrady -Kluk ........................................... 31
7.3.
Biologické vlivy .......................................................................................................... 33
8.
Závěry posuzování
35
8.1.1. Vlivy na celistvost EVL ....................................................................................... 35
8.2.
Návrh opatření k eliminaci a zmírnění vlivů .............................................................. 36
8.2.1. Zmírnění vlivů na celistvost EVL ........................................................................ 36
8.2.2. Zmírnění vlivů na stanoviště ................................................................................ 37
8.2.3. Zmírnění vlivů na druhy ...................................................................................... 40
9.
Literatura
47
Příloha č. 1
49

4
Conbios s. r. o., Conservation Biology Service

Těžba v jižní části DP Poděbrady - Kluk a následná revitalizace. Revize hodnocení ve smyslu § 45i ZOPK

ÚVOD

1.

Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na územích soustavy Natura 2000 vychází z článků 6.3 a 6.
4 „směrnice o stanovištích“ (Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a z § 45h a 45i Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění. Jeho obsah byl pak k 1. 8. 2018 upřesněn Vyhláškou č.
142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany
přírody a krajiny.
Posouzení se zabývá hodnocením vlivů na tzv. předměty ochrany a celistvost území
evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Předměty ochrany jsou definovány
pro každou EVL a PO. Pro všechny EVL zakotveny v legislativních dokumentech (nařízení
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, v platném
znění, které nahradilo původní nařízení vlády č. 132/2005 Sb. Ke dni zpracování tohoto
hodnocení byly provedeny ještě dvě změny, a to nařízeními vlády 73/2016 a 207/2016, kterými
se mění nařízení vlády číslo 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu.
Cílem tohoto posouzení je zjistit, zda záměr pokračování těžby (v návaznosti na těžbu již
probíhající) štěrkopísku na výhradním ložisku Kluk nemá sama o sobě nebo v souvislosti
s jinými záměry významný negativní vliv na předměty ochrany, jejich biotopy a celistvost
území. Celistvostí není míněno je prostorové narušení nebo segmentace lokality, ale i narušení
vnitřních ekologických vztahů v území.
Význam vlivů hodnocených záměrů je při hodnocení podle § 45i rozdělen
na semikvantitativní pětibodovou škálu v rozsahu -2 až +2 (Roth 2007), (Tab. 1).
Tab. 1 Škála pro hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 (Roth 2007)
Termín

Popis

-2

významný
negativní
vliv

-1

mírně
negativní
vliv

0
+1

nulový vliv
mírně
pozitivní
vliv
významný
pozitivní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, celistvosti území nebo významný zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
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 nebo mírný zásah do celistvosti lokality.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně 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.

Hodnota

+2
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2.

POPIS, HISTORIE A VYUŽITÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ

Navržené pokračování těžby se nalézá v území soustavy Natura 2000 CZ0214009 Libické luhy, na levém Břehu Labe jižně od města Poděbrady (Obr. 1).
Obr. 1 Lokalita zamýšlené těžby štěrkopísku v širších vztazích

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/
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Obr. 2 Území plánované těžby ve vztahu k EVL CZ0214009 - Libické luhy

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/
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2.1. Historie využití území
Zkoumané území bylo v minulosti využívané zemědělsky, ale podle stavu biotopů již několik
let využívané není. Velká část okolních pozemků byla vytěžena (štěrkopísek), ale ukončení
zemědělské činnosti nebylo pravděpodobně způsobeno těžbou. Celé území představují
pozemky opakovaně zaplavované při povodních (což vyplývá i z Územního plánu města
Poděbrady), ale také proto, že se jedná o biotopy, které nejsou k intenzivnímu zemědělskému
využití příliš vhodné. Podle leteckých snímků zde zemědělská činnost končila kolem roku 2012
posledním políčkem. Sečení luk bylo nejspíš postupně ukončováno již dříve.
Přerušení obhospodařování luk se nepříznivě projevuje na kvalitě nelesních biotopů,
z nichž některé se staly důvodem vyhlášení této lokality jako evropsky významného území
(EVL) v roce 2006.
Kromě zemědělství je v loukách mezi štěrkovnou a Labem systém vrtů pro získávání
pitné vody pro Poděbrady a další města v okolí.
Obr. 3 Vývoj lokality v letech 2003, 2006, 2012, 2015 a 2018

Zdroj: https://mapy.cz/
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3.

CHARAKTERISTIKA HODNOCENÉHO ZÁMĚRU

Hodnoceným záměrem je pokračování (dokončení) těžby štěrkopísku na výhradním ložisku
Kluk. Hodnocený prostor byl zahrnut do hodnocení v rámci Oznámení EIA (Macháček et al
2013), ale dosud byla vytěžena jen první část plochy (plocha A) a před zahájením těžby této
části území (plocha B) je provedeno nové posouzení, aby bylo možno zjistit aktuální stav.
Rozsah aktuálně hodnocené plochy těžby.
Při porovnávání různých zdrojů informací o území jsme vycházeli z několika podkladů
z posledních deseti let, které se ovšem poměrně výrazně navzájem liší. Těmito zdroji jsou údaje
v Mapomatu (2015), výsledky Málkové in Macháček (2013) a přehled Véleho (2019) – zde
ovšem chybí vymapování biotopů, je uveden pouze soupis. Srovnání vlastních dat z vegetační
sezóny roku 2020 s uvedenými staršími údaji je věnována kapitola 5.4.
Z Oznámení EIA (Macháček 2013) byly převzaty i následující technologické údaje o
zamýšlené těžbě:
Ložisko štěrkopísku je dobýváno povrchovým způsobem pod úrovní hladiny podzemní
vody. Těžbu zajišťuje plovoucí stroj s korečkovým těžebním zařízením s elektrickým pohonem.
Rovněž úprava probíhá mokrou cestou. V současné době jsou vytěženy 4 písníky, 5. písník se
dotěžuje (byl předmětem předchozího oznámení v roce 2006). Toto oznámení je zpracováváno
pro pokračování těžby v dalším písníku v dalším.
Předpokládaný objem těžby činí průměrně 250 000 t/rok, maximum v případě nárazových
odběrů 300000 t/rok, tedy stejný objem jako v současnosti a není předpokládán jeho nárůst. Na
objem 300 tis. t/rok jsou dimenzovány doprovodné studie (rozptylová, hluková).
V předstihu před těžbou v novém sektoru bude postupně v závislosti na postupu těžby v
rozsahu cca 1-1,5 ha/rok prováděna skrývka nadložních humózních zemin, případně hlušiny
(zajílované technologicky nevhodné štěrkopísky).
Těžební postup plovoucího stroje bude generelně k jihu. Předstih skrývky bude zachován
stále nejméně 15 m od horní hrany těžebního řezu.
Užitková surovina je získávána z vody. Na vodní hladině je umístěn korečkový bagr, který
rozrušuje pod vodou stěnu suroviny a vynáší ji na plovoucí pásový dopravník. Písek je dále
dopravován dopravními pásy až na třídič, který roztřídí získaný materiál na jednotlivé
velikostní frakce: 0/4, 4/8, 8/16 a 16/32.
Úprava vytěžené suroviny zahrnuje proces praní štěrkopísku a třídění na jednotlivé
frakce podle velikosti zrna. Při třídění je surovina prána a sprchována vodou, čímž dochází k
vyplavení technologicky nevhodných jílovitých příměsí. Mokrý proces je zde přínosem i proto,
že při třídění za mokra nedochází k emisím polétavých částic prachu. Vypraná surovina je
ukládána na deponie, kde dochází k jejímu samovolnému odvodnění. Po vytřídění a odvodnění
je výsledný produkt expedován odběratelům z deponií kolovým nakladačem na nákladní
automobily. Technologická voda je odebírána a po průchodu technologickou linkou vracena
zpět do písníku č. 1, kde dochází k sedimentaci jílovité frakce na dno písníku. K zakalení vody
v písníku dochází dle zkušeností maximálně do okruhu 5 m. Kvalita vody písníku č. 1, kam je v
současné době zaústěno potrubí s technologickou vodou, je v souladu s požadavky
vodoprávního úřadu pravidelně monitorována. Stejný monitoring bude prováděn i pro těžbu v
novém sektoru.
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Obr. 4 Vymezení veškeré navržené těžby v Oznámení EIA v roce 2013 (Macháček 2013)

V tomto hodnocení je pozornost zaměřena pouze na dílčí plochu „B“ (na Obr. 4
vyznačena modře – východní část území), která dosud vytěžena nebyla (stejně jako dílčí plocha
„A“ v západní části území, na které se ale zatím těžba nepředpokládá. Žlutě vymezená plocha
byla skryta a v současné době zde probíhá těžba štěrkopísku korečkovým rypadlem podle výše
uvedeného popisu technologie.
Návrh těžby v ploše „B“ byl pro toto hodnocení blíže specifikován a je znázorněn na Obr.
5.
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Obr. 5 Vymezení aktuálně navržené těžby (a tím i hodnoceného území) – plocha B

Zdroj: Mapa povrchové situace. Plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska Kluk – Poděbrady B
3004000 POPD č. 8 (Ječný et Větrovský 2029).
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4.

REŠERŠE OBECNĚ DOSTUPNÝCH PODKLADŮ

4.1. Základní informace o územích soustavy Natura 2000 v oblasti
Převzato z http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php a http://mapy.nature.cz/
4.1.1.

EVL CZ0214009 - Libické luhy

Rozloha
1478.7352 ha
Poloha
Velký lužní komplex rozložený po obou stranách řeky Labe mezi Poděbrady a Kolínem.
Ekotop:
Geologie: Horninové podloží tvoří pleistocénní labské štěrkopísky, které náležejí převážně
nejmladší údolní terase würmského stáří. V podloží kvartérních sedimentů jsou uloženy
nepropustné křídové slínovce (spodní turon). Během holocénu došlo k usazení mocných
povodňových hlinitopísčitých sedimentů, na dnech slepých ramen se tvoří hnilokaly a slatiny.
Vzácně, při okrajích nivy, se vyskytují fosilní ostrůvky vátých písků, které vznikly koncem
posledního glaciálu.
Geomorfologie: Celý komplex leží v holocénní nivě, která není morfologicky výrazně
vymezena a kontinuálně přechází do rozsáhlé a ploché Nymburské kotliny. Niva dosahuje šiřky
až 3 km, průměrná výška území je 187-190 m n. m.
Reliéf: Plochý reliéf vzniklý erozně akumulační činností nížinného toku. Výraznými
krajinnými prvky jsou četné pozůstatky říčních ramen v různém stupni zazemnění.
Pedologie: Na povodňových hlinitopísčitých sedimentech holocénního stáří se průběžně
vyvíjejí lužní půdy, na dnech zazemněných ramen se tvoří tmavé organozemě. Na písčitých
elevacích se vzácně objevují ostrůvky arenických kambizemí.
Krajinná charakteristika: Pro území je typické velké množství zazemňujících se lesních tůní v
různém stádiu vývoje, které se hadovitě vinou zachovalými lužními lesy. Uvnitř kompaktních
lesních celků se vyskytují jen menší louky, větší luční celky se rozkládají až na okraji nivy.
Dnešní tok Labe se vyznačuje malou meandrovitostí, která je dána jednak nízkou spádovou
křivkou, ale především úpravami koryta, které započaly již v 17. století. Mohutnější změny
krajiny nastaly až v průběhu 19. století, kdy docházelo k rozorávání mohutných lučních celků
a k rušení rybničních soustav v okolí. Konečná regulace Labe probíhala na počátku 20. století
a byla završena výstavbou jezů a plavebních komor.
Biota:
Plošně nejrozšířenějším biotopem jsou lužní lesy. Převažují tvrdé luhy asoc. Querco-Ulmetum
s typicky vyvinutým jarním aspektem, které na sušších místech přecházejí v dubohabřiny
subasoc. Melampyro nemorosi-Carpinetum ulmetosum. Bohužel více než polovina porostů
ztratila přirozený ráz a má charakter stejnověkých kultur dubu, jasanu a lípy, v horším případě
stanovištně nepůvodních druhů topolů (Populus sp.), borovice lesní (Pinus sylvestris) a dubu
červeného (Quercus rubra). Mokřadní olšiny se hojně vyskytují v místech zazemněných tůní a
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představují konečný člen sukcesní řady. Pouze maloplošně a nereprezentativně jsou zastoupeny
měkké luhy. Náhradními společenstvy na místech přirozených luhů jsou vlhké louky. V méně
reprezentativní formě (díky absenci kosení) se vyskytují uvnitř souvislých lesních celků,
většinou na místech bývalých meandrů, velkoplošná a bohatě diverzifikovaná luční
společenstva se uchovala ve velkých celcích na okraji nivy. Nalezneme zde pestrou škálu
lučních porostů od vysokých ostřic (nejčastěji Caricetum gracilis) přes částečně zaplavované
psárkové louky (Alopecuretum pratensis) a mezofilní ovsíkové louky (Arrhenatheretum
elatioris) až po xerofilní kostřavové trávníky na písku. Na několika lokalitách byly popsány
zbytky druhově bohatých kontinentálních zaplavovaných luk svazu Cnidion venosi s rozrazilem
dlouholistým (Pseudolysimachion longifolium), jarvou žilnatou (Cnidium dubium), srpicí
barvířskou (Serratula tinctoria) a žluťuchou žlutou (Thalictrum flavum) aj. Vodní vegetace je
vázána jednak na toky Labe, Cidlinu a potok Bačovku, jednak na hojné izolované tůně. Ve
velkých tocích převažuje poměrně chudá vegetace makrofyt s dominantním stulíkem žlutým
(Nuphar lutea), břehy lemují říční rákosiny, které výše na břehu střídá mozaika vrbových
křovin toků asoc. Salicetum triandrae a bylinných lemů nížinných řek asoc. FallopioCucubaletum bacciferi. V Bačovce roste v Polabí běžná vegetace s dominantním potočníkem
vzpřímeným (Berula erecta) řazená k pobřežní vegetaci potoků. Pestřejší rostlinstvo hostí tůně,
hladinu obývají vodní makrofyta, nejčastěji okřehek (Lemna sp.) a růžkatec ostnitý
(Ceratophyllum demersum). Vzácně v některých tůních dosud rostou stulíky (Nuphar sp.) a
voďanka žabí (Hydrocharis morsus-ranae). Tůně od okrajů postupně zarůstají kvalitními
rákosinami, ve kterých převažují rákos obecný (Phragmites australis), orobince (Typha sp.) a
zblochan vodní (Glyceria maxima), na rákosiny mohou navazovat porosty vysokých ostřic. Jiná
situace je u tůní zcela uzavřených zápojem lužního lesa. Hladina bývá buď bez vegetace či s
okřehkem (Lemna sp.), makrofyta mělkých stojatých vod reprezentuje žebratka bahenní
(Hottonia palustris), během léta většina těchto tůní vysychá a na dnech se vyvíjí vegetace
eutrofních bahnitých náplavů s vůdčí haluchou vodní (Oenanthe aquatica).
Některé vodní plochy se jeví jako vhodné pro výskyt obojživelníků, vyskytuje se např. kuňka
ohnivá (Bombina bombina). Stav stromových porostů umožňuje existenci xylofágních druhů
hmyzu - roháče obecného (Lucanus cervus), páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a lesáka
rumělkového (Cucujus cinnaberinus). Roháč obecný využívá veškeré porosty s přítomností
dubu, převážně tedy tvrdé luhy. Páchník hnědý osídluje starší dutinové stromy v alejích, při
okrajích lesních porostů a vhodné staré solitery ponechané při obnově lesních porostů. Lesák
rumělkový se vyskytuje v lesních porostech i stromořadích nejčastěji v místech s vyšší
přítomností topolů, kde se vyvíjejí larvy v lýku čerstvě odmřelých kmenů a větví. Využívá však
i další druhy listnatých dřevin.
Kvalita a význam:
Jedná se o největší a nejzachovalejší polabský luh. Jednotlivé biotopy zde dosahují nejenom
výjimečné zachovalosti, nýbrž i dostatečných rozloh. Z významných druhů rostlin se dále
vyskytují např.: hrachor bahenní (Lathyrus palustris), kruštík polabský (Epipactis albensis),
česnek hranatý (Allium angulosum), ožanka čpavá (Teucrium scordium), Taraxacum sect.
Palustria, šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum),
rdest uzlinatý (Potamogeton nodosus), starček poříční (Senecio fluviatilis) a ptačinec bahenní
(Stellaria palustris). Přirozené lužní lesy jsou ideálním biotopem pro výskyt parazitických
dřevních a saprofytických hub, ze vzácností lze zmínit pečárku oseckou (Agaricus osecanus),
bohatě zastoupeny jsou lišejníky a mechy. Ze zvířeny je území významné především pro vodní
měkkýše, korýše, např. vzácní: žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a listonoh jarní
(Lepidurus apus), dřevní brouky: roháč obecný (Lucanus cervus), páchník hnědý (Osmoderma
eremita), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a obojživelníky: kuňka ohnivá (Bombina
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bombina), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan hnědý (Rana temporaria), pro které se
území díky velikosti jeví jako dlouhodobě perspektivní. Komplex si, díky ztížené
obdělávatelnosti nivy, dokázal udržet vysoké přírodní hodnoty, ač leží v centru raně středověké
sídelní oblasti, v blízkosti se rozkládá snad jedno z nejznámějších hradišť u nás – slavníkovská
Libice nad Cidlinou.
Zranitelnost:
Globální vliv na celý přírodní komplex měla postupná regulace Labe, která byla završena v
první pol. 20. století. Způsobila jednak celkové snížení hladiny podzemní vody, jednak snížení
četnosti životadárných každoročních povodní. Přirozeným jevem je sukcese na zazemňujících
meandrech, při níž dochází k ústupu některých vzácných druhů rostlin i živočichů (mj. zánik
lokalit vhodných pro rozmnožování obojživelníků – kuňka obecná). Díky vysušování krajiny
dochází k posunu vegetačních jednotek a mizení vybraných vzácných druhů. V lesích se velmi
negativně projevuje stávající způsob hospodaření, který vlastně popírá a ničí funkci lužního
pralesa. Je bezpodmínečně nutné, ponechat vybrané velké lesní celky zcela bez zásahů, mj. z
důvodu zvětšení objemu mrtvé biomasy, což je zásadní podmínka výskytu vzácných
saprofytických hub a xylofágního hmyzu (roháč obecný, páchník hnědý). V lesích docházelo k
holosečím kvalitních porostů a následné výsadbě monokultur, někdy dokonce za použití
stanovištně nepůvodních dřevin. Velké spojité luční celky byly rozorávány už od 19. století,
ničivé míry bylo dosaženo ale až ve století dvacátém v souvislosti s regulací Labe a
kolektivizací zemědělství. Proti eutrofizaci jsou lužní ekosystémy poměrně imunní, přesto se
negativně projevují splachy z okolních polí a znečištění potoka Bačovky. Velkým nebezpečím
pro území je pokračování stavby dálnice směrem na Hradec Králové. Nedojde při něm pouze k
jednorázovému zničení biotopů, dálnice představuje významnou migrační bariéru. Lokálním
ohrožením je rozšiřování plochy golfových hřišť na úkor kvalitních přírodních biotopů.
Management:
Zamezit výsadbám nežádoucích druhů dřevin. Nejhodnotnější části lesních porostů ponechat
samovolnému vývoji. Podpořit věkovou rozrůzněnost obhospodařovaných lesních porostů.
Neodstraňovat mrtvé a odumírající stromy. Zachovat stávající louky, což mimo jiné znamená
částečnou fragmentaci lesních porostů a větší plochu osluněných lesních okrajů (dřevokazní
brouci, motýli). Je možné přistoupit k obnově vodních ploch, což by vhodně nahrazovalo
absenci činnosti přirozeného toku řeky. K této činnosti však musí docházet až po detailním
zhodnocení a takovým způsobem, aby se na území zároveň vyskytovaly plochy v různém
sukcesním stádiu. Plochy určené zejména pro kuňku by měly být z větší části osluněné.
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Tab. 2 Přehled naturových stanovišť a biotopů – předmětů ochrany v EVL CZ0214009
Libické luhy
rozloha
(ha)

stanoviště/biotop
3150

Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu
Magnopotamion nebo Hydrocharition

6440

6510

91F0

R/Z/G

40.1822

2.71 B/B/A

V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a
mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis
morsus-ranae)

0.8311

0.05 A/A/A

V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a
mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes
aloides)

0.0058

0.00 A/A/-

39.3453

2.66 B/B/A

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně

0.3184

0.02 C/B/B

M7 Bylinné lemy nížinných řek

0.3184

0.02 C/B/B

Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

31.6063

2.13 B/B/A

T1.7 Kontinentální zaplavované louky

31.6063

2.13 B/B/A

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

96.8449

6.54 B/B/B

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

96.8449

6.54 B/B/B

Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur),
jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor),
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým
(F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a
středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

742.789 50.23 B/B/B

V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a
mezotrofních stojatých vod - ostatní porosty
Management: Po zvážení všech okolností je někdy možné
přistoupit k šetrnému vyhrnování tůní.
6430

podíl
(%)

L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem málo ovlivněné
porosty
Management: Převod na druhově a strukturně přirozené
porosty.
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek, člověkem silně ovlivněné
porosty
Management: Striktní ponechání přirozenému vývoji.

49.5993

3.35 A/B/A

693.1897 46.87 B/B/B

Vysvětlivky:
R (reprezentativnost): A - vynikající reprezentativnost, B – dobrá reprezentativnost, C - významná
reprezentativnost
Z (zachovalost): A - skvěle zachovaný, B - dobře zachovaný
G (celkové zhodnocení): A - vysoce významný , B - velmi významný
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http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Zach_d

Tab. 3 Přehled druhů – předmětů ochrany v EVL CZ0214009 - Libické luhy
Druh

Stálá populace/
Zachovalost
Podíl populace

Izolace

Celkové
hodnocení

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

P/C

B

C

C

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

C/B

A

C

A

páchník hnědý (Osmoderma eremita)

P/C

B

C

A

roháč obecný (Lucanus cervus)

P/C

B

C

B

Vysvětlivky
Stálá populace: C – druh je v území běžný, P – druh je v území přítomen
Podíl populace (na celkové populaci v ČR): B - 15% až > 2%, C - 2% až > 0%
Zachovalost: A – skvěle zachovalý, B – dobře zachovaný
Izolace: C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu
Celkové hodnocení: A – vysoce významná, B- velmi významná, C – významná
http://www.nature.cz/publik_syst2/files08/vysvetlivky.html#Zach_d

Žádné další lokality soustavy Natury 2000 nejsou v takové blízkosti plánované těžby ani
nejsou vázány abiotickými ani biotickými faktory, aby byly těžbou štěrkopísku negativně
dotčeny. Nelze vyloučit, že jezera, která v lokalitě Kluk zbydou po dokončení těžby, budou
mít pozitivní vliv na populace některých druhů vodních ptáků z ptačích oblastí v ČR, a to jak
pro hnízdění, tak především pro migrace a v případě mírných zim i zimování. Skutečný význam
ovšem bude jasný až po několika letech a bude závislý na rekultivacích prostor po ukončení
těžby a dalším využívání jezer.
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5.

METODY, ZVOLENÉ PRO HODNOCENÍ VLIVU ZÁMĚRU

Posouzení vlivů na předmět ochrany lokality soustavy Natura 2000 podle § 45h zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v aktuálním znění, probíhalo v roce 2020 na
základě terénních průzkumů, prováděných na lokalitě od dubna do srpna. Konkrétně se jednalo
o průzkumy ve dnech 14. 4., 22. 6., 22. 7. a 3. 8.
Kromě toho byly k dispozici starší posudky, které byly pro danou lokalitu zpracovány. Je
to především „naturové“ hodnocení Macháčka (2013), které vychází z botanických průzkumů
Málkové a Macháčka (2013), zoologických průzkumů a Macháčka a Práška (2013) a shrnující
zprávy o biologických průzkumech (Macháček et al 2013).
Poslední průzkum na lokalitě provedl Véle (2019) a také jeho závěry byly autorovi tohoto
hodnocení k dispozici.
Dále byly využity údaje z centrální evidence území soustavy Natura 2000
(http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php) a údaje z nálezové databáze (NDOP)
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (https://portal.nature.cz/nd/), do které má autor tohoto
hodnocení smluvně zajištěný přístup k podrobným datům.
Vzhledem k tomu, že toto hodnocení se věnuje předmětům ochrany v EVL, byly
k hodnocení použity dílčí průzkumy, které se (přímo nebo nepřímo) vztahují k předmětům
ochrany.
Při terénním průzkumu byly použity i letecké snímky z dronu, které v nepřehledném
terénu umožnily lépe odhadnout hranice jednotlivých biotopů.

5.1. Výsledky botanických průzkumů
V průběhu vegetační sezóny 2020 byl proveden botanický průzkum plochy pro rozšíření těžby
štěrkopísku. Průzkum byl zaměřen na mapování biotopů (pro potřeby hodnocení podle § 45i
ZOPK) a na výskyt zvláště chráněných či ohrožených druhů rostlin (pro hodnocení podle § 67
ZOPK). Při zpracování byly zohledněny metodiky oceňování biotopů (Seják J. et 2017) a
botanických inventarizačních průzkumů (Ekrt & Ekrtová 2009).
Zájmové území bylo rozděleno na dílčí segmenty dle charakteru vegetace:
1 DP – okraje příjezdových cest a samotného tělesa stávající štěrkopískovny
Zařazení dle katalogu biotopů: X7A - Ruderální bylinná vegetace mimo sídla, ochranářsky
významné porosty, nejsou předmětem ochrany EVL CZ0214009 Libické luhy.
Díky stávajícímu vlivu těžby a využívání příjezdových komunikací se na těchto plochách
rozvíjí ruderální vegetace s převládajícími běžnými, ruderálními a některými invazními druhy.
Porosty přechází o řídkých formací po hustý zápoj. Z běžných druhů se objevují heřmánkovec
nevonný (Tripleurospermum inodorum), pcháč rolní (Cirsium arvense), svízel přítula (Galium
aparine), kostival lékařský (Symphytum officinale), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata),
chundelka metlice (Apera spica-venti), ze vzácnějších druhů se v severovýchodním cípu hojně
vyskytuje rýt barvířský (Reseda luteola). Z invazních druhů má v těchto místech potenciál k
šíření zlatobýl kanadský (Solidago canadensis). V depresích cest se může dlouhodoběji držet
voda, o čemž svědčí vlhkomilnější formace rostlin se sítinu tenkou (Juncus tenuis), s.
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rozkladitou (J. effusus), žabníkem jitrocelovým (Alisma plantago-aquatica), rukev obojživelná
(Rorippa amphibia), po okrajích s čistcem bahenním (Stachys palustris) či kozlíkem lékařským
(Valleriana officinalis).
2 DP – luční porost
Zařazení dle katalogu biotopů: T1.1 – mezofilní ovsíkové louky – předmět ochrany EVL
CZ0214009 Libické luhy
Protáhlý luční porost je v severní a západní části lemován polní cestou, ve východní části
zvýšeným svahem, ve spodní části křovinami. Vegetace vykazuje vysokou míru degradace a
absence managementu. Značnou část plochy porůstá expanzivní třtina křovištní (Calamagrostis
epigejos) a ovsík vyvýšený (Arrhenatherum elatius), ostružiník ježiník (Rubus caesius)
objevují se zde solitérní stromy nepůvodního javoru jasanolistého (Acer negundo). Většina
druhů je mezofilních, zajímavá je centrální část plochy, která v drobných vyvýšeninách
vystupuje nad okolní terén a je porostlá druhy jako mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides),
kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) či vítod chocholatý (Polygala comosa). Z vlhkomilnějších
druhů ukazujících na původní vegetační typy kontinentálních luk zde spíše ojediněle roste
olešník kmínolistý (Selinum carvifolia), bedrník obecný (Pimpinella saxifraga), klinopád
obecný (Clinopodium vulgare), hojněji metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa).
3 DP – křoviny
Zařazení dle katalogu biotopů: K3 – vysoké křoviny (nejsou předmětem ochrany EVL
CZ0214009 Libické luhy)
Výrazný a zapojený pás křovin lemuje jižní okraj dotčeného území. Objevuje zde dub
letní (Quercus robur), vrba popelavá (Salix cinerea), hloh (Crataegus sp.), bez černý
(Sambucus nigra), svída krvavá (Cornus sanguinea), vzácnější jilm vaz (Ulmus laevis), z bylin
zde roste krabilice hlíznatá (Chaerophyllum bulbosum), tořice japonská (Torilis japonica),
lopuch větší (Arctium lappa), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), kakost luční (Geranium
pratense).
Na tuto plochu v jižní části již mimo záměr zasahuje doposud zachovalý luční porost
blízký vegetaci T1.7 (je předmětem ochrany v EVL Libické luhy), s bohatým výskytem bukvice
lékařské (Betonica officinalis), svízele severního (Galium boreale), žluťuchy lesklé
(Thalictrum lucidum). Tato plocha je již mimo plánované území těžby.
4 DP – porosty ostřic
Zařazení dle katalogu biotopů: M1.7 – vegetace vysokých ostřic (není předmětem ochrany EVL
Libické luhy)
Jádrovou a východní část plochy zabírají rozsáhlé, ale druhově poměrně chudé porosty
ostřic. V rozsáhlých plochých sníženinách roste především ostřice štíhlá (Carex acuta) a o.
kalužní (C. acutiformis), na vyvýšených svazích v západním okraji naopak dominuje vzácnější
o. Buekova (C. buekii). Druhovou skladbu doplňují běžné druhy jako kostival lékařský
(Symphytum officinale), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), svízel přítula (Galium aparine),
kosatec žlutý (Iris pseudacorus), velmi výrazné jsou porosty chrastice rákosovité (Phalaris
arundinacea). Místy vegetace přechází do mozaiky rákosin s dominantním rákosem obecným
(Phragmites australis).
5 DP – náletové formace přecházející do podoby lesíku
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Zařazení dle katalogu biotopů: mozaika X8 – křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy a
L2.2. – jasano-olšové luhy (Nejsou předmětem ochrany v EVL Libické luhy)
Mezi dvěma rozsáhlými porosty ostřic se vyvíjí náletové až zapojené formace, ve kterých
se objevuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), vrba jíva (Salix caprea), bez černý (Sambucus
nigra), javor jasanolistý (Acer negundo). Z bylin běžné ruderální druhy jako kopřiva dvoudomá
(Urtica dioica) a kostival lékařský (Symphytum officinale).
Komentář k biotopům – předmětům ochrany EVL Libické luhy
Na celém území, určeném pro pokračování těžby, byl zjištěn jediný biotop – předmět ochrany
v EVL Libické luhy, a to biotop T1.1 – mezofilní ovsíkové louky. Přenosem dat z terénu do
grafického podkladu (http://webgis.nature.cz/mapomat/) byl vytvořen polygon a na něm
odhadnuta plocha tohoto biotopu v území pro výpočet jeho procentuálního podílu na celkové
výměře v EVL Libické luhy.
Průmět v mapovém digitálním podkladu http://webgis.nature.cz/mapomat/ umožnil
vypočítat plochu 5.050 m2 tohoto biotopu ve zkoumaném území, což je přibližně 1,92 %
z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL. Jde tedy o rozlohu, jejíž ztráta je významně
negativním vlivem na hodnocenou EVL Libický luh. Jak ovšem dokazuje výsledek botanického
průzkumu, tento biotop rychle zaniká vlivem toho, že neprobíhá jeho nezbytný management a
rychle se v něm šíří invazní druhy. Znamená to, že buď zanikne během 2-5 lete vlivem těžby,
nebo v horizontu 5 – 10 let vlivem neprováděného managementu.
Biotop T1.7 – kontinentální zaplavované louky, který je předmětem ochrany v EVL
Libické luhy, byl sice při průzkumech nalezen, ale mimo záměr rozšíření těžby štěrkopísku.

5.2. Výsledky entomologických průzkumů
Cílem entomologických průzkumů pro hodnocení podle § 45i ZOPK bylo zjistit, zda se v ploše
se záměrem pokračování těžby štěrkopísku nachází druhy hmyzu – předměty ochrany v EVL
CZ0214009 Libické luhy nebo biotopy, které by byly klíčové pro některou z částí životního
cyklu takových druhů.
Průzkumy byly pojaty komplexně, pokrývaly především skupiny brouci (Coleoptera) a
motýli (Lepidoptera), protože v těchto skupinách byly v minulosti na lokalitě nalezeny zvláště
chráněné druhy a výsledky průzkumů byly využit, kromě tohoto hodnocení, též do hodnocení
podle § 67 podle ZOPK.
Terénní entomologický průzkum probíhal v roce 2020 od dubna do července. Jednotlivé
návštěvy proběhly 24. 4., 22. 6 a 22. 7. Terénní průzkum bezobratlých byl zaměřen na plochu,
na kterou se má rozšířit těžba štěrkopísku z již dlouhodobě fungující těžebny. Průzkum byl
zaměřen na brouky (Coleoptera), denní motýli (Lepidoptera) a na další druhy hmyzu, které jsou
chráněny zákonem nebo jsou uvedeny v červených seznamech bezobratlých (Hejda et al. 2017).
Vybrané skupiny hmyzu rovněž indikují stav studovaných biotopů a jejich analýza
pomáhá stanovit kvalitu biotopů, které jsou předmětem ochrany v EVL CZ0214009 Libické
luhy.
Pro studium těchto skupin bylo využito standardních metod inventarizačních průzkumů
(Janáčková & Štorkánová 2005; Řezáč & Krásenský 2015a,b). Materiál byl získáván zejména
individuálním sběrem, smýkáním vegetace a oklepem dřevin. Vzhledem k charakteru lokality
nebylo území rozděleno dílčích ploch. Systematické členění je použito dle Löbl & Smetana
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(2003-2011) a Löbl & Smetana (2013). Pokud není uvedeno jinak, veškerý materiál
determinoval autor a nejvýznamnější dokladové materiály jsou uloženy v jeho sbírce.
V průběhu návštěv bylo zjištěno 106 druhů brouků, 8 druhů denních motýlů, více druhů
čmeláků rodu Bombus sp. a jeden druh mravence rodu Formica sp. Pět taxonů patří mezi
chráněné druhy dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Sedm druhů je
zařazeno do Červeného seznamu bezobratlých ČR (Hejda et al. 2017). Jeden druh patří mezi
evropsky významné druhy.
Žádný z nalezených druhů není předmětem ochrany v EVL CZ0214009 Libické luhy a
přestože byla těmto druhům (lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), páchník hnědý
(Osmoderma eremita), roháč obecný (Lucanus cervus) věnována pozornost, nebyly na lokalitě
zjištěny a nelze ani definovat biotopy, které by pro takové druhy měly význam v rámci jejich
životního cyklu. Druhy se zde nerozmnožují, nezimují, nesbírají potravu ani se zde nepáří.
Lesák rumělkový a páchník hnědý jsou málo pohyblivé druhy a jejich náhodný výskyt
lze na zkoumané lokalitě prakticky zcela vyloučit. Naproti tomu, roháč obecný je poměrně
pohyblivý a na lokalitu zcela jistě zaletuje z nedalekého lužního lesa. Ovšem bez šance na
rozmnožení. Roháči obecní takto zaletují daleko od typických biotopů a bývají zastiženi i
v zemědělské krajině nebo dokonce v intravilánech obcí.

5.3. Výsledky herpetologických průzkumů
Herpetologický průzkum, stejně jako botanický a entomologický, byl pojat komplexně, protože
kromě potřeb hodnocení podle § 45i byl proveden také pro potřeby § 67 ZOPK.
Na sledovaném území byly nalezeny dva silně ohrožené druhy obojživelníků: kuňka
obecná (Bombina bombina) a skokan zelený (Pelophylax esculentus), jeden silně ohrožený druh
plaza: ještěrka obecná (Lacerta agilis) a jeden ohrožený druh plaza: užovka obojková (Natrix
natrix).
V rámci plánovaného pokračování těžby v těžebním prostoru dojde k zániku biotopů
všech druhů obojživelníků. Velké jezero, vzniklé těžbou štěrkopísku, je sice vhodné pro ryby,
ale ne pro obojživelníky. Ryby představují kritické predátory obojživelníků a proto v rybami
osídlených velkých a hlubokých štěrkovnách je úspěch reprodukce obojživelníků téměř nulový.
Zejména kuňka obecná (Bombina bombina) využívá pro rozmnožování především mělké,
vegetací nepříliš zarostlé tůně. Často to jsou koleje, vyjeté těžkou technikou do nezpevněných
polních cest, přechodně existující kaluže na stavbách (např. po skrývce ornice), kaluže v polích
při mimořádně deštivých jarních a letních sezónách a podobně. Kuňky tak některé sezóny mají
nule se blížící reprodukci, ve vhodných letech naopak mohou během jediné sezóny vytvořit
silné populace, vyšší od 2 řády, než byly populace v několika přechozích letech. Z tohoto
důvodu prakticky nelze s početností populací pracovat. Významné je, že se v lokalitě druhy
vyskytuje a že se na ní, alespoň jednou za několik let, vyskytnou vhodné podmínky pro
rozmnožování.
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5.4. Srovnání stavu biotopů v hodnocené lokalitě podle různých
autorů
Biotopy a jejich vymezení v hodnoceném území jsou v různých podkladech zachyceny různě.
V rámci tohoto hodnocení byly srovnány polohy biotopů tak, jak jsou znázorněny v mapovém
podkladu AOPK ČR a které jsou datovány jako výsledek mapováni z roku 2015
http://webgis.nature.cz/mapomat/ (Obr. 7).
Dále byly použity výsledky průzkumů Málkové (2013) (Obr. 8), které sloužily pro
posudek vlivu na předměty ochrany soustavy Natura 2000 v Oznámení EIA (Macháček et al
2013), výsledky mapování Véleho (2019) (Obr. 9) a výsledky založené na vlastních
průzkumech v sezóně roku 2020 (Obr. 10).
Jak je vidět z uvedených obrázků, jsou výsledky poměrně odlišné. Změny v charakteru
biotopů jsou z části důvodem různého hodnocení biotopů, protože zkoumaná lokalita je
nejméně 15 let bez jakéhokoliv managementu (sečení, pastva…) který by biotopy udržoval
v patřičném stavu. Jak ukazuje i náš průzkum z roku 2020, v plochách je již velké množství
invazních druhů a biotopy nejsou v ideálním stavu a jejich klasifikace pak může být různými
botaniky různá. Nepřehlednost terénu rovněž zhoršuje možnost přesného zákresu rozdělení
biotopů v území, a proto jsme použili i vlastní snímky z dronu, na kterých jsou hranice
odlišných biotopů poměrně dobře vidět (Obr. 6).
Obr. 6 Ukázka snímku lokality z dronu
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Obr. 7 Vymezení biotopů podle oficiálního mapování (Mapomat) z roku 2015

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/
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Obr. 8 Vymezení biotopů podle Málkové (2013)

Zdroj: Málková 2013
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Obr. 9 Vymezení plochy podle Véleho (2019)

Zdroj: Véle 2019
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Obr. 10 Vymezení biotopů podle aktuálních (2020) biologických průzkumů

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/ a vlastní průzkumy 2020
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Na základě aktuálního mapování biotopů (Obr. 10) byly v mapovém podkladu provedeny
výpočty ploch jednotlivých biotopů, které vlivem těžby zaniknou (Tab. 4):
Tab. 4 Přehled záboru biotopů těžbou v navrženém DP B
Biotop v místě těžby

Plošný zábor biotopu

T1.1

3.900 m2 (předmět ochrany v EVL Libické luhy

M1.7

14.900 m2

X8, L2.2

1.400 m2

X7.A

6.600 m2

K3

500 m2

T1.7

0 m2
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6.

ROZBOR POSUZOVÁNÍ

Veškeré podklady o zamýšleném záměru, získané od oznamovatele záměru, z literatury a
zdrojů odborných databází internetových zdrojů, dále z vlastních terénních průzkumů v území
a z konzultací s pracovníky firmy CEMEX Czech Republic, s. r. o.

6.1. Přehled rizikových faktorů na biotopy a druhy
Základní rizikové faktory pro předměty ochrany území soustavy Natura 2000 je jasný – úplný
zánik biotopů v celé těžené ploše je uveden v Tab. 5; přehled vlivů na druhy je v Tab. 6.
Tab. 5 Poměr biotopů v ploše určené k těžbě a v celé EVL CZ0214009 Libické Luhy
Biotop

Stanoviště

Celková plocha
v EVL (m2)

Zánik
a/nebo
ovlivnění těžbou (m2)

% úbytku z celé
rozlohy v EVL

0

0

0

V1A

401822
08311

0

0

0

V1B

00058

0

0

0

V1F

393453

0

0

0

0

0

0

M7

03184
03184

0

0

0

0

0

0

T1.7

316063
316063

0

0

0

0

0

0

T1.1

968449
968449

3900

0,40

-1

0

0

0

L2.3A

742789
495993

0

0

0

L2.3B

6931897

0

0

0

3150

6430
6440
6510
91F0

Vliv na EVL

Tab. 6 Ovlivnění druhů – předmětů ochrany v EVL CZ0214009 Libické luhy
hodnoceným záměrem
Druh

Přítomnost na lokalitě

Podíl na populaci
v celé EVL

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Ano. Řádově jedinci

Neurčitelný, max 1%

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Ne, není zde jeho biotop
rozmnožování
Ne, není zde jeho biotop
rozmnožování
Ne, možné jsou zálety
dospělců, ale nemá zde
možnost se rozmnožovat

páchník hnědý (Osmoderma eremita)
roháč obecný (Lucanus cervus)
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7.

KUMULATIVNÍ VLIVY NA LOKALITU

V rámci hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000 je nezbytné vyhodnotit i vlivy na
jiných místech dotčené lokality soustavy Natura 2000 nebo jiné lokality, které by měly
kumulativní efekt na předměty ochrany dané lokality.
Při hodnocení negativních vlivů byl analyzován i Soubor doporučených opatření pro EVL
CZ0214009 Libické luhy, zpracovanou AOPK ČR v roce 2020. Přestože je tento dokument
velice aktuální, chybí v něm naprosto zásadní informace, a to je současná rozloha ploch
s výskytem biotopů – předmětů ochrany. SDO pouze cituje údaje o rozsahu ploch tak, jak byly
stanoveny při vyhlášení EVL a jak je uvádíme v Tab. 2 tohoto hodnocení. Proto nelze
v současné době objektivně (výpočtem procentuálního podílu) stanovit, jak velký podíl
některého biotopu může být realizací záměru ztracen.
V současné době není znám žádný záměr, který by v EVL CZ0214009 Libické luhy mohl
působit kumulativně na stejné předměty ochrany, které byly identifikovány jako dotčené va
lokalitě těžby Poděbrady - Kluk. Do tohoto hodnocení ale je nutné zahrnout změny, které
nastaly postupným odtěžením části plochy „A“ (Obr. 5), kterou v oznámení EIA a botanickém
podkladu hodnotil Macháček (2013), případně i další plochy, které byly odtěženy v minulosti.
Tyto biotopy totiž těžbou zanikly a je nutné jejich ztrátu připočíst k předpokládané ztrátě další
těžbou na ploše „B“ (Obr. 15). Podle tohoto podkladu byly v prostoru A těžbou zlikvidovány
biotopu typu T1.1, ovšem většinou v horším stavu (B, C, D), což je zjevně důsledek zanedbané
údržby luk. Přesné plochy biotopu vypočteny nebyly, odhadem lze říci, že se jedná o stovky až
něco kolem 1000 m2. V každém případě je nutno tyto zaniklé biotopy přičíst ke ztrátám
předmětů ochrany v EVL CZ0214009 Libické luhy. V části hodnocení, týkající se zmírňujících
opatření, je navrženo sečení na plochách, která již degradovaly s cílem nahradit plochy
s biotopy, zaniklými v souvislosti s aktuálně hodnoceným rozšířením těžby. Za ztrátu cca 4000
m2 je zde navržena údržba biotopů o rozloze cca 8400 m2 (Tab. 4, Tab. 8). Dojde tedy k náhradě
biotopu na větší ploše, než představuje ztráta, vzniklá těžbou na obou plochách (A i B).
Kromě vlastní těžby v lokalitě Poděbrady – Kluk, která již je ukončována (hodnocený
záměr je poslední plochou, která zde má být vytěžena) byly na stavebních úřadech zjišťovány
připravované aktivity, které by mohly mít kumulativní vlivy na EVL CZ0214009 Libické luhy.
Mezi připravovanými záměry, s potenciálně kumulativním vlivem s hodnoceným
záměrem, byly zjištěny tyto záměry:
• Úprava vodního režimu v oblasti Poděbrady – Choťánky (revitalizace Děkanské tůně).
• Těžba surovin
• Biologické vlivy

7.1. Úprava vodního režimu v oblasti Poděbrady – Choťánky
(revitalizace Děkanské tůně).
Záměr byl hodnocen podle § 45i, hodnocení v rámci zjišťovacího řízení zpracoval Mgr. Jan
Losík, Ph.D. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC2227?lang=cs
Výsledkem bylo zjištění, že záměr nemá na nelesní biotopy žádné negativní vlivy,
případně vliv v rozsahu 0 - -1, který je zmírněn možností regulace hladiny povrchové (a
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návazně podzemní) vody navrženým stavícím objektem na zařízení. Proces byl ukončen ve
zjišťovacím řízení dne 24. 7. 2019. Kumulativní vliv s hodnoceným záměrem tedy nelze
hodnotit jako negativní, protože orgán ochrany přírody, který k uvedenému hodnocení vydal
závazné stanovisko, přijal navržené zmírňující opatření jako dostatečné k potlačení negativního
vlivu na EVL. Pokud tento požadavek není reálně plněn, je to již v rukou kontrolních orgánů,
aby dosáhl nápravy.

7.2. Další plánované těžby, zasahující do EVL CZ0214009 Libické
luhy
Asi nejvýznamnější vlivy na EVL CZ0214009 Libické luhy mohou mít v budoucnu další
plánované těžby štěrkopísku. Jejich přehled je uveden na Obr. 11. Vliv těchto probíhajících
nebo do budoucna navrhovaných těžeb se projeví v různých biotopech.
Po promítnutí lokalizace ložisek do ploch vymapovaných lučních biotopů byly zjištěny
potenciální střety s rizikem dalšího úbytku lučních biotopů v případě realizace těžby na
uvedených ložiskách (Obr. 12, Obr. 13 a Obr. 14). Jedná se především o oblast, která je jako
nejcennější (luční) část EVL CZ0214009 Libické luhy současně vyhlášena jako Přírodní
památka Louky u Choťánek. Předpokládám, že těžba se v místě překryvu EVL a zvláště
chráněného území povolena nebude. Proto kumulace plochy dosud ztracených lučních biotopů
a dalšího cca 0,4 ha biotopů v záměru, který je předmětem tohoto hodnocení, s další plánovanou
těžbou v okolí EVL CZ0214009 Libické luhy, nebude významná.
Obr. 11 Přehled ložisek nerostných surovin v oblasti EVL CZ0214009 Libické luhy
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Obr. 12 Překryv ložisek nerostných surovin s lučními biotopy v EVL CZ0214009 Libické
luhy - sever

Obr. 13 Překryv ložisek nerostných surovin s lučními biotopy v EVL CZ0214009 Libické
luhy - střed

30
Conbios s. r. o., Conservation Biology Service

Těžba v jižní části DP Poděbrady - Kluk a následná revitalizace. Revize hodnocení ve smyslu § 45i ZOPK

Obr. 14 Překryv ložisek nerostných surovin s lučními biotopy v EVL CZ0214009 Libické
luhy - jih

Další záměry, které by mohly mít kumulativní vliv spolu s hodnoceným záměrem na
předměty ochrany EVL CZ0214009 Libické luhy.
7.2.1. Vlivy probíhající těžby na ložisku Poděbrady -Kluk
Při zpracovávání tohoto hodnocení byly dále analyzovány předchozí procesy EIA,
vztažené k jednotlivým etapám těžby na ložisku. V roce 2006 předložila společnost GZ Sand.,
s. r. o., Oznámení o záměru těžby štěrkopísku (Žídková 2006). Pro účely tohoto procesu
zpracoval část hodnocení Natura 2000 RNDr. Marek Banaš, Ph.D., který neshledal žádné
výrazné zábory biotopů – předmětů ochrany. Konkrétně Žídková cituje z Banašova posudku:
Realizací těžby štěrkopísku v sektoru č. 5a dojde k záboru části plochy EVL Libické luhy.
Již v současnosti těžba zasahuje do západního cípu EVL Libické luhy, konkrétně se jedná o část
vodní plochy v rámci písníku č. 4. Nově navržený zábor se týká v drtivé většině stávající zorané
louky, okrajově pak fragmentů mozaiky degradovaných porostů typu přírodního stanoviště
6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis) o rozloze v řádu několika stovek m2, které se nachází na okrajích zorané plochy a na
cestě vedoucí napříč navrženým sektorem č. 5a. Uvedený rozsah záboru plochy typu přírodního
stanoviště 6510 lze považovat za nevýznamný. K záboru plochy ostatních typů přírodních
stanovišť či biotopů evropsky významných druhů, které jsou předmětem ochrany EVL Libické luhy
nedojde.

V roce 2010 předložila společnost CEMEX Sand, s.r.o. záměr další těžby štěrkopísku.
Posouzení v tomto záměru zpracoval RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., autorizovaná osoba.
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Neshledal významně negativní vliv záměru na EVL a proces EIA byl ukončen ve zjišťovacím
řízení. Na portálu CENIA (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1232?lang=cs, kód
záměru 1232) ovšem není originální samostatné naturové posouzení k dispozici, pouze souhrné
oznámení, kde je tento dokument citován.
Zatím poslední posouzení vlivů těžby na Naturu 2000 provedl Macháček (2013),
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1697?lang=cs, Kód záměru STC1697. V rámci
tohoto posouzení provedla analýzu záboru biotopů Málková (2013), která provedla zmapování
biotopů v ploše plánované těžby (mapu uvádíme na Obr. 15) a dále cituji výpočty plochy záboru
stanoviště T1.1.:
Celkově lze tedy pro variantu upravenou předpokládat dotčení cca 0,897 ha uvedeného
stanoviště na ploše cca 1,701 ha zabraných segmentů s určitým podílem biotopu T1.1. Uvedený
rozsah vzhledem k dokladované výměře tohoto stanoviště v rámci celé EVL (96,8449 ha)
představuje zábor biotopu v rozsahu 0,926% výměry tohoto biotopu v rámci EVL (1,756% při
plné výměře dotčených segmentů s výskytem přírodního stanoviště 6510).
Tyto předběžné hodnoty je možno metodicky pokládat za limitní pro stanovení významného
vlivu. Pro segmenty s podílem biotopu T1.1 na severní až SV straně plochy A (segment A/6) a na
větších plochách segmentů s podílem biotopu T1.1 v ploše B (segmenty B/5 a B/6) lze dokládat
snížené kvalitativní parametry až výraznou degradaci, varianta vylučuje nejcennější segmenty
A/1 a B/1 zcela a výrazně omezuje zásah do kvalitního segmentu A/8 (na cca 37,16% jeho celkové
výměry).
Varianta navrhuje zároveň aktuálně řešit kompenzační opatření charakteru
managementového zásahu na ploše o výměře cca 0,3452 ha navazující na JV hranici DP mezi JV
cípem plochy A a JZ cípem plochy B dle varianty původní. Jde o jižní část plochy zornění
dřívějších luk biotopu X2 (prakticky celá plocha povolení těžby z roku 2010 s přesahem k jihu) s
tendencí k ruderalizaci, která ze západu přímo hraničí s kvalitními loukami biotopu T1.1, jejichž
částí je i vymapovaný segment B/1 při jižní hranici plochy B dle varianty původní. Tento segment
varianta upravená zcela zachovává a umožňuje tak uchránit i zdroj diaspor pro dosev plochy
náhradního biotopu na základě osvědčených pratotechnických postupů (kosení, dosevy apod.) s
cílem podpory postupné expanze biotopu T1.1 západním směrem do plochy intenzivních luk.
Kompenzační opatření může zmírnit dopad záměru ve variantě upravené o 0,35% výměry
přírodního stanoviště 6510 na území EVL Libické luhy a tak snížit limitnost zásahu.
Případný zásah do přírodního stanoviště 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion
dubii /biotopu T1.7 Kontinentální zaplavované louky je zcela okrajový na hranici identifikace
nevýznamného vlivu, s ohledem na okolnost, že byly vymapovány jen enklávy s možným
přechodem k tomuto biotopu bez možnosti % vymezení podílu.
Podle zoologického průzkumu nejsou plochou záměru ohroženy prostory
koncentrovanějšího výskytu kuňky ohnivé na území EVL Libické luhy, jednotlivé exempláře se
mohou zdržovat v mikrotůních v podmáčenějších částech luk nebo rákosin na JZ plochy A nebo
JV plochy B, zde jsou vhodné prostory k řešení podpůrných tůní, oddělených od hlavního jezera.
Zájmové území záměru je druhem využíváno spíše okrajově, těžiště je v tůních a ramenech v
lužních lesích, pokud jsou tyto dostatečně osvětlené. Nelze vyloučit i přechodné výskyty v loužích
na skrývaných plochách.

Pokud tedy sečteme tento jediný dohledatelný kvantitativní údaj o záboru stanoviště T1.1.
(dle Macháčka, 2013) 0,897 ha (0,926 % z celkové rozlohy stanoviště T1.1) a aktuálně
vypočítaný zábor stanoviště T1.1 0,390 ha (0,4 % z celkové rozlohy stanoviště T1.1 v EVL),
pak kumulativní vliv je ztráta tohoto stanoviště (v letech 2013 – 2021) 1,316 ha, tedy 1,326 %
z celkové výměry stanoviště v celé EVL. Současně je nutné podotknout, že zvlášť zábor
hodnocený v roce 2013 představuje stanoviště v kvalitě B i C.
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Současně ale níže (Kap. 8.2) jsou stanoveny nároky na zmírňujících opatření, tedy odpovídající
management na loukách o celkové ploše 1,374 ha, kde by nově, z degradovaných stanovišť,
měla být obnovena plocha 0,845 ha a na zbylé ploše, 0,529 ha, bude kvalita stávajících, ale
v současné době nesečených stanovištích typu T1.1, výrazně zlepšena. Uvedené údaje
ukazují, že realizací zmírňujících opatření pro aktuálně hodnocený záměr budou pokryty
nejen ztráty stanoviště vzniklé s těžbou posuzovanou v tomto hodnocení, ale i ztráty
vzniklé těžbou hodnocenou v roce 2013 Macháčkem.
To vše je ovšem vztaženo k původní rozloze stanovišť při vyhlášení EVL, nikoliv aktuální,
protože tato data nejsou k dispozici.

7.3. Biologické vlivy
Podle metodického pokynu MŽP ČR k řešení problematiky kumulativních vlivů na
předmět ochrany a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí z června roku
2021 (Šíma, 2021) je nutné v rámci kumulativních vlivů vycházet z rozlohy biotopů (početnosti
populací) ke dni vyhlášení EVL/PO a do kumulativních vlivů počítat ztráty plochy/početnosti
způsobené biologickými jevy (sukcese). Za účelem lepšího objasnění smyslu započítání „ztrát“
biotopů vlivem zanedbání péče (absencí managementu) byla provedena i konzultace i s autorem
metodiky, Ing. Janem Šímou, vedoucím Odbor druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků MŽP ČR.
Vedle kumulativních vlivů ve formě konkrétních záměrů považujeme za nejvýznamnější
negativní vliv absenci managementu na velkých plochách nelesních biotopů, předmětů
ochrany. Přirozená sukcese postupně mění cennější biotopy na méně cenné a druhově chudší.
Takové biotopy se v ploše několika hektarů nachází v prostoru mezi ložiskem šterkopísku
Poděbrady – Kluk a tokem Labe. V citovaném SDO (AOPK 2020) jsou veškeré luční plochy
v okolí těžního prostoru společnosti CEMEX navrženy k pravidelnému sečení (Obr. 6.3
v citovaném SDO). Reálně ovšem tato péče zatím neprobíhala (minimálně do vegetačního
období roku 2020). Současně ale chybí aktuální údaje o skutečné rozloze jednotlivých biotopů
v EVL a jak velký podíl představují degradované biotopy, respektive, nakolik se vlivem
sukcese zastoupení různých typů biotopů za více než 15 let od vyhlášení EVL plocha
jednotlivých biotopů změnilo.
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Obr. 15 Vymezení biotopů v ploše „A“ podle Málkové (2013), které byly těžbou
zlikvidovány
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8.

ZÁVĚRY POSUZOVÁNÍ

V rámci hodnocení vlivů na předměty ochrany v EVL CZ0214009 Libické luhy a na celistvost
lokality byly konstatovány tyto vlivy:
Tab. 7 Přehled zásahů a jejich významu do EVL CZ0214009 Libické luhy v souvislosti
s těžbou v DP Poděbrady - Kluk
Zásah do:

Charakter

Forma zásahu

Význam

Celistvosti

luční i lesní Úplná přeměna části suchozemských biotopů (cca
suchozemská
20.000 m2) na hluboká jezera, což lze považovat za
společenstva
dlouhodobý zásah do integrity území. V EVL
CZ0214009 Libické luhy jsou sice předmětem
ochrany vodní a mokřadní společenstva, ta ale
vznikala na podstatně méně hlubokých vodních
útvarů z opuštěných ramen řeky Labe. Vzhledem
k hloubce bude vývoj těchto vodních útvarů směrem
k mělkým mokřadním vodám s rozsáhlým litorálem
velmi dlouhý, v řádu vyšších desítek let.

-1

Stanovišť

T1.1 Mezofilní zánik plochy se společenstvem na úkor vytěžené
ovsíkové louky plochy, která se přemění na otevřenou vodní hladinu.

-1

Druhů

kuňka obecná zánik části území se sporadickým výskytem jedinců
(Bombina
a jeho přeměna na otevřenou vodní hladinu.
bombina)

-1

Pro výše zjištěné negativní vlivy byla v další části hodnocení navržena zmírňující
opatření. Ta spočívají především v charakteru rekultivačních opatření po dotěžení hodnocené
části ložiska a v úpravách jeho okolí, včetně vhodného managementu dotčeného biotopu na
odpovídajících plochách v EVL. Ideálně to budou pozemky v majetku společnosti CEMEX
Czech Republic s. r. o.
Ostatní předměty ochrany v EVL CZ0214009 Libické luhy nebudou rozšířením těžby
přímo ani nepřímo dotčeny. Podobně, pro další evropsky významné lokality ani ptačí oblasti
nebyly žádné přímé ani nepřímé vlivy zjištěny.
8.1.1.

Vlivy na celistvost EVL

EVL CZ0214009 Libické luhy představuje rozsáhlou mozaiku vodních, mokřadních, lučních a
lesních biotopů a představují ve střední Evropě ojedinělou ukázku říční nivy velkého vodního
toku s biotopy přírodními, přírodě blízkými i antropogenními, které vznikaly v dlouhém období
od konce glaciálu po rozvoj zemědělství. V tomto případě chápeme jako „celistvost“ (integritu)
území zachování poměru mezi jednotlivými skupinami biotopů a těžba surovin (štěrkopísku)
trvale přeměňuje suchozemské biotopy na vodní a tuto rovnováhu porušuje. Vývoj jezer,
vzniklých po ukončené těžbě, je odlišný od vývoje jezer, která vznikla zaslepením ramen řeky
Labe. Rozdíl je především v hloubce (řeka je hluboká v řádech jednotek metrů, většinou před
výstavbou jezů nepřevyšovala v rovinatém území 2 m), zatímco jezera po těžbě písku dosahují
hloubky až 12 m. Odstavená říční ramena mají navíc vytvořené rozsáhlé břehové porosty, které
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na jezerech po těžbě budou teprve vznikat. V odstavených říčních ramenech je od začátku
poměrně vysoké množství organické hmoty (sedimenty, opad z břehových porostů, porosty
vodních rostlin) a mají vysokou produktivitu a relativně rychle se zazemňují, zatímco jezera po
těžbě písku mají vodu velice čistou, v jezerech nejsou skoro žádné bahnité a organické
sedimenty a produkce těchto jezer je v prvních letech až několika desetiletích po jejich vzniku
relativně nízká a jejich zazemňování (sukcese) je pomalá. Břehy jsou strmé a linie litorálu úzká
a vyvíjí se pomalu vlivem větru a abraze a sesouvání písku do hloubky. V současné době lze
charakterizovat jezera po vytěžení písku za biotop V1G (Stanoviště bez vodních makrofyt, ale
s přirozeným nebo přírodně blízkým charakterem dna a břehu).
Lze ale předpokládat, že v dlouhém časovém horizontu (vyšší desítky let) i v jezerech po
těžbě písku jednou vzniknou stanoviště typu „Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací
typu Magnopotamion nebo Hydrocharition (3150)“ a jejich biotopy:
- V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou
žabí (Hydrocharis morsus-ranae)
- V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem
pilolistým (Stratiotes aloides)
- V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod – ostatní
porosty
která jsou v EVL CZ0214009 Libické luhy předmětem ochrany. Urychlení tohoto procesu je
součástí zmírňujících opatření.

8.2. Návrh opatření k eliminaci a zmírnění vlivů
Po rozboru stavu lokality soustavy Natura 2000, předmětů ochrany, charakteru záměru, jeho
doby provedení jsou navržena tato zmírňující opatření:
8.2.1.

Zmírnění vlivů na celistvost EVL

Principem zmírnění dopadu na celistvost je urychlení sukcese od přírodního biotopu V1G
„Stanoviště bez vodních makrofyt, ale s přirozeným nebo přírodně blízkým charakterem dna a
břehu“.
Urychlení sukcese půjde přes co nejrychlejší vytvoření litorálu a jeho rozvoje. Protože
litorální pásmo je vázáno pouze na malý rozsah hloubky (Od hloubky 0 m na hladině jezera do
hloubky asi 0,5 -1 m). Toho lze dosáhnout vytvořením co nejméně svažitého břehu jezera po
ukončení těžby, a to zejména v hloubce do 1 m a to všude tam, kde to není v rozporu
s požadavky VaK, jehož zájmem je minimum vstupů organických látek (opadu) do jezer (Obr.
23). Ovšem by dno i tak mělo mít relativně mírný sklon, aby se abrazí uvolňované částečky
písku a půdy nesesouvaly do velké hloubky, kde by pro rozvoj litorálu neměly žádný význam.
I tak lze předpokládat, že úzký pás stabilizovaného litorálu vznikne nejdříve za 5–10 let
a přírodní biotopy typu V1A, V1B nebo V1F se v mělkých částech jezer po těžbě štěrkopísku
objeví nejdříve za 50 let. Procesy mohou zpomalit nebo urychlit významné přírodní vlivy
(extrémní sucha a tepla, mimořádně silné povodně) i antropogenní zásahy (rekreační využívání
jezer, vysazovaní rybí obsádky, zavlečení geograficky nepůvodních druhů rostlin nebo
živočichů. V každém případě je nutno počítat s tím, že ekosystém nádrží bude po dobu mnoha
desetiletí nepříliš stabilní.
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8.2.2.

Zmírnění vlivů na stanoviště

Těžbou zaniklý přírodní biotop T1.1 (Mezofilní ovsíkové louky) představují louky na středně
vlhkých, ale ve vegetačně suchých obdobích vysychajících loukách. Protože se jedná o biotop
vznikající buď přírodní cestou – extenzivní pastvou býložravců nebo sečením. Jinak se
postupně změní na les.
Firma CEMEX, jako subjekt, jehož činností je tento biotop ovlivněn musí zajistit na
odpovídající ploše (minimálně 4.000 m2) a na vhodném podloží (nepříliš vlhké a ne příliš
organicky bohaté podloží). Pokud možno co nejblíže plochy, na které biotop zanikl (shodné
mikroklimatické a geologické podmínky) a pokud možno v blízkosti zachovaných biotopů
podobného typu (přenos semen rostlin i migrace hmyzu a dalších živočichů).
Biotop typu T1.1 (ovsíkovou louku) lze nejrychleji vytvořit vhodným managementem
současné degradované louky (bez sečení nebo pastvy) nebo louky naopak poškozené
předchozím intenzivním hospodařením. Většinou tyto louky jsou v mapování biotopů označeny
jako „X“ nebo nejsou, jako zemědělská půda s intenzivním hospodařením, značeny vůbec.
V těsné blízkosti těžené plochy se ve spolupráci s pracovníky firmy CEMEX podařilo
nalézt luční porosty, které jsou součástí EVL, nejsou vyhodnoceny jako cenné biotopy, ale jsou
cennými biotopy obklopeny. Přehled parcel, které má investor k dispozici, včetně kalkulace
ploch stávajících biotopů, jsou přehledně uvedeny v Tab. 8. Ortofotomapa situace je na Obr.
16.
Tab. 8 Přehled parcel a stávajících biotopů na nich, včetně plochy k dispozici pro
náhradní opatření
k dispozici jako
náhrada (m2)

k.ú.

výměra (m2)

299/130

Kluk

1 168

T1, 1168

T1.1

299/131

Kluk

5 851

T1, 4.097
X, 1754

T1.1
T1.1

299/132

Kluk

987

T1, 987 m2

T1

299/212

Kluk

8 790

T1.1,
X, 6602

T1.1
T1.1

6 602

299/213

Kluk

5 368

T9, 5274
X, 94

T1.9
T1.1

94

Celkem

biotop stávající (m2)

biotop
cílový

p.p.č.

13 374

1754

8450

Na základě konzultací s pracovníky firmy CEMEX je možné navržený management
(sečení) navžených ploch začít provádět prakticky okamžitě.
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Obr. 16 Ortofoto situace parcel s vyznačením území pro vytvoření náhradního biotopu

Zdroj: http://webgis.nature.cz/mapomat/
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Postup obnovy biotopy louky typu T1.1
V konkrétním případě je téměř ideální situace v tom, že všechny parcely pro náhradní opatření
jsou v jednom souvislém území a plocha, na které by měl být biotop T1.1 vytvořen je obklopena
již existujícími biotopy T1.1 a navazuje na něj i biotop T1.9 (který je botanicky ještě cennější,
než T1.1). Konkrétní postup práce by měl být následující:
• V daném případě bude prováděno na celé vymezené ploše (13.374 m2) každoroční sečení, a
to v termínu po 15. červenci (to vzhledem ke zjištěnému výskytu řady vzácných druhů ptáků,
kteří v konkrétní lokalitě hnízdí, některé i na zemi).
• Veškerá vysečená hmota musí být z lokality odstraněna, nesmí být mulčována1.
• V prvním roce managementu předpokládáme přítomnost velkého množství suché biomasy
a vzhledem k postupující sukcesi lze očekávat i přítomnost dřevin a sečení tomu bude nutné
přizpůsobit (např. použití křovinořezu)1.
• V podzimním období (za sucha!) po první seči může být plocha „X“, určená k náhradě,
vyvláčena, aby se rozředil stávající porost a vytvořil se prostor pro rychlejší klíčení semen
konkurenčně méně schopných druhů rostlin.
• Každoroční sečení v doporučeném termínu (po 15. červenci) s odvozem posekané biomasy.
Jsou dvě možnosti:
- Posekat a ihned odvážet posečenou hmotu (má velkou hmotnost, ale lépe se kompostuje
i zpracovává v kompostárně nebo bioplynové stanici.
- Posekat, usušit a odvézt jako suchou hmotu (má podstatně menší hmotnost, ale velký
objem a špatně se kompostuje a zpracovává v bioplynové stanici. Při tomto postupu je
možné urychlit vytvoření náhradního biotopu přehrnutím „sena“ z kvalitnějších okolních
biotopů, zejména druhově bohatého T1.9 na náhradní plochu, kde se dosychající rostliny
vysemení a urychlí proces obnovy.
• Minimální doba procesu údržby (sečení) vytyčené plochy pro vytvoření náhradního biotopu
bude pět let. Po této době by měly být plochy určené ke zmírnění vlivů těžby
• Zahájení managementu by mělo být provedeno okamžitě, bez vazby na revitalizační opatření
• Vzhledem k tomu, že louky jsou již několik let bez zásahu, musíme počítat s tím, že se zde
nahromadilo větší množství biomasy, která se částečně rozložila a částečně ještě rozložená
není. Často se proto jako management lučních biotopů na živinami bohatých a vlhkých
podložích používá vícečetné sečení v jednom roce. V tomto případě ale musíme vzít v úvahu
i hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků a také výskyt populace brouka druhu Thamiocolus
pubicollis – krytonosec, který je vázán na bukvici lékařskou (Betonica officinalis). Ptáci i
krytonosec by mohli být častějším sečením v roce (nebo časnějším datem sečení) ohroženi
a proto je nedoporučujeme. Odstraňování biomasy ve druhé polovině července považujeme
pro zachování lučních biotopů za dostatečné.
Výše navržené kroky pro obnovu a udržení alespoň části původních nivních luk –
předmětů ochrany v EVL Libické luhy jsou daleko nad požadavky zmírňujícího opatření ve
smyslu hodnocení podle § 45i ZOPK v platném znění, protože udržení biotopu je klíčovým
řešení také pro ochranu celé řady dalších druhů rostlin a živočichů (zejména hmyz a ptáky) a je
v souladu s návrhem zmírňujících opatření v hodnocení podle § 67 ZOPK.
1

Doporučujeme likvidaci biomasy na nejbližší bioplynové stanici nebo kompostárně
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Vzhledem k tomu, že široké okolí není v současné době žádným managementem
udržováno, přestože je součástí EVL Libické luhy, nebylo by vůči společnosti CEMEX správné
vyžadovat dlouhodobé udržování vytyčené plochy.
Uvedené řešení je minimem, které zmírňuje těžbou suroviny vyvolané ztráty travních
porostů. Neřeší ovšem zbylé prostory, které nebyly a nebudou k těžbě využívány, jsou součástí
EVL Libické luhy, ale jak jsme zjistili, neprobíhá na nich žádný management a degradují. To
ovšem je mimo zodpovědnost firmy CEMEX a nemůže to po ní být vyžadováno nad rámec
náhrad ploch, které vytěžila.
Dlouhodobý management luk v EVL Libické luhy
Jako jedna z možných forem managementu nelesních biotopů v prostoru mezi jezery štěrkovny
a Labem (cca 16 ha vhodných ploch) je extenzivní pastva vhodnými zvířaty, která nevyžadují
další intenzivní péči (bez dokrmování, bez napaječek atd.). To je samozřejmě ideální stav, za
který nemůže být zodpovědná společnost CEMEX, ale musí jej zajistit státní ochrana přírody
České republiky. Uvedená plocha náhradních opatření by byla do celkové ochrany biotopů EVL
Libické luhy plně zapojena.
Další možný, dlouhodobě udržitelný, management nelesních biotopů EVL Libické luhy
je oplocení celého areálu nelesních biotopů a zavedení pastvy Exmoorských ponny, což je
mimořádně odolné plemeno, jehož chov a využití pro management krajiny již vyzkoušel spolek
„Česká krajina“ na bývalých vojenských cvičištích u Milovic a dnes i na dalších plochách.
Základem je malá intenzita pastvy, u exmoorských ponny by to bylo cca 1 zvíře na 5 ha,
zvířata se nijak nepřikrmují, jejich příjem je v rovnováze s produkcí plochy a další zvířata
(mláďata) se odváží nebo ponechají a odveze se staré, pro chov již nevhodné zvíře. Takto nízké
hustoty by mohly být přijatelné i pro vodohospodáře, přestože uprostřed území je zdroj pitné
vody. Tato hustota zvířat je srovnatelná se zátěží spojenou divokou zvěří.
Pokud by se státní ochraně přírody podařilo zajistit management celé bezlesé plochy mezi
Labem a jezery po těžbě písku, byly by výše navržené plochy zahrnuty do celkového
managementu celé oblasti.
Pokud by se takové opatření managementu významné části EVL Libické luhy podařilo
zajistit, budou některé hranice pastvin koní tvořeny jezery po těžbě štěrkopísku a zhruba 1,3 ha
vhodných lučních biotopů ve spásané ploše by bylo výsledkem zmírňujících opatření. Z těchto
důvodů doporučuji, aby společnost CEMEX Czech Republic s. r. o. byla partnerem projektu
komplexní údržby EVL Libické luhy.
8.2.3.

Zmírnění vlivů na druhy

Vlastní těžba štěrkopísku nepředstavuje pro živočichy významné riziko. Důležité bude, po
skončení těžby, připravit pro živočichy vhodné příležitosti pro následný rozvoj populací.
Náhradní opatření mají ovšem smysl pouze pro obojživelníky.
Pro obojživelníky a plazy bude vhodné vytvořit kromě úprav břehů, navržených v rámci
plánu rekultivací, kde bude postupně vznikat litorální vegetace, také mělké tůně mimo dosah
jezera, které nebudou (kromě mimořádných povodňových situací) zatíženy predací ryb. Pokud
by se do nich ryby (při silných povodních, nebo vysazením) dostaly, bude výhodou, když
v suchých částech vrcholného léta (srpen – září) mělké tůně vyschnou. Tyto tůně, aby bylo
zajištěno jejich vysychání, nebudou souviset s hladinou podzemní vody a otevřenou hladinou
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vody v jezeře, ale budou vybudované jen v povrchové jílovité a proto pro vodu málo propustné
vrstvě zemin. V některých případech bohatě postačí vyrytí hlubokých kolejí projetím těžké
mechanizace, of-roadového automobilu (Obr. 22) nebo manipulací (projížděním) pásového
vozidla.
Mělké tůně plně vyhovují požadavkům na reprodukci obojživelníků, pro které je
největším problémem predace ze strany ryb u tůní příliš hlubokých (nevysýchavých), kde ryby
nemohou přes zimu vymrznout neb v suchém létě vyschnout, nebo dokonce přímo napojených
na jezera.
V mělkých tůních sice může v suchých létech dojít k tomu, že larvy (pulci) nestihnou
dokončit vývoj a metamorfózu, to je ale zcela přirozený jev. Obojživelníci žijí poměrně dlouho
(nižší desítky let) a jejich životní strategie je na „výpadek“ reprodukce i několikrát za jejich
život připravená. Stačí několik vlhkých (deštivých) sezón během jejich relativně dlouhého
života, kdy je reprodukce úspěšná a populace je pak doplněna o stovky nových dospělců.
Takto pojatá opatření vyhovují nárokům obojživelníků, a především a jsou nejlepší a
jedinou ochranou před pronikání rybích predátorů do tůní. Navržený design tůní současně
vyhovuje požadavkům VaK Nymburk ze dne 18. 8. 2016, protože mělké tůně mimo dosah
otevřené hladiny vody (jezera) a hladiny podzemních vod nebude mít na jakost čerpaných
podzemních vod žádný vliv.
Rozsah ploch, kde by na dosavadní cestě bylo možné tůně vytvářet, je znázorněn na Obr.
23Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Tyto plochy jsou zdánlivě v „konfliktu“
s vymapovanými biotopy na portálu mapomat.cz, ale to je jen formální chyba vyvolaná tím, že
mapovatelé cestu o šířce 3-5 m nemapovali odděleně od okolních biotopů. A právě šířka 3 – 5
m by pro vytvoření mělkých tůní dle níže popsaného postupu byla naprosto dostatečná.
Jako výborný základ pro tvorbu tůní považujeme kotvy pro bagr, které budou v březích
vyhloubeny. Po ukončení těžby a vytržení kotev doporučujeme tůně nezasypávat, ale jen
upravit jejich profil podle schémat na Obr. 17, Obr. 18, Obr. 19, Obr. 20 a Obr. 21.
Tůně by neměly být zastíněny vegetací. Vzhledem k riziku zástinu by nejbližší stromy
měly růst ve vzdálenosti odpovídající běžné výšce daných stromů v dospělosti, tedy cca 15 –
20 m podle druhu dřevin. Nepříliš vhodný je návrh společnosti VaK Nymburk z 18. 6. 2016
(Borecký 2016), kde autor navrhuje upřednostnit výsadbu jehličnanů. Jehličnany nejsou
ekologicky původní dřevinou v nivách řek ve střední Evropě, nepříznivě ovlivňují půdní
prostředí a doporučujeme vysazovat pouze dřeviny listnaté, případně ponechat proces přirozené
sukcese, který nejlépe odráží klimatické, půdní a hydrické poměry na lokalitách.
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Obr. 17 Doporučené profily dna tůní pro obojživelníky

Obr. 18 Doporučené profily a hloubky dna tůní pro obojživelníky
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Obr. 19 Příklady tůní pro obojživelníky s folií izolovaným dnem

Obr. 20 Příklad tůně pro obojživelníky bez folií izolovaného dna
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Obr. 21 Bagrování mělké tůně (Maštera https://obojzivelnici.wbs.cz/Ochranaobojzivelniku.html)

Obr. 22 Vytvoření tůně pohybem terénního vozidla (Maštera
https://obojzivelnici.wbs.cz/Ochrana-obojzivelniku.html)
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Obr. 23 Návrh na vytvoření náhradních tůní pro obojživelníky.

Kromě navržených opatření je samozřejmě i pro obojživelníky a plazy, ale i pro hnízdění
ptáků, významné, aby v okolí tůní dále existovaly funkční luční biotopy. Proto je návrh na
vytvoření tůní i v souladu s aktuálním stavem biotopů na lokalitě, který byl zmapován při
průzkumech v roce 2020 a návrhem na management lučních porostů. Navržené tůně jsou
umístěny na stávající polní cestě a podél ní, kde převažují antropogenní společenstva (X) a
společenstva keřů (K3) podle Katalogu biotopů (Chytrý et al 2001), takže nejsou v konfliktu
s plochami navrženými pro obnovu lučních biotopů.
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Obr. 24 Aktualizovaná mapa biotopů (2020, vlastní průzkumy) v místě návrhu
lokalizace náhradních tůní
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Právní předpisy
Nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených na
evropský seznam, v platném znění
Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
Nařízení vlády č. 318/2013 207/2016, Sb., kterým se mění nařízení vlády číslo 318/2013 Sb., o
stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění nařízení vlády č.
73/2016 Sb.
Nařízení vlády č. 21/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví.
Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně
volně žijících ptáků (směrnice "o ptácích")
Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichu a planě
rostoucích rostlin
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České
národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na
zájmy ochrany přírody a krajiny
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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PŘÍLOHA Č. 1
Kopie autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
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