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1

ÚVOD

Cílem tohoto posouzení je zjistit, zda by mohl mít záměr „Logistické centrum – překladiště
minerálních olejů Vaňov“ významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost
dotčených evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO), které tvoří soustavu
chráněných území Natura 2000. Je zpracováno jako odborný podklad pro proces hodnocení
vlivů záměru na životní prostředí (EIA).
Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR, regionální pracoviště Správa Chráněné
krajinné oblasti České středohoří se, jako příslušný orgán ochrany přírody, k záměru vyjádřila
ve svém stanovisku podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., pod č. j.: SR/1410/UL/2017-2 ze dne
18. 7. 2017, ve kterém vyloučila možný významný vliv záměru na příznivý stav předmětů
ochrany nebo celistvost EVL nebo PO.
Zpracovatel záměru přesto považuje za vhodné zpracovat předložené hodnocení, které se řídí
pokyny pro zpracování posouzení dle ustanovení §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (metodický pokyn MŽP – Anonymus, 2007).
Posouzení je zpracováno na základě zadání firmy Juros s. r. o., která je pověřena zpracováním
vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí (EIA).
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2

ÚDAJE O ZÁMĚRU

Název záměru: Logistické centrum – překladiště minerálních olejů Vaňov
Umístění záměru
Kraj: Ústecký
Obec: Ústí nad Labem
Katastrální území: Vaňov
Pozemky parc. č.: 535/1, 538/4, 538/6, 530/1, 538/1, 534, 531, 533 a 532
Záměr je situován na levém břehu Labe v Ústí nad Labem, v jižní části Veřejného přístavu
Vaňov, zhruba 500 m proti proudu řeky nad střekovskými zdymadly.

Obr. 1 Orientační mapka s lokalizací záměru (označen červeným oválem)
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Obr. 2 Bližší lokalizace záměru na leteckém snímku
Popis záměru
Záměrem je výstavba skladu minerálních olejů se zázemím, strojovnou a čerpací stanicí.
Jedná se o rovinný pozemek umístěný mezi státní silnicí Praha – Ústí nad Labem a řekou
Labe. Stavba je navržena v jižní části veřejného přístavu Vaňov v místě stávající kolejové
vlečky a přilehlých pozemcích. V současnosti je plocha částečně zpevněná, dílem zarostlá
ruderální vegetací a dílem zaplněná navážkou kamenů a suti.
Jedná se o překladiště a sklad minerálních olejů. Hlavní součástí souboru staveb je
technologie čerpání, stáčení, dopravy a uskladnění minerálních olejů (obr. 3).
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Obr. 3 Zákres rozmístění jednotlivých objektů záměru
SO 01 A – část zastřešení stávající vlečky
Dominantní stavbou je zastřešení stávající vlečky přístřeškem 90/18m s výškou ve hřebeni
8 m, jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou stavbu obdélníkového tvaru se sedlovou
střechou. Nosný systém haly tvoří ocelová nosná konstrukce z válcovaných profilů, střecha je
navržena z profilovaného plechu v barvě šedé. Opláštění stěny je řešeno ze strany od řeky
pouze od hřebene do výšky 2,1 m, v čele do výšky 4,8 m z důvodu průjezdu vlakových
souprav, ze strany do areálu jsou k zastřešení přisazeny dva objekty – zázemí a strojovna. Od
čela je až po strojovnu přístřešek opláštěn trapézovým plechem do výšky 2,1m, Od strojovny
na konec vlečky je opláštění řešeno ze sendvičových minerálních panelů, stejně tak jako zadní
stěna k sousednímu pozemku. Stěna je navržena jako clonící k redukci vlivu požárně
nebezpečného prostoru v areálu a eliminaci zásahu požárně nebezpečného prostoru na
sousední pozemky, které nejsou ve vlastnictví investora. Prosvětlení je řešeno návrhem
příčných světlíků z polykarbonátových pásů.
SO 01 B – Část zázemí a administrativy
Stavba je navržena jako pultová přístavba obdélníkového tvaru poloviční výšky než objekt
zastřešení vlečky. Stavba je navržena jako jednopodlažní nepodsklepená stavba s ocelovou
nosnou konstrukcí propojenou s hlavní nosnou lodí. Opláštění objektu je navrženo ze
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sendvičových minerálních panelů v barvě šedé. Výplně otvorů jsou navrženy z plastových
profilů v barvě bílé s čirou výplní. Okapový systém a plechování je řešeno barvě opláštění.
SO 01 C – Část strojovna a rozvodna
Stavba je navržena jako pultová přístavba obdélníkového tvaru poloviční výšky než objekt
zastřešení vlečky. Stavba je navržena jako jednopodlažní nepodsklepená stavba s ocelovou
nosnou konstrukcí propojenou s hlavní nosnou lodí. Opláštění objektu je navrženo ze
sendvičových minerálních panelů v barvě šedé. Výplně otvorů jsou navrženy z plastových
profilů v barvě bílé s čirou výplní. Okapový systém a plechování je řešeno barvě opláštění.
SO 01 D – Čerpací stanice
Jedná se o zastřešení stávající čerpací stanice. V místě čerpání se do přistavených nákladních
automobilů stáčí minerální oleje. Zastřešení je navrženo jako lehká nosná ocelová konstrukce
zastřešená plechem v kombinaci s povlakovou krytinou. Svislou nosnou konstrukci tvoří 4
podpůrné sloupy, vodorovná je navržena z příhradových vazníků svázaných do kříže.
Na vazníky je navržen nosný plech a povlaková krytina. Pro ochranu stáčecí technologie je
stavba doplněna v místě sloupů prefabrikovanými svodidly.
SO 01 E – Nádrže na minerální oleje
Jedná se o samostatně stojící technologické zařízení. Nádrže mají kruhový tvar, průměr 22m,
výšku 7m po obvodu, 8 ve vrcholu. Nádrže stojí na betonovém základu s vyvýšeným soklem.
Zastavěná plocha celého objektu SO 01:

1.999,3 m2

Obestavěný prostor celého objektu SO 01:

13.995 m3

Užitná plocha celého objektu SO 01:

1.800 m2

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
Stavba se nachází v ochranném pásmu státní silnice I. Třídy číslo 30, Praha – Ústí n/L.
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy, místní vlečka v majetku investora.
Stavba se nachází v ochranném pásku vodního toku Labe i v ochranném pásmu
Podlešínského potoka. V místě stavby prochází Vaňovská drenáž.
Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. :
Pozemek se nenachází v poddolovaném území, apod. Pozemek i navrhovaná stavba se
nenachází v záplavovém území, výšková kóta Vaňovského přístavu odolá 100leté vodě, což se
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potvrdilo při poslední povodni Ústí nad Labem, kdy bylo celé město pod vodou a přístav byl v
celé své ploše bez vody.
Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry
v okolí:
Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby na nich umístěné.
Stavbou skladu se nebudou měnit odtokové poměry v okolí.
Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin:
Před započetím stavebních prací bude provedeno odstranění náletových dřevin, které jsou do
průměru maximálně 10 cm. Celý pozemek bude mimo vlečku přehrnut a nově zhutněn před
kladením nosných vrstev staveb a komunikací. V rámci přehrnutí budou ubourány fragmenty
původních staveb dle potřeby do úrovně parapláně k přehrnutí.
Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkcí lesa:
V místě stavby nebude požádáno o vynětí ZPF, pozemek neplní funkci lesa.
Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Dopravní napojení přístavu zůstává původní beze změny pomocí stávajícího vjezdu
povoleného pro nákladní dopravu jako hlavní napojení přístavu na ulici Pražská, na státní
silnici číslo 30. Napojení na NN je řešeno ze stávající trafostanice přístavu pomocí přípojky
vedené v zemi do objektu Zázemí do nově navrhovaného rozvaděče.
Vstupy
Zábor ploch
Dojde k trvalému záboru pozemků. Posuzovaný záměr se nachází na pozemcích veřejného
přístavu Vaňov. Jedná se o rovinný pozemek umístěný mezi státní silnicí Praha – Ústí nad
Labem a řekou Labe. Představuje stávající zpevněnou plochu v kombinaci s několika
zbořeništi a stávající vlečkou. V místě stavby nebude požádáno o vynětí ZPF, pozemek neplní
funkci lesa.
Odběr a spotřeba vody
Výstavba:
Při realizaci záměru bude potřeba užitková voda k úpravě dovezených stavebních směsí.
Provoz:
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Pro vlastní provoz vzniká potřeba vody pouze pro hygienické účely zaměstnanců logistického
centra.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba:
Potřeba surovinových zdrojů pro výstavbu bude zajištěna dovozem materiálu (beton, ocelové
konstrukce, technologie apod.). Stavba nebude napojena ani na elektrickou energii – bude
zajištěna z mobilních zdrojů.
Provoz:
Ve fázi provozu bude záměr spotřebovávat el. energii nutnou k funkci zázemí, strojovny a
čerpací stanice.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba:
Příjezd k areálu je po místních komunikacích vyhovující. Zařízení staveniště bude přímo na
ploše.
Provoz:
Vjezd a výjezd do areálu pro automobilovou dopravu je ze silnice I/30 ulice Pražská. Tato
silnice I. třídy je vedena ze směru od centra Ústí nad Labem směrem na Lovosice. V rámci
stávajícího areálu je umístěn i stávající vjezd a výjezd na silnici I. třídy. Stávající vjezd a výjezd
na silnici I. třídy bude ponechán dle stávajícího stavu. Vjezd a výjezd bude upraven pro
možnost vjezdu a výjezdu nákladních automobilů s přívěsy. Navrhované komunikace budou
sloužit převážně pro nákladní dopravu.
Výstupy
Emise do ovzduší
Výstavba:
Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava
staveniště, výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové
částice. Zvýšená prašnost vzniklá provozem stavby bude eliminována, např. skrápěním
staveniště v období dlouhodobého sucha, vhodné uložení sypkého materiálu, apod. Všechny
dopravní prostředky používané při stavbě budou před jejich výjezdem na veřejnou
komunikaci důsledně dočišťovány. Při znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v
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souladu s §28 odst.1 předpisu č. 13/1997 Sb. Zákona o pozemních komunikací znečištění bez
průtahů odstranit a komunikaci uvést do původního stavu.
Provoz:
Vlastní technologie nakládání s minerálními oleji a skladování nebude do ovzduší emitovat
žádné znečišťující látky, popř. zanedbatelné množství emisí charakteru těkavých organických
látek (VOC), pro které není stanoven imisní limit. Zdrojem emisí do ovzduší bude související
automobilová a železniční doprava (dieselové lokomotivy), zajišťující transport minerálních
olejů.
Znečištění vody
Kanalizace dešťová
Dešťové vody ze zpevněných cest jsou odvedeny přes liniové žlaby a uliční vpusti. Dešťové
vody ze střech svedeny přes lapače splavenin. Dešťová kanalizace je rozdělena na dvě části.
Levá část s parkovištěm o ploše 4.200m2 bude svedena samostatně do vodoteče přes výustní
objekt z lomového kamene. Uliční vpusti v parkovišti budou svedeny přes odlučovač ropných
látek (ORL).
Pravá část s budovami a halou o celkové ploše 3.700m 2 bude svedena samostatně do
vodoteče přes výústní objekt z lomového kamene. Odvodňovací žlaby okolo stáčecího místa
budou svedeny přes ORL – odlučovač ropných látek. Dešťové vody ze střech budou svedeny
přes lapače střešních splavenin s košem na listí.
Kanalizace splašková
Splašková kanalizace je svedena do jímky na vyvážení o užitném objemu 29,48m 3. Velikost
jímky je navržena s frekvencí vyvážení zhruba 1x měsíčně.
Hluk, rušení a vibrace
Výstavba
Zdrojem hluku při výstavbě vedení budou dopravní mechanizmy a stavební stroje. Při
realizaci stavby bude dbáno na ochranu proti šíření hluku a vibrací vzduchotechnickým
zařízením.
Provoz
Při provozu areálu budou přítomny zdroje hluku – liniové (automobilová a železniční
doprava), stacionární (manipulace se železničními vagóny, procesy přečerpávání minerálních
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olejů a biologické složky FAME, částečně větrání některých objektů v rámci areálu) a plošné
(venkovní manipulační plochy, parkovací a odstavné plochy).
Odpady
Výstavba:
Stavba bude zdrojem stavebních odpadů vzniklých jednak při likvidaci stávajícího areálu a
jednak v průběhu výstavby.
Provoz:
Samotný provoz překladiště nebude zdrojem odpadů.
Riziko havárií
Ve fázi výstavby nelze zcela vyloučit riziko havárie spojené s únikem škodlivých látek (paliva,
maziva) nebo odpadů do okolního prostředí.
Havárie ve fázi vlastního provozu je řešena samostatným havarijním plánem (Kvíz 2017).
K havárii může dojít v důsledku :
- úniku při přečerpávání , tj. doplňování nádrží z cisteren a vlastní přečerpávání do nádrží;
- poškození nádrží;
- nežádoucí reakce chemických látek;
- současné poškození obalu a záchytné vany.
Areál je tvořen zabezpečenou plochou, zpevněnými asfaltovými plochami a zpevněnými
plochami ze živičného povrchu. Vnitřní kanalizace je oddílná. Splašková kanalizace je
napojena přímo do jímky. Dešťová kanalizace ( plochy odvodněné pomocí kanalizačních
vpustí ) jsou odvodněny přes napojení na ORL, následně je voda vypouštěna gravitačně do
výústního objektu vodoteče.
ORL jsou nádrže s usazovacím prostorem, dále koalescentním prostorem s filtrem a se
sorpčním prostorem a filtrem.
Případný možný únik z nádrží či úkapy v prostoru čerpání automobilových cisteren a prostoru
železničních cisteren je zabezpečen vybudovaným potrubím napojeným na záchytnou jímku
o objemu 50 m3. V prostoru čerpání železničních cisteren je zhotovena ocelová vana, která
případné úniky odvede do záchytné jímky.
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3

EVROPSKY VÝZNAMNĚ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

Natura 2000 je evropskou soustavou území, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště
a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany
nebo popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je NATURA 2000 tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL).
Natura 2000 vychází ze dvou směrnic EU, které byly implementovány do zákona č. 114/1992
Sb. novelizací zákonem č. 218/2004 Sb.:
Směrnice Rady 79/409/EEC z 2. dubna 1979 o ochraně volně žijících ptáků (směrnice
o ptácích).
Směrnice Rady 92/43/EEC z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích).
Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice o ptácích. Vyhlašují se pro druhy ptáků,
uvedené v Příloze I směrnice o ptácích. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření,
týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování
v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou
zřizovány nařízeními vlády. V současnosti je na území ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí.
Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích a v ČR požívají základní nebo smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. EVL
sevyhlašují pro typy evropských stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a rostlin
v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany. EVL jsou
obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit podle nařízení Vlády
č. 318/2013 (novelizované dále nařízením Vlády č. 73/2016 a 207/2016). Aktuálně je celkový
počet EVL v České republice 1112, které pokrývají necelých 10 % její rozlohy.
Při posuzování vlivů záměrů a koncepcí je nutno zvažovat též PO a EVL vymezené na území
všech států Evropské unie.
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3.1 Identifikace dotčených lokalit
Pro hodnocení dle §45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny
jako dotčené, pokud:
 jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin),
 jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk),
 jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení),
 jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace, přerušení migrace).
Posuzovaný záměr nezasahuje na území žádné ptačí oblasti. Nachází se na na levém břehu
řeky Labe, která je zde spolu s přilehlými svahy labského údolí součástí evropsky významné
lokality (EVL) Porta Bohemica (obr. 4). Na p.p.č. 535/1 do území EVL Porta Bohemica záměr
přímo zasahuje. Tato rozsáhlá EVL je vyhlášena k ochraně typů evropských stanovišť a
evropsky významných živočišných druhů spojených s prostředím velkého nížinného toku a
tzv. říčního fenoménu. Z typů evropských stanovišť jsou předmětem ochrany EVL Porta
Bohemica:
 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi),
 8150 Středoevropské silikátové sutě,
 8160 Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně,
 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích.
V EVL Porta Bohemica jsou chráněny živočišné druhy vázané na vodní prostředí:
 losos atlantský Salmo salar,
 bobr evropský Castor fiber.
Vzhledem k blízkosti i možnému ovlivnění vodního prostředí je EVL Porta Bohemica dále
posuzována jako dotčená záměrem logistického centra – překladiště minerálních olejů Vaňov.
Cca 30 km níže po toku Labe, pod Děčínem na EVL Porta Bohemica navazuje EVL Labské
údolí. Tato EVL chrání obdobné, ačkoliv širší spektrum typů stanovišť a druhů jako EVL Porta
Bohemica. Chrání též typy stanovišť bezprostředně vázané na prostředí vodního toku:
- 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a CallitrichoBatrachion,
- 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.,
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- 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae),
dále pak lososa atlantského Salmo salar, bobra říčního, Castor fiber a vydru říční Lutra lutra.
V předloženém hodnocení je vliv na vodní prostředí posuzován komplexně s ohledem na celý
tok Labe, včetně možného ovlivnění dalších EVL níže po toku. Vzhledem k větší vzdálenosti,
charakteru záměru a jeho definovaným vlivům není EVL Údolí Labe označena jako dotčená.
Ovlivnění populací bobra, vydry a lososa je hodnoceno v rámci posouzení vlivu na EVL Porta
Bohemica.
Ze stejných důvodů není identifikována jako dotčená EVL Elbtal zwischen Schöna und
Mühlberg, vymezená od státní hranice níže po toku Labe.
Ovlivnění dalších EVL a PO, a to na českém i na jiném státním území lze vyloučit.

Obr. 4 Mapa umístění záměru (červeně) ve vztahu k EVL (fialově)

15

O. Volf, E. Volfová 2017: Logistické centrum – překladiště minerálních olejů Vaňov
Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO

3.2 Stručný popis dotčené evropsky významné lokality
Název:
Kód lokality:
Rozloha:

Evropsky významná lokalita Porta Bohemica
CZ0424141
6113,3 ha

Rozsáhlé území EVL chrání údolí řeky Labe, včetně toku a svahů v délce cca 60 km od
Třeboutic východně od Litoměřic po Prostřední Žleb severně od Děčína. Jedná se o lokalitu
složenou z více oddělených částí, kde jsou zahrnuty přírodně nejcennější fragmenty
kaňonovitého údolí.

Obr. 5 Mapa EVL Labské pískovce s vyznačením polohy záměru (dle Příloha č. 451a k nařízení
vlády č. 318/2013 Sb.
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EVL tvoří řeka Labe se svým mimořádně hodnotným údolím, místy až 400 m hlubokým,
vzniklým zařezáváním velkého toku do pozvolna se zvedajícího terénu. Údolí je tvořeno
prudkými svahy, které přecházejí v plošiny nebo vrchy a hřbety se zaříznutými přítoky Labe.
Prudké svahy jsou holé skalnaté nebo lesnaté, vrchy a plošiny jsou lesnaté. Na lesní enklávy
navazují cenné luční porosty.
Geomorfologicky patří oblast do celku České středohoří a Děčínská vrchovina. Údolí řeky
Labe představuje hluboký zářez do vulkanitů Českého středohoří a dále pak pískovců
Děčínské vrchoviny.
Lesní společenstva na území Českého středohoří jsou tvořena květnatými bučinami,
acidofilními bučinami, suťovými lesy, bazifilními teplomilnými doubravami, suchými
acidofilními doubravami a hercynskými dubohabřinami. Skalní terásky s jižní a jihovýchodní
orientací osidlují suché stepní trávníky, štěrbinová vegetace skal a drolin s nízkými xerofilními
dřevinami. V místech s písčitým podložím v nivě řeky se můžeme setkat s kostřavovými
trávníky písčin. Na svazích jsou pohyblivé sutě kyselých i karbonátových hornin, dále
štěrbinovou vegetací silikátových skal a drolin, při okrajích zazemněné sutě přecházejí v
suťové lesy se zastoupením lípy velkolisté. Přítoky Labe lemují údolní jasanovo-olšové luhy,
pobřežní vegetace potoků, dále se v jejich nivách a jejich okolí vyskytují střídavě vlhké
bezkolencové louky, vlhká tužebníková lada i vlhké pcháčové louky. Luční porosty tvoří
zejména mezofilní ovsíkové louky. Nivu Labe pokrývají místy zachovalé měkké luhy nížinných
řek, bahnité říční náplavy se šmelem okoličnatým, bylinné lemy nížinných řek, říční rákosiny a
vegetace vysokých ostřic. V koncentračních hrázích a jejich okolí, kde se bahnité a písčité
náplavy usazují, se vyskytují vrbové křoviny. Vodní makrofyta Labe představují makrofytní
vegetace vodních toků se stulíkem žlutým.
Labe, především v úseku Ústí nad Labem a Děčínem, je v současné době posledním relativně
přirozeným zbytkem velkého toku na území ČR. Řeka si zde zachovala původní charakter toku
a vytvořila v rámci střední Evropy unikátní údolí.
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Předměty ochrany
V tabulce 1 jsou uvedeny všechny předměty ochrany EVL Porta Bohemica. Proběhla
identifikace dotčených předmětů ochrany. Jako dotčené (v tab. 1 uvedeno tučně) byly
identifikovány typy evropských stanovišť a druhy, které by mohly být ovlivněny v souvislosti
s výstavbou nebo existencí posuzovaného záměru. Pro zjištění přítomnosti typů evropských
stanovišť v předmětném území byla v červenci 2017 provedena terénní návštěva území.
Tab. 1 Předměty ochrany EVL Porta Bohemica (dotčené předměty ochrany tučně)
Typy evropských stanovišť

Rozloha v EVL
Dotčení
(ha)

6110

Vápnité nebo bazické skalní trávníky
(Alysso-Sedion albi)

0,061

NE

8150

Středoevropské silikátové sutě

0,6207

NE

0,158

NE

753,3518

NE

8160
9180

Vápnité sutě pahorkatin a horského
stupně
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích,
sutích a v roklích

Komentář
Nevyskytuje se v dosahu vlivů
záměru
Nevyskytuje se v dosahu vlivů
záměru
Nevyskytuje se v dosahu vlivů
záměru
Nevyskytuje se v dosahu vlivů
záměru

Živočichové
1337

Bobr evropský Castor fiber

ANO

1106

Losos atlantský Salmo salar

ANO

Ovlivnění migrační prostupnosti
Znečištění vody
Znečištění vody

3.3 Popis dotčených předmětů ochrany
Bobr evropský Castor fiber
Ekologie a biologie
Ekologicky lze bobra charakterizovat jako významný druh ekosystémů vodních ploch a
vodních toků, s velmi silnými mezidruhovými vazbami na úrovni trofických vztahů. Populace
bobra evropského na českém úseku Labe postupně vznikala od roku 1992, kdy se
v Nebočadském luhu objevily první pobytové známky bobrů. V následujících letech zde byly
potvrzovány úspěšné reprodukce druhu a také byly postupně osidlovány další vhodné lokality
přímo na toku nebo v jeho doprovodných vodních plochách (tůních, slepých ramenech)
(Benda & Šutera 1996, Vlachová & Vorel 2000, Vorel 2003).
Tento proces pokračoval až do okamžiku, kdy byl celý úsek Labe zaplněn teritorii jednotlivých
rodin. V tomto období začal ovšem výrazně narůstat počet nalezených uhynulých jedinců
bobra evropského. Vedle uhynulých dospělců i mláďat byli nalézáni též živí jedinci v různém
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stavu intoxikace, jíž posléze podlehli (Přikrylová 2006). Negativní trend vrcholí v roce 2006,
kdy byli po silné zimě a následné silné jarní povodni nalezeni celkem čtyři uhynulí jedinci
(Vorel in verb.).
Na vysoké mortalitě se výrazně podílí úbytek porostů a s tím i biotopů. Významnou měrou k
tomuto dochází od extrémní povodně v roce 2002, jednak odumírají porosty v důsledku
mechanické destrukce a dále díky dlouhodobému zatopení. Stejně tak je negativním
limitujícím faktorem populace její jednostranná izolace vodním dílem v Ústí nad Labem –
Střekově. Tato částečná izolace se do jisté míry podepisuje na vysoké mortalitě zdejší
populace, jelikož jedinci migrující z míst s nevyhovujícími podmínkami nemají šanci nalézt
uspokojivější podmínky. Zcela jednoznačně působí tato stavba i jako překážka dalšímu šíření
druhu směrem proti proudu Labe (Šafář 2002, Vlachová & Vorel 2000).
Rozšíření
V současnosti zahrnuje areál rozšíření bobra Norsko, Švédsko, Finsko, Litvu, Lotyšsko,
Estonsko, Bělorusko, severní a střední Rusko, Ukrajinu, Polsko, Slovensko a Českou republiku.
Žije téměř na celém německém úseku Labe, v Meklenbursku a ve střední a západní části
Německa v povodí Rýna. Velká populace žije v Bavorsku a Rakousku na Dunaji, Innu a jejich
přítocích. Ve Francii se bobr postupně šíří k severu z původní populace na dolní Rhôně
a z vysazené populace na Loiře. Repatriace proběhla i ve Švýcarsku, Dánsku, Maďarsku
a Chorvatsku.
V ČR obývá v současnosti šest hlavních oblastí – dolní Labe (po Ústí nad Labem), jihozápadní
Čechy, povodí Divoké Orlice, řeku Moravu s přítoky, řeku Dyji s přítoky a řeku Odru s přítoky.
Příčiny ohrožení
Hlavní příčinou ohrožení bobra v minulosti byl lov. Později se k tomu přidalo zejména ničení
přirozených biotopů – technické úpravy toků, likvidace břehových porostů, odvodnění,
znečištění vody.
V současnosti začíná být významným problémem také riziko střetů s dopravními prostředky
při překonávání komunikací.
Stav z hlediska ochrany: příznivý
Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: Jez se zdymadly ve Střekově je hlavní překážkou
šíření původní labské populace bobra evropského ze severu do českého vnitrozemí. Nábřežní
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zdi pod stupněm spolu s vysokým jezem bez dostatečného zprůchodnění vytvářejí téměř
nepřekonatelnou bariéru, která je po obou stranách lemována frekventovanými
komunikacemi.
Dosud se nepodařilo prokázat, že výskyt bobra evropského na toku Labe nad jezem Střekov
(Štětí) je výsledkem migrace z dolního Labe nebo se sem bobři dostali jiným způsobem (Vorel
in verb.).
Losos atlantský Salmo salar
Ekologie a biologie
Lososovitá ryba, podnikající během života dlouhé tzv. anadromní migrace. Mladé ryby tráví
první dva roky života v tocích, kde se narodily. Poté táhnou po proudu řek do moře, kde po
dvou letech dospívají. V dospělosti, kdy dosahují délky až 80 cm, táhnou zpět do svého
rodiště, kde dochází ke tření. K tahům dochází opětovně, ryby později dosahují délky až
150 cm.
Losos atlantský byl významnou rybou našich řek až do začátku 20. století. Poté, v souvislosti
se znečištěním a především regulací řek a výstavbou jezů, jako neprostupných migračních
bariér, tah ustal. Poslední jedinci lososa se u nás objevovali do poloviny 20. století. Od té
doby byl tento druh považován v českých zemích za vyhynulý. Podobná situace byla i
v okolních zemích.
Rozšíření
Losos obecný táhne do řek evropského pobřeží Severního ledového oceánu, Baltského moře,
Severního moře a Atlantského oceánu. Ve mořích má tři populační centra – baltské,
východoatlantské a západoatlantské.
V současnosti je u nás existence lososa zcela závislá na probíhajícím repatriačním programu.
Od roku 1998 je plůdek lososa vysazován do povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře. Na podzim
2002 byl zaznamenán návrat prvních dospělých ryb. Od té doby se lososi do našich toků
pravidelně vrací.
Příčiny ohrožení
Nejvýznamnějšími důvody ohrožení lososa je přetrvávající existence migračních bariér na
tocích a znečištění vody.
Stav z hlediska ochrany: nepříznivý
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Výskyt v lokalitě posuzovaného záměru: Faktu, že zvířata se vracejí do místa svého narození,
využívá rozsáhlý repatriační program, který byl u nás zahájen ve spolupráci s německou
stranou. Do horních úseků Kamenice, Ploučnice a Ohře je v rámci tohoto programu od roku
1998 vysazován plůdek lososa. Počítá se se zprůchodněním všech stávajících migračních
překážek, samozřejmostí je důsledná ochrana trdlišť. Takováto trdliště se nacházejí mimo jiné
na přítocích Labe, zejména Ohře s přítokem Liboc. Návrat prvních dospělých ryb byl
zaznamenán v roce 2002 a lze tak usuzovat na potenciální úspěšnost programu.
Střekovský jez se zdymadly je jednou z hlavních překážek návratu lososa atlantského do jeho
původních trdlišť (míst rozmnožování) na labských přítocích (Ohře, Liboc). V případě tohoto
druhu je však nesporné, že se několika jedincům jez ve Střekově překonat podařilo i přes
nepříliš vyhovující rybí přechod. Je prokázán výskyt dospělých jedinců migrujících na místa
rozmnožování např. v Ohři, ale též v úseku Labe nad Střekovem. Zachování resp. zlepšení
migrační prostupnosti jezu ve Střekově je tak jedním z důležitých opatření pro aktivní
druhovou ochranu přírody v ČR.
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4

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA LOKALITY NATURA 2000

4.1 Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Pro účely hodnocení byly využity následující podklady:


Souhrnná projektová dokumentace záměru Logistické centrum – překladiště
minerálních olejů Vaňov. Projekční kancelář Jiří Pazderský, Rabušic Z. 6/2016.



Hluková studie Logistické centrum – překladiště minerálních olejů Vaňov. Barillová J.
6/2017.



Rozptylová studie projektu Logistické centrum – překladiště minerálních olejů Vaňov.
Vejr M. 6/2017.



Havarijní plán skladu minerálních olejů Vaňov. Kvíz M. AZ Consult, s. r. o. 7/2017.



Povodňový plán skladu minerálních olejů Vaňov. AZ Consult, s. r. o. 7/2017.



Posouzení vlivu záměru na krajinný ráz: Sklad minerálních olejů Vaňov. Kopřiva M.
7/2017.



Stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správy
CHKO České středohoří k záměru „Logistické centrum – překladiště minerálních olejů"
na p.p.č. 535/1, 538/4, 538/6, 530/1, 538/1, 534, 531, 533 a 532 v k.ú. Vaňov“ ze dne
18. 7. 2017 (č. j.: SR/1410/UL/2017-2).

Pro hodnocení byla dále k dispozici data AOPK ČR z vrstvy mapování biotopů (2017). Byla
využita data z mapového serveru AOPK ČR http://mapy.nature.cz i z nálezové databáze AOPK
ČR NDOP.
Bylo provedeno terénní šetření zaměřené na průzkum dotčené lokality a potenciálního
ovlivnění předmětu ochrany (22. července 2017) a konzultace s odborníky na dotčené území
a předmět ochrany (Mgr. Jan Dušek – ichtyologie, Ing. Aleš Vorel, Ph.D - bobr evropský).
Pro provedení hodnocení záměru byly tyto podklady shledány jako dostatečné.
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4.2 Vyhodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany
Hodnoceny byly vlivy záměru, a to podle následující stupnice významnosti vlivů.
Tab. 2 Významnost vlivů – stupnice významnosti
Hodnota
-2

Termín
Významně
negativní vliv

-1

Mírně
negativní vliv

0

Nulový vliv

Popis
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, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání koncepce, 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.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Byly definovány možné vlivy záměru vzhledem k dotčeným předmětům ochrany. Proběhlo
vyhodnocení významnosti těchto vlivů na dotčené předměty ochrany (losos atlantský, bobr
evropský).
A.

Zásah do biotopu

Realizace záměru nemá za následek plošný úbytek biotopu bobra evropského ani lososa
atlantského. Plocha záměru je v současnosti nevyužívaným staveništěm, které není ani pro
jeden ze jmenovaných druhů využitelné. Nedochází ani k plošném záboru plochy typu
přírodního stanoviště.
Vliv záboru biotopu na bobra evropského a lososa atlantského je hodnocen jako nulový.
B.

Omezení migrační prostupnosti

Zásadní migrační bariérou pro oba živočišné druhy (bobr evropský, losos atlantský) je
v současnosti jez se zdymadly ve Střekově.
Pro bobra evropského je tato překážka pravděpodobně zcela nepřekonatelná. Pod jezem je
na obou březích vysoká kamenná zeď, přičemž v navazujícím území je industriální zástavba a
frekventované komunikace. Posuzovaný záměr je umístěn v průmyslovém areálu na vysoké
zdi bývalého i stávajícího přístaviště. Průchodnost pro bobra je zde zcela minimální a
posuzovaný záměr tento vliv pravděpodobně pouze zanedbatelně zhorší. Teoretická možnost
překonání stupně ve Střekově je možná prostřednictvím plavební komory.
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Vliv posuzovaného záměru na migrační průchodnost pro bobra evropského je vzhledem ke
stávající podobě okolí hodnocen jako mírně negativní.
Také pro lososa atlantského je existence stupně ve Střekově ve stávající podobě zásadním
omezujícím faktorem jeho pravidelných migrací na místa rozmnožování. Na rozdíl od bobra
však tyto migrace představují zcela klíčovou součást životního cyklu, bez kterého je
dlouhodobá samostatná existence druhu nemožná. Posuzovaný záměr průchodnost toku
vůbec neovlivní a vliv tohoto faktoru na lososa je hodnocen jako nulový.
C.

Znečištění vody

Záměr sám o sobě nebude za normálního provozu zdrojem znečištění. Nelze zcela vyloučit
riziko havárie, která by mohla mít vliv na kvalitu vody v toku Labe. Dále je nutno konstatovat,
že kvality vody není v současnosti optimální (viz. také kap. 4.3).
Pro případ havarijní situace je součástí záměru též Havarijní plán (Kvíz 2017), který případnou
havárii řeší následovně:
Areál je tvořen zabezpečenou plochou, zpevněnými asfaltovými plochami a zpevněnými
plochami ze živičného povrchu. Vnitřní kanalizace je oddílná. Splašková kanalizace je
napojena přímo do jímky. Dešťová kanalizace ( plochy odvodněné pomocí kanalizačních
vpustí ) jsou odvodněny přes napojení na ORL, následně je voda vypouštěna gravitačně do
výústního objektu vodoteče. ORL jsou nádrže s usazovacím prostorem, dále koalescentním
prostorem s filtrem a se sorpčním prostorem a filtrem.
Případný možný únik z nádrží či úkapy v prostoru čerpání automobilových cisteren a prostoru
železničních cisteren je zabezpečen vybudovaným potrubím napojeným na záchytnou jímku
o objemu 50 m3. V prostoru čerpání železničních cisteren je zhotovena ocelová vana, která
případné úniky odvede do záchytné jímky. Při vzniku nebo zjištění havárie je nutno provést
okamžitě taková opatření, aby nedošlo k úniku závadné látky do povrchových nebo
podzemních vod. Tato opatření jsou definována havarijním plánem.
Při úniku motorové nafty při stáčení nebo při výdeji nebo poškození skladovací nádrže je
provozovatel povinen bezprostředně uzavřít odlučovač ropných látek a obsah odlučovače
bude předán ke zneškodnění oprávněné osobě. Dále bude zajištěna kontrola stavu jímky,
odpojena čerpadla úseku, kde došlo k havárii a provedena separace olejové fáze přímo
z jímky, dále následuje vyčištění ploch a náprava škod. Poškozené části potrubí, příp. pláště,
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z nichž uniká závadná látka, je nutné zaslepit a znemožnit další únik látky do životního
prostředí. Je-li to možné, uzavřít přívodní ventily a zbylé množství látky vyčerpat.
Uniklé množství zasypat sorpčním materiálem. V případě většího úniku vytvořit zábrany,
které zachytí uniklé množství závadné látky
Havarijní situaci řeší též Povodňový plán (AZ Consult 2017). Pozemek i stavba se nenachází v
záplavovém území, výšková kóta Vaňovského přístavu odolá 100leté vodě, což se potvrdilo při
poslední povodni Ústí nad Labem, kdy bylo celé město pod vodou a přístav byl v celé své
ploše bez vody.
Vzhledem k nízkému riziku úniku znečišťujících látek do recipientu je vliv znečištění vody v
důsledku havárie na bobra evropského a lososa atlantského hodnocen jako mírně negativní.
D.

Rušení

Důsledkem existence záměru bude zvýšená míra rušení (pohyb osob, hluk, světla) v jeho
okolí. Teoreticky tak může ovlivnit kvalitu prostředí bobra evropského. Přítomnost bobra
však v místě záměru ani v navazujících úsecích toku Labe není evidována. Hladina rušení v
místě posuzovaného záměru je již v současnosti na vysoké úrovni. Celková změna intenzity
rušení je z výše uvedených důvodů hodnocena jako malá. Vliv je hodnocen jako mírně
negativní.
4.3 Vyhodnocení kumulace vlivů
Při posuzování záměrů je nutno počítat s kumulací některých vlivů působících již v sou časnosti v místě záměru, v jeho okolí, nebo záměrů, které se v dané lokalitě připravují. Pro
zjištění možných záměrů, které by tak v kumulaci s posuzovaným záměrem mohly zhoršovat
působení negativních vlivů až na úroveň významně negativních, byly využity znalosti místní
situace konzultantů předloženého hodnocení a informační systém EIA dostupný na internetu.
Nejdůležitějším vlivem, který zásadním způsobem ovlivňuje charakteristiky prostředí lososa
atlantského a bobra evropského v EVL Porta Bohemica je existence jezu ve Střekově.
Jedná se o nepřekonatelnou (bobr) nebo jen obtíženě překonatelnou (losos) migrační překážku, která brání přirozeným migracím obou druhů.
Z těchto důvodů AOPK ČR připravuje projekt zlepšení migračního přechodu střekovského
jezu. V současnosti jsou navrženy tři varianty zprůchodnění jezu (obr. 6).
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Obr. 6 Návrh zprůchodnění jezu Střekov (AOPK ČR 2017)
Posuzovaný záměr není ani s jednou z navrhovaných variant v rozporu.
Informační systém EIA neeviduje žádné záměry na území EVL Porta Bohemica.
V souvislosti s kumulativními vlivy nedojde ke zhoršení vlivů záměru na úroveň významně
negativních vlivů.
4.4 Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Všechny vlivy záměru jsou fakticky vyhodnoceny již v rámci hodnocení předmětů ochrany. Celistvost nemá v pojetí směrnice o stanovištích a naturového hodnocení žádnou přidanou
hodnotu mimo předměty ochrany. Významně negativní vliv na předmět ochrany je tedy vždy
nepříznivým důsledkem pro celistvost lokality, zatímco mírně negativní nebo nulový vliv znamená absenci takového nepříznivého důsledku. Nepříznivý účinek na celistvost lokality je
konstatován, pokud záměr (sám o sobě nebo v kumulaci s jinými záměry a koncepcemi) má
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významně negativní vliv alespoň na jeden předmět ochrany. V hodnocení celistvosti probíhá
shrnutí výsledků posouzení vlivů na jednotlivé předměty ochrany.
Byl zjištěn mírně negativní vliv na dva předměty ochrany EVL Porta Bohemica – bobra evropského a lososa atlantského (viz. kap. 4.2). Nedojde k významně negativnímu ovlivnění celistvosti EVL Porta Bohemica.
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5 ZÁVĚR

Bylo vyhodnoceno, že záměr „Logistické centrum – překladiště minerálních olejů Vaňov“
nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 §45i zákona č. 114/1992 Sb.)
na celistvost a předměty ochrany evropsky významné lokality Porta Bohemica ani žádnou
jinou EVL ani PO.
V průběhu hodnocení byl zjištěn mírně negativní vliv záměru na lososa atlantského a bobra
evropského.
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