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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

 

A.1. Název firmy:  Povodí Ohře, s.p. 

A.2. IČO:   708 89 988 

A.3. Sídlo:   Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

A.4. Jméno a příjmení oprávněného zástupce oznamovatele: 

Ing. Pavel Eger, ředitel závodu Chomutov 

Tel.: 416 707 827 

Email: eger@poh.cz 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 

Záměr je uváděn pod názvem: Suchá nádrž Syčivka (Bílina - Žižkovo údolí) 

Záměr lze podle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“) zařadit jako: 

bod 52 Vodní cesty a úpravy toků sloužící k jejich splavnění; úpravy toků sloužící k ochraně 
proti povodním, pokud významně mění charakter toku nebo ráz krajiny, 

 popř. jako  

bod 65  Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody nebo k dlouhodobé retenci vody, 
pokud objem akumulované vody dosahuje nebo přesahuje stanovený limit (100 000 m3).  

Podle přílohy č. 1 záměr patří do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), přičemž 

příslušným orgánem posuzování vlivů je krajský úřad (zde KÚ Ústeckého kraje).  

Poznámka: Toto zařazení je provedeno na základě praktických zkušeností s obdobnými 
záměry, nicméně je na zvážení příslušných orgánů, zda předkládaný záměr významně mění 
charakter toku, případně zda je suchá nádrž určena pro opravdu dlouhodobou retenci. 

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 

Záměr je oznamován na základě dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
(DÚR), zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 14016 Praha 4 
(04/2017, aktualizováno 10/2017).  

Záměrem je vybudování suché retenční nádrže na toku Syčivky. Jejím účelem je snižování  
povodňových rizik retencí vody v případě povodňových průtoků. Plánované těleso hráze se 
nalézá v údolí toku Syčivka ř.km 1,95. Řízený rozliv navrhované stavby pak dále sahá 
maximálně k ř.km 2,55. Celková plocha řešeného území je přibližně 5,6 ha.   

Stavba je určena k retenci povodňových průtoků a tedy k protipovodňové ochraně území pod 
vodním dílem, jmenovitě města Bíliny. Realizací díla dojde ke snížení kulminačního průtoku a 
transformaci povodňové vlny. Účelem stavby je při povodňových stavech transformovat průtoky 
toku Syčivka zdržením vody v prostoru nádrže s pozvolným vypouštěním pod hráz nádrže. Do 
Q20 (24,9 m3/s) je nádrž schopná transformovat průtok na neškodný odtok. V případě větších 
přítoků do nádrže než Q20 je již transformovaný odtok z nádrže vyšší než neškodný odtok. 
Neškodný průtok v intravilánu města Bíliny je 15 m3/s. Při běžných průtocích nebude voda 
v nádrži nijak zadržována a bude tak volně protékat spodní výpustí. Nedojde tedy k ovlivnění 
minimálních ani běžných průtoků. K plnění nádrže bude docházet až při překročení kapacity 
spodní výpusti, tedy přibližně od průtoku 3,0 m3/s. Při průchodu kontrolní povodně Q10 000 bude 
dosažena maximální hladina v nádrži 241,43 m n. m. 

Součástí záměru budou následující objekty (SO): 

SO 01 Hráz vodního díla 
SO 02 Sdružený objekt 
SO 03 Přeložka komunikace 
SO 04 Přeložka VTL plynovodu 
SO 05 Provozní komunikace 
SO 06 Úpravy koryta Syčivky 
SO 07 Kácení  
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Návrhové kapacity stavby 

Výška hráze      12,15 m 
Předpokládaná zátopa při Q10 000   50 924 m2 
Objem nádrže při Q10 000   218 735 m3 

Realizací stavby bude proveden zásah do zemědělského půdního fondu - trvalý zábor ZPF 
pro hráz činí: 6 910 m2. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny. 

Součástí stavby bude kácení dřevin rostoucích mimo les. V místě hráze musí být odstraněny 
všechny dřeviny. V ploše zátopy musí být odstraněny všechny neperspektivní dřeviny a dále 
takové dřeviny, u kterých hrozí odumření popřípadě vyvrácení v případě zatopení. 

Součástí záměru je i přeložka místní komunikace, která bude vedena brodem přes koryto 
Syčivky přibližně 15 m od plánovaného sdruženého objektu hráze a dále přeložka 
vysokotlakého plynovodu, která je předmětem samostatného projektu a samostatného řízení. 

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Záměr se nachází v Ústeckém kraji, jv. od Bíliny v katastrálních územích Bílina (604208) a 
Kučlín (648183), v nezastavěném území. Stavební pozemek leží v údolí toku Syčivky ř.km 1,9. 
Řízený rozliv navrhované stavby pak dále sahá až k ř.km 2,55 (Obr. 1). Přístup na staveniště je 
navržen stávající polní cestou napojenou na silnici Bílina - Kučlín. Přístupová komunikace bude 
v místě stavby v jejím rámci částečně přeložena. Seznam všech dotčených pozemků je uveden 
v Příloze H.V. 

Pozemky dotčené hrází suché nádrže (k.ú. Bílina): 

Parcelní číslo Druh pozemku 

404/4 ostatní plocha 

407/2 ovocný sad 

622/1 vodní plocha 

683/2 ostatní plocha 

684/1 orná půda 

684/2 ostatní plocha 

686/1 ostatní plocha 

686/2 ostatní plocha 

687/1 ostatní plocha 

687/2 ostatní plocha 

766/7 ostatní plocha 

404/5 ostatní plocha 

403/1 ostatní plocha 

403/2 ostatní plocha 

407/22 ovocný sad 

3186 ostatní plocha 

3190 vodní plocha 
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Obr. 1. Širší situace záměru (podklad: ČÚZK, Sweco Hydroprojekt). 

B I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 

Předmětem oznámení je stavba suché nádrže na vodním toku Syčivka. Záměr je v souladu 
s ÚP města Bílina (viz příl. H.I).  Platný územní plán obce Hrobčice ani ZÚR Ústeckého kraje  
záměr suché nádrže nijak neřeší.   

V územním plánu města Bílina vede přes zátopové území vodní nádrže koridor vyčleněný 
pro stavbu jedné z variant obchvatu města silnicí I/13. Záměr je v informačním systému EIA 
evidován pod číslem ULK305. Pro stavbu obchvatu bylo krajským úřadem Ústeckého kraje 
vydáno souhlasné stanovisko podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb. dne 12.5.2011. Platnost 
stanoviska byla týmž krajským úřadem prodloužena dne 12.2.2016. 
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Stavba silnice I/13 je navržena jako dvouproudová silnice kategorie S 11,5 celkem ve třech 
aktivních variantách. 

Další záměry s možností kumulace vlivů na životní prostředí s vodní nádrží Syčivka nejsou 
v blízkém okolí informačním systémem EIA evidovány. Nejbližšími záměry podléhajícími 
posuzování vlivů na  ŽP dle zákona 100/2001 Sb. jsou průmyslové komplexy v Bílině a těžební 
činnost ve stejnojmenném lomu. 

B.I.5. Zdůvodnění umístění záměru, včetně přehledu zvažovaných variant a 
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 

Stavba je určena k retenci povodňových průtoků a tedy k protipovodňové ochraně území pod 
vodním dílem, jmenovitě města Bíliny. 

Realizací díla dojde ke snížení kulminačního průtoku a transformaci povodňové vlny. Účelem 
stavby je při povodňových stavech transformovat průtoky toku Syčivka zdržením vody 
v prostoru nádrže s pozvolným vypouštěním pod hráz nádrže. Do Q20 (24,9 m3/s) je nádrž 
schopná transformovat průtok na neškodný odtok. V případě větších přítoků do nádrže než Q20 
je již transformovaný odtok z nádrže vyšší než neškodný odtok. Neškodný průtok v intravilánu 
města Bíliny je 14,5 m3/s. Při běžných průtocích nebude voda v nádrži nijak zadržována a bude 
tak volně protékat spodní výpustí. Nedojde tedy k ovlivnění minimálních ani běžných průtoků. 

Záměr je v souladu s ÚP Bílina, účinným od 21.6. 2012, kde je plocha vymezena jako W – 
vodní a vodohospodářské plochy a záměr suché nádrže Syčivka je stanoven jako veřejně 
prospěšné opatření VK 06 (Obr. 2). Platný územní plán obce Hrobčice, na jejíž území plocha 
záměru zasahuje menší částí (zátopa nádrže), záměr suché nádrže nijak neřeší (mj. vzhledem 
k datu vydání – ÚP je účinný od r. 1998). V současnosti obec Hrobčice pořizuje nový ÚP, jehož 
součástí bude i vymezení plochy zátopy (předpokládaný termín vydání v r. 2018) - viz vyjádření 
příslušného úřadu (MěÚ Bílina) č.j.: MUBI 42228/2017 v Příl. H.I. 

 

Obr. 2. Výřez z ÚP Bílina zachycující řešené území záměru. 
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně 
případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru 

Stavba bude obnášet vybudování sypané hráze o výšce 12,15 m. Šířka koruny je 4 m. 
Návodní svah hráze bude ve sklonu 1:3,5, opevněný kamenným pohozem. Vzdušný svah hráze 
(sklon 1:3,0) bude zatravněn. 

Nedílnou součástí suché nádrže Syčivka bude sdružený objekt. Jedná se o železobetonovou 
konstrukci funkčního objektu, který slouží pro převádění běžných i povodňových průtoků. Výška 
objektu je stejná jako výška hráze (kóta koruny je 242,00 m n. m.). Celková délka přelivné hrany 
je 40 m. Objekt je řešen jako osově souměrný a disponuje tak dvěma protilehlými přelivy o 
délce 20 m. Díky tomu může být celý objekt menší a bude tak mít méně rušivý efekt v krajině. 

Dispozice vodního díla je dána morfologií terénu a návrhu technického řešení. Sdružený 
objekt je situován v prostoru nádrže v těsné blízkosti hráze přímo na toku Syčivka. 

Technické prvky vodního díla 

Hráz vodního díla (SO 01) – hráz vodního díla se předpokládá zemní, homogenníNávodní líc 
bude opevněn kamenným záhozem, který bude v patě svahu opřen do kamenné stabilizační 
patky z lomového kamene. Tloušťka opevnění návodního svahu se předpokládá 0,30 m a 
konstrukce opevnění bude prosypána humózní zeminou v tloušťce 0,1 m a oseta protierozní 
travní směsí, vhodnou pro daný typ stavby. Pod kamenným záhozem bude umístěn vhodný filtr 
pro zamezení vyplavování jemných částic materiálu hráze. Vzdušný svah hráze bude 
ohumusován a oset a v jeho patě bude opatřen drenážní patkou.  

Hráz bude zavázána do podloží pomocí podzemního těsnícího prvku. Těsnící prvek se 
předpokládá v místě ozubu hráze. Podzemní prvek bude veden až do nepropustného skalního 
podloží.    

Technické parametry hráze: 

Výška hráze    12,15 m 
Sklon vzdušného svahu  1:3,0 
Sklon návodního svahu  1:3,5 
Šířka koruny    4,0 m 
Délka koruny hráze   184 m 

Sdružený objekt (SO 02) – pro převádění běžných průtoků a během povodňových průtoků 
bude zajišťovat neškodný odtok pod vodní dílo. Rozměry škrtícího otvoru jsou 1,1 x 1,3 m. 
Otvor je situován do čela sdruženého objektu, přičemž spodní hrana otvoru bude shodná 
s niveletou dna toku Syčivka. Bezpečnostní přeliv je tvořen dvěma přelivnými hranami, které 
jsou osově souměrné. Každá má délku 19,0 m (2 pole 2 x 9,5 m). Celková délka přelivné hrany 
je 38 m. Přelivná hrana je hydraulicky zaoblena do půlkruhu o poloměru 0,45 m. Bezpečnostní 
přeliv je navržen, aby převedl kontrolní povodeň Q10 000. Kóta přelivné hrany je 240,30 m n. m. 
Mezi přelivnými hranami se nachází spadiště, do kterého bude voda přepadat z přelivů. Skrz 
hráz bude voda dále převáděna otevřeným korytem, které bude v místě koruny hráze 
přemostěno. Podélný sklon je 1,0 %. Vnější stěny zdí koryta, vedoucího skrz hráze budou ve 
sklonu 5:1, z důvodu přihutnění zeminy k objektu. 

Technické parametry sdruženého objektu: 

Kóta přelivné hrany   240,30 m n. m. 
Délka přelivné hrany   2 x 19 m, resp.4 x 9,5m 
Maximální hladina (při Q10000) 241,45 m n. m. 

Přeložka komunikace (SO 03) – v místě hráze v současnosti vede účelová komunikace. Tato 
komunikace bude přeložena. Nová trasa je vedena před sdruženým objektem. V místě křížení 
komunikace s tokem Syčivka se předpokládá brod, stejně jako tomu je doposud. Vzdálenost 
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nové komunikace od sdruženého objektu je 15 m. Nově navržená komunikace má maximální 
podélný sklon 15,0 %. Stávající komunikace má podélný skon až 17,1 %. 

Pro zajištění zavlhčení zemin v okolí sdruženého objektu je navrženo navýšení nivelety dna 
v prostoru brodu o 1,0 m nad stávající niveletu toku. Brodový úsek je tedy obecně mělčí 
s lepším napojením na oba břehy. Výškový rozdíl v podélném směru toku je navrženo překonat 
balvanitým skluzem s podélným generelním sklonem 1:12, který při realizaci balvanitého skluzu 
umožní oproti stávajícímu stavu případnou po i protiproudní migraci. 

Přeložka VLT Plynovodu (SO 04) – přeložka VTL plynovodu byla projednána se společností 
GridServices, s. r. o. (správce sítě). Na stavbu přeložky VTL plynárenského zařízení bude 
vedeno samostatné územní a kolaudační řízení. 

Provozní komunikace (SO 05) – provozní komunikace jsou zde navrženy dvě: 

- První komunikace je navržena po koruně hráze, která umožňuje přístup na korunu hráze a 
k objektu přelivu. Jedná se o vozovku s neuzavřeným povrchem na štěrkopískovém loži o 
celkové mocnosti 0,3 m. V místě sdruženého objektu je komunikace rozšířena tak, aby 
umožňovala přístup na hráz pro nákladné vozidlo (autojeřáb). 

- Druhá komunikace je navržena z levého zavázání a je trasována pod hráz vodního díla. 
Tato komunikace je z důvodu relativně vysokého podélného spádu navržena jako panelová na 
štěrkopískovém podsypu. V levém břehu pod patou hráze bude realizována vetší zpevněná 
plocha pro stání a otočení vozidel. 

Úprava koryta Syčivky (SO 06) – Koryto pod hrází bude rozšířeno a bude opevněno. Koryto 
bude mít lichoběžníkový tvar. Jeho šířka bude 6,0 m a sklon svahů 1:2. Délka takto upraveného 
koryta bude cca 30 m. Úprava bude ukončena příčným stabilizačním prahem. Přechodový úsek 
za příčným prahem bude opevněn kamenným záhozem. Poté se bude koryto zužovat a dojde k 
napojení na stávající koryto toku Syčivka. Břehy u paty hráze budou opevněny kamenným 
záhozem do 500 kg s překrytím humózní zeminou a zatravněny. Toto, tzv. spící opevnění je 
navrženo proti případným erozním jevům při zpětných proudech při návrhovém průtoku v 
případě zavzdutí z níže položené části toku. 

Kácení (SO 07) – V místě hráze musí být odstraněny všechny dřeviny. V ploše zátopy dojde 
také ke kácení. Odstraněny musí být všechny neperspektivní dřeviny a dále takové dřeviny, u 
kterých hrozí odumření popřípadě vyvrácení v případě zatopení. Doba zdržení vody v nádrži se 
předpokládá v jednotkách dnů. Na stavbu je vydán souhlas se zásahem do VKP a povolení ke 
kácení dřevin v celkovém počtu 391 ks. 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 

V předložené projektové dokumentaci (stupeň) DÚR není termín realizace stanoven. 
Nejbližší možný termín je uvažován v letech 2018-2019. Celková doba trvání výstavby se 
předpokládá do 2 let. Přesné termíny budou určeny výběrovým řízením na dodavatele stavby.  

B.I.8. Výčet dotčených územních samosprávních celků 

Kraj:  Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem 

Obec: město Bílina (k.ú. Bílina) 

 obec Hrobčice (k.ú. Kučlín) 
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B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 9a odst. 3 a správních úřadů, které 
budou tato rozhodnutí vydávat 

Navazující rozhodnutí podle § 9a odst. 3 zákona představují rozhodnutí podle zvláštních 
právních předpisů, povolující umístění či provedení záměru (úplný výčet navazujících řízení je 
uveden v § 3 písm. g zákona). V případě oznamovaného záměru se konkrétně jedná o: 

 Územní řízení (rozhodnutí o umístění stavby). Rozhodnutí bude vydávat odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 
Bílina, jako stavební úřad příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu. 

 Řízení o povolení k nakládání s povrchovými vodami (vodoprávní rozhodnutí) – 
vydává Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Břežánská 50/4, 
418 31 Bílina, jako příslušný vodoprávní úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

B.II. Údaje o vstupech 

(využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovinových a 
energetických zdrojů, a biologické rozmanitosti) 

B.II.1. Půda 

Zábor zemědělského půdního fondu: 

Realizací záměru dojde k záboru zemědělského půdního fondu pod tělesem hráze. Pozemky 
na lokalitě stavby jsou v KN vedeny jako orná půda, trvalý travní porost nebo ovocný sad. Třída 
ochrany ZPF je I, II a V. V rámci územního řízení bude podána žádost o trvalé/dočasné vynětí 
ze ZPF.    

K trvalému záboru ZPF dojde na těchto pozemcích: 

Parcela č. Druh pozemku 
Celková 
výměra  

Trvalý zábor 
[m2] 

3187 orná půda 29446 124 

407/2 ovocný sad 4349 1690 

407/22 ovocný sad 9011 763 

684/1 orná půda 44760 3347 

3189 trvalý travní porost 22417 986 

  celkem zábor ZPF 6910 

 

Plocha určená k trvalému záboru ZPF (stavbou hráze a souvisejících objektů) činí 6910 m2.  

Po provedení stavebních prací budou povrchy uvedeny do původního stavu. Sejmutí ornice 
se předpokládá na všech plochách s trvalým zatravněním a ornou půdou. Sejmutí ornice bude 
provedeno do hloubky 0,2 m. Zpětně pak tato ornice využita na plochách dotčených výstavbou 
a na ohumusování hráze.  

Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa: 

Realizací záměru nedojde k dotčení pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL). 
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B.II.2. Voda 

V období výstavby ani provozu se nepředpokládá odběr a spotřeba pitné ani užitkové 
vody. Voda nebude z toku odebírána a při běžných průtocích nebude nijak zadržována, 
k plnění suché nádrže (a tím k požadované retenci) dochází pouze při povodňových 
průtocích. 

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje 

Hlavním materiálem pro výstavbu hráze suché nádrže budou hutněné zeminy. Podle 
bilance zemních prací, uváděné projektovou dokumentací ve stupni DÚR (Sweco Hydroprojekt 
10/2017), budou celkové výkopy zejména z důvodu úpravy podloží v oblasti hráze 31 000 m3. 
Celkový objem hutněných zásypů a násypů hráze je 66 800 m3. Bilance zemin je tak významně 
deficitní. Převážná část potřebných zemin bude získána ze zemníku v relativně blízké lokalitě 
(do 10 km) skrývky povrchového dolu Bílina.  

Ostatní zeminy a kamenivo se bude muset dovézt z okolí stavby, popřípadě se nakoupí 
v lomech. Pro stavbu budou dále použity běžně dostupné materiály bez zvláštních nároků na 
surovinové zdroje – beton, kov, dřevo, štěrk atd. Na lokalitě záměru se nenacházejí žádné 
evidované surovinové zdroje (ložiska nerostných surovin, podzemní vody apod.).  

Pro provoz vodního díla nebude potřeba dodávek energie, všechny regulační prvky jsou 
pasivní. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu  

Staveništěm prochází místní účelová komunikace (polní cesta), napojená na silnici mezi 
Bílinou a Kučlínem. V rámci stavby bude část této komunikace v rámci staveniště přeložena (viz 
SO 03), neboť stávající trasa je v kolizi s hrází. Nová trasa povede asi 15 m proti proudu nad 
sdruženým objektem. Přechod přes  tok Syčivky bude řešen brodem, jako u stávající cesty. 

B.II.5. Nároky na biologickou rozmanitost  

Výstavba suché nádrže a souvisejících objektů si vyžádá kácení celkem 391 ks dřevin (viz 
SO 07). Vydané povolení ke kácení se vztahuje na 11 ks topolů černých (Populus nigra), 219 ks 
vrby bílé (Salix alba), 81 ks jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), 22 ks olše lepkavé (Alnus 
glutinosa), 17 ks břízy bělokoré (Betula pendula), 15 ks slivoní (Prunus sp.), 8 ks javoru babyky 
(Acer campestre), 7 ks javoru mleče (Acer platanoides), 5 ks vrby smuteční bílé (Salix alba 
´Tristis´), 3 ks hrušně (Pyrus sp), 2 ks dubu letního (Quercus robur) a 1 ks vrby jívy (Salix 
caprea). 

Kácení a změny biotopů související s výstavbou a provozem nádrže představují i dotčení 
bylinného patra a prostředí obývaného celou řadou živočišných druhů. Zatímco mezi 33 taxony 
dřevin a 147 druhy rostlin zjištěnými v bylinném patře se nevyskytují zvláště chráněné druhy, 
v případě živočichů dojde k zásahům do biotopu i některých chráněných druhů. Výstavba se 
může dotýkat zvláště ptáků, případně plazů (blíže viz kap. C.II a Příl. H.III.1). Samotný stavební 
zásah do toku z pohledu na vodní tok vázaných živočišných druhů nebude zásadní, v tomto 
případě se jedná o silně narušený ekosystém (např. pouze 3 druhy ryb, ochuzené společenstvo 
makrozoobentosu), mj. zde nebyly zjištěny zvláště chráněné druhy, které by byly ovlivněny. 
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B.III. Údaje o výstupech 

(množství a druh případných předpokládaných reziduí a emisí, množství odpadních vod a jejich 
znečištění; kategorizace a množství odpadů, rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek 
a technologií) 

B.III.1. Emise do ovzduší 

Plánovaná výstavba Suchá nádrž Syčivka nebude způsobovat významné navýšení emisí 
do ovzduší v zájmové oblasti.   

Během stavby 

V průběhu realizace by mohla být dočasně zvýšena prašnost hlavně při výkopových a 
zemních pracích v suchých obdobích. K omezení prašnosti budou při stavbě dodržována 
následující opatření: 

- při manipulaci a při skladování prašných materiálů bude v maximální možné míře 
minimalizován vznik a víření prachu, 

- v případě extrémně nevhodných meteorologických podmínek (horké, suché a větrné 
počasí) bude snižována prašnost místa skrápěním povrchů, 

- kola a podvozky automobilů vyjíždějících z prostoru stavby na veřejné komunikace budou 
před výjezdem řádně očištěna, případné znečištění komunikací bude pravidelně 
odstraňováno (minimalizace sekundární prašnosti), 

- vozidla dopravující případné prašné materiály budou používat zakrytí hmot plachtou. 

Při provozu 

Záměr v době provozu nepředpokládá žádné zdroje znečištění ovzduší.   

B.III.2. Odpadní vody 

Při výstavbě ani provozu záměru nebudou produkovány žádné odpadní vody.  

B.III.3. Odpady  

Během výstavby a provozu záměru „Suchá nádrž Syčivka“ vznikne určité množství 
odpadového materiálu. Nakládání s odpady bude odpovídat platným předpisům, zejména: 

- zákonu  č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o odpadech) 

- vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb.    (o Katalogu odpadů) 

- vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb.  (o podrobnostech nakládání s odpady) 

Odpady vzniklé při stavbě 

č. odpadu název druhu odpadu (předpokládaný původ) kategorie 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A 
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (odpadní obaly ze stavebních materiálů) O 

15 01 02 Plastové obaly (odpadní obaly ze stavebních materiálů) O 

15 01 03 Dřevěné obaly (odpadní obaly ze stavebních materiálů) O 

15 01 06 Směs obalových materiálů (odpadní obaly ze stavebních materiálů) O 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými 
látkami (materiál k zajištění drobných havárií, úkapů apod.) 

N 
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20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ) VČ. SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad   O 

Odpady budou v rámci stavby tříděny na recyklovatelný (min. papír, sklo, plast) a směsný 
komunální odpad a budou odstraňovány v souladu se zákonem (185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů). Odpadový materiál, který má 
nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N), bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu 
určených nádob. Veškerý odpad bude odstraňován autorizovanou firmou za dodržení platných 
předpisů. 

Odpady vzniklé při provozu záměru  

V rámci provozu stavby nebudou vznikat žádné odpady. Jediným možným odpadem 
mohou být naplaveniny usazené v retenčním prostoru a na funkčních objektech. Tyto odpady 
budou odstraňovány a likvidovány v souladu s platnou legislativou. 

B.III.4. Hluk a vibrace 

Během stavby 

Při stavbě by mohla být dočasně zvýšená hladina hluku ze stavebních prací a pojíždějících 
nákladních automobilů. Hluk se očekává především od stavebních mechanismů (buldozer, 
bagr, apod.) a nákladních automobilů, které budou převážet materiál na výstavbu hráze a 
souvisejících stavebních prvků. Tyto (potenciálně hlučné) činnosti ale budou pouze dočasné 
(krátkodobé), stavební práce navíc budou probíhat pouze v denní době. I s ohledem na polohu 
místa stavby v údolí a dostatečnou vzdálenost od nejbližší obytné zástavby nelze předpokládat, 
že by mohlo dojít k překračování hygienických hlukových limitů v chráněném venkovním 
prostoru nebo v chráněných venkovních prostorech staveb (dle nařízení vlády 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). 

Při provozu 

V době provozování suché nádrže se ovlivnění hlukové situace na lokalitě nepředpokládá. 

B.III.5. Rizika havárií 

Jako u prakticky každé nové stavby existují i v případě záměru suché nádrže určitá rizika 
vzniku havárie. V průběhu výstavby bude mírně zvýšené riziko havárie např. v důsledku 
možného úniku ropných látek do vodního toku, případně poškození jiné složky přírodního 
prostředí (půdy, vegetace apod.). Toto riziko souvisí s pohybem stavebních strojů či pracovníků 
dodavatelské firmy, větším množstvím vozidel (zásobování), přičemž potenciální ohrožení je 
téměř vždy ovlivněno především chybou lidského faktoru. V okolí stavby a na účelové 
komunikaci křížící vodní tok v místě stavby bude zvýšená pravděpodobnost dopravní nehody 
(s možným následkem ropného znečištění). Mezi potenciální rizikové faktory patří i technický 
stav vozidel či další mechanizace, jehož zanedbáním může narůstat riziko poškození nebo 
zničení části zařízení (prasklá hydraulická hadice, netěsnost mazací nebo chladící soustavy, 
úniky převodových olejů, chladící směsi apod.). Tato rizika je však zcela reálné minimalizovat 
dodržováním bezpečnostních předpisů a technologické kázně na staveništi. 

Vzhledem k charakteru záměru a použitým technologiím (suchá nádrž s výhradně 
pasivními prvky, bez možnosti manipulace či obsluhy) naopak nehrozí téměř žádná nová rizika 
havárií během předpokládaného provozu záměru. Jako jediné (a velmi málo pravděpodobné) 
riziko lze uvažovat vznik zvláštní povodně v případě poškození hráze. Její technické řešení 
však snižuje nebezpečí na minimum (hráz má odolat poškození návrhovou povodní Q10 000). 
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C.  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ  

C.I. Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného 
území se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost 

Klimatické faktory 

Podle klimatické regionalizace náleží zájmová oblast na rozhraní oblastí T2 a MT11 (Quitt, 
1971), charakterizované dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým přechodným obdobím s 
mírně teplým jarem a podzimem, a krátkou, mírně teplou, velmi suchou zimou s velmi krátkým 
trváním sněhové pokrývky. 

Ovzduší 

V předmětné lokalitě lze kvalitu ovzduší považovat za obecně dobrou. Zájmové území leží 
v dobře provětrávané krajině, kde se většinou nevyskytují např. inverzní situace a obecně 
zhoršené rozptylové podmínky. 

Při hodnocení stávající úrovně znečištění v předmětné lokalitě se vychází z map ČHMÚ 
(publikovaných na webu http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html). 
Tyto mapy konstruují ve čtvercích v síti 1x1 km hodnotu klouzavého průměru koncentrace pro 
všechny znečišťující látky za předchozích 5 kalendářních let, které mají stanoven roční imisní 
limit. Hodnoty v řešeném území jsou uvedeny v následující tabulce: 

Imisní pozadí v zájmové oblasti (průměr za období 2010-2014 pro pole čtvercové sítě 1x1 km) 

Znečišťující látka Čtverec 414601 Limit  g/m3  

NO2 15,4g/m3 40 g/m3 

PM10 28,1 g/m3 40 g/m3 

PM2,5 18,6 g/m3 25 g/m3 

Benzen 1,2 g/m3 5 g/m3 

Benzo(a)pyren 0,78 ng/m3 1 ng/m3 

SO2-m4* 45,2 g/m3 125 g/m3 

* 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné koncentrace v kalendářním roce 

Imisní pozadí v řešeném území s poměrně velkou rezervou nepřekračuje žádný imisní limit. 

Hluková situace 

Současná hluková situace v území stavby nebyla detailně zkoumána, nicméně s ohledem 
na polohu zcela mimo zastavěné území a ve značné vzdálenosti od chráněných venkovních 
prostor staveb (a navíc v zahloubeném údolí) lze z hlediska stávající hlukové zátěže vyloučit 
překračování hygienických limitů. Dominantním zdrojem hlučnosti (resp. akustického tlaku) 
v širším okolí jsou okolní komunikace (hlavně silnice II/257).  

Geomorfologické členění 

Zájmové území záměru spadá v rámci provincie Česká vysočina do Krušnohorské 
subprovincie (soustavy) a je součástí geomorfologického celku IIIB-5B-3 České středohoří, 
okrsku Bořeňské středohoří (Demek & Mackovčin 2006).  

Tento okrsek tvoří členitá vrchovina přetnutá údolím Bíliny, tvořená sopečnými příkrovy na 
křídových horninách. Významným prvkem reliéfu jsou antropogenní tvary (lomy a výsypky). 
Nadmořská výška se pohybuje od 200 do 540 m. Samotná zájmová lokalita se nachází v údolí 
Syčivky, pod západními svahy vrchu Trupelník (356 m n.m.). 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/ozko_CZ.html
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Geologické poměry 

Podle geologické mapy ČR (měřítko 1:50 000, list 02-34 Bílina) je geologické podloží v 
okolí záměru tvořeno muskovit-biotitickými ortorulami (starší paleozoikum - proteroziokum), 
překrytými mezozoickými jílovci a slínovci (svrchní - střední turon, jizerské souvrství). Na úpatí 
svahů údolí jsou místy zastoupeny také deluviální písčito-hlinité sedimenty holocenního až 
pleistocenního stáří, dno údolí (nivu) vyplňují holocenní fluviální písčitohlinité uloženiny. 

V jižní okrajové části území dotčeného záměrem je podle registru svahových nestabilit na 
Portálu geohazardů České geologické služby (http://www.geology.cz/geohazardy) registrováno 
sesuvné území (identifikovaný objekt č. 4249, k.ú. Bílina a k.ú. Kučlín, klasifikovaný jako plošný 
sesuv).  Dle podkladů Geofondu se jedná o rozsáhlý sesuv na západním úbočí vrchu Trupelník. 
Sesuv dosahuje sklonu 5-8°. Délka dosahuje cca 460 m, šířka cca 620 m (viz Obr. 3). Podle 
evidence je sesuv převážně suchý, jen v západní části (pata svahu) jsou zamokřená místa, 
podél západního okraje protéká Syčivka. Sanace nebyla provedena. 

Dle údajů v interaktivní mapě „Surovinový informační portál“ (Česká geologická služba, 
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5) se pozemky nenacházejí v poddolovaném 
území, nejsou zde registrovány dobývací prostory, chráněná ložisková či průzkumná území, ani 
v její těsné blízkosti se nenacházejí žádná ložiska výhradních nerostů ve smyslu zákona č. 
44/1988 Sb. (horní zákon). 

Půdy 

Část pozemků na zájmovém území náleží do zemědělského půdního  fondu (ZPF). Bližší 
charakteristiky půd včetně přehledu BPEJ jsou uvedeny níže (kap. C.II). Zastoupeny jsou 
zejména černozemě, místy kambizemě. Lesní půdy (resp. pozemky určené k plnění funkce 
lesa, PUPFL) nejsou v zájmovém území záměru zastoupeny.  

 

Obr. 3. Plošný sesuv na západně orientovaném svahu nad údolím Syčivky (objekt č. 4249, 
šedá a modře šrafovaná plocha). Zdroj: Registr svahových nestabilit, Portál geohazardů ČGS 

(http://www.geology.cz/geohazardy). 

http://www.geology.cz/geohazardy
http://mapy.geology.cz/GISViewer/?mapProjectId=5
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Obr. 4. Šikmý letecký (3D) pohled na řešené území od jihu (zdroj: Google Earth, © Google, © 
Tele Atlas, satelitní snímek © GeoEye). 

Krajina a krajinný ráz 

Zájmové území leží v krajině silně ovlivněné člověkem v blízkosti města Bílina a 
stejnojmenného lomu na hnědé uhlí na severu, a Radovesické výsypky na východě. Přírodní 
dominanty okolí tvoří zejména vrchy Bořeňského středohoří. Současný stav krajiny je patrný 
z Obr. 4. 

Klíčovými charakteristikami, které v daném území spoluvytvářejí krajinný ráz (podle § 12 
zákona č. 114/1992 Sb. = zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa 
či oblasti), jsou reliéf (přírodní charakteristika) a způsob využití krajiny, resp. podíl, struktura a 
měřítko jednotlivých typů využití. „Land use“ představuje komplexní charakteristiku, kde 
prakticky nelze oddělit přírodní, kulturní a historickou složku). Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování 
významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, 
harmonické měřítko a vztahy v krajině. 

Hydrologické a hydrogeologické charakteristiky 

Řešené území patří do dílčího povodí Syčivky nad soutokem s Bílinou (č.h.p. 1–14–01–
048. Zájmový profil plánované hráze vodního díla Šporka leží konkrétně v ř.km 1,9, řízený rozliv 
navrhované stavby pak dále sahá až k ř.km 2,55.  

Z hlediska hydrogeologické rajonizace leží zkoumané území v hydrogeologickém rajónu č. 
2131 – Mostecká pánev – severní část (oblast Ohře a Dolní Labe).  

Flóra, fauna a ekosystémy 

Záměr je situován v bioregionu 1.14 (Milešovský bioregion), a to v jeho východní části části 
v blízkosti hranic s Mosteckým bioregionem č. 1.1 (blíže viz Culek et al. 1996). Z pohledu 
fytogeografického členění (viz Skalický & Slavík 1988) leží studované území v obvodu českého 
termofytika, ve fytogeografickém okresu 4a – Lounské středohoří.  

Po stránce vegetační stupňovitosti se území nachází v kolinním stupni, resp. ve 2. lesním 
vegetačním stupni (buko-dubovém). Potenciální přirozenou vegetaci podle Neuhäuslové et al. 
(2001) představují v okolí Černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi-Carpinetum). 
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Tok Syčivky v daném území patří do pstruhového pásma. Převažují zde upravené úseky, 
dno je štěrkovité až kamenité, nasycenost vody kyslíkem je většinou vysoká. Rybí společenstva 
jsou druhově nepůvodní, dominuje mřenka mramorová. 

Území posuzovaného záměru neleží podle územně analytických podkladů AOPK a 
metodické příručky (Hlaváč & Anděl 2001) v migračně významném území z hlediska výskytu a 
migrací významných druhů velkých savců. Výstavba hráze suché nádrže proto nepředstavuje 
žádný střet s koridory pro zajištění migrační průchodnosti krajiny v rámci významných území.  

Podrobnosti o stavu fauny a flóry v zájmovém území jsou popsány v kap. C.II. 

Zvláště chráněná území přírody a lokality soustavy Natura 2000  

Samotná zájmová oblast neleží ve zvláště chráněném území nebo lokalitě soustavy Natura 
2000. Ale v těsném sousedství se nachází PR Trupelník (vzdálená 300 m jv. od hráze). 
Nejbližší lokalitou soustavy Natura 2000 je cca 1 km západně vzdálená EVL Bořeň, jež je 
zároveň národní přírodní rezervací. 

KÚ Ústeckého kraje  (Odbor životního prostředí a zemědělství) jako příslušný orgán 
ochrany přírody vyloučil významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvosti EVL nebo ptačí oblasti (příloha H.II stanovisko č.j. 3304/ZPZ/2017/N-27405 ze dne 
24.8. 2017). Z tohoto důvodu nebylo zpracováno „naturové hodnocení“ podle § 45i zákona č. 
114/1992 Sb. 

Na pozemcích budoucí stavby ani v blízkém okolí se nenachází území přírodního parku (ve 
smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů). 

Významné krajinné prvky  

Záměr výstavby suché nádrže a potenciální zátopy v údolí potoka Šporky zasahuje do 
několika významných krajinných prvků, definovaných v § 3 ZOPK, kterými zde jsou: 

Vodní toky - potok Syčivka 

Údolní niva Syčivky   

Územní systém ekologické stability  

Do řešeného území nezasahují skladebné části žádné hierarchické úrovně ÚSES. Závazné 
vymezení skladebných částí ÚSES obsahuje územní plán města Bílina (vydaný v roce 2012), 
zpracovaný firmamou DHV CR, s.r.o. (Ing. arch. Mgr. Monika Bokáčová) 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých ekologických zátěží) 

V lokalitě záměru nejsou známy žádné staré ekologické zátěže.  

Území hustě zalidněná: 

Nejsou. Území se nachází mimo zastavěné území obce. 

Území historického, kulturního nebo archeologického významu  

Na zájmovém území se nenacházejí žádné objekty, které jsou ve smyslu zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči, prohlášeny za kulturní památky.  

Z hlediska archeologických lokalit zájmové území patří do území s archeologickými nálezy 
ÚAN III – „území, na němž dosud nebyl rozpoznán a pozitivně prokázán výskyt archeologických 
nálezů a prozatím tomu nenasvědčují žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno či 
jinak využito člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu  archeologických nálezů. 
Jde o veškeré ostatní území státu mimo UAN I, II a IV“.  

Dále se v sousedství zájmového území nacházejí dvě lokality UAN I („území s pozitivně 
prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů“), a to 
historické jádro Bíliny a přilehlé Slovanské hradiště. 
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C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Na základě výše uvedených údajů o záměru a stavu prostředí v řešeném území lze 
očekávat znatelnější ovlivnění nejspíše u následujících složek životního prostředí v lokalitě: 
půda a půdní fond, biodiverzita (flóra, fauna a ekosystémy) a voda. Významnější ovlivnění 
ostatních složek ŽP se nepředpokládá. 

C.II.1. Půda a půdní fond 

Zábor pozemků ZPF  

Charakteristika trvalým záborem dotčených pozemků je v následující tabulce: 

Přehled dotčených pozemků  

Parcelní číslo Výměra 
Zabraná 
plocha 

Druh pozemku 
BPEJ (třída 

ochrany) 

407/2 4 349 1690 ovocný sad 1.08.10 (II) 

407/22 9 011 763 ovocný sad 1.08.10 (II) 

684/1 44 760 3347 orná půda 1.37.56 (V.)   

3187 29446 124 orná půda 1.08.10 (II) 

3189 22417 986 trvalý travní porost 
1.08.10 (II) 
1.60.00 (I)* 

celkem zábor ZPF 6910 m
2
 *jen okrajově 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že zemědělské pozemky na lokalitě záměru jsou v KN 
vedeny jako orná půda, ovocný sad a trvalý travní porost. Třída ochrany zemědělského půdního 
fondu je I., II. a V. Z celkového záboru ZPF je cca polovina (3347 m2 na pravém břehu Syčivky) 
situována do nejnižší (V.) třídy ochrany, 3563 m2 (levobřežní pozemky) pak patří do I. nebo II. 
třídy ochrany ZPF.  

Území spadá do 1. klimatického regionu. V místě záměru se vyskytují 3 hlavní půdní 
jednotky (HPJ), které budou dotčeny trvalým záborem: 

HPJ 08 - Černozemě modální a černozemě pelické, hnědozemě, luvizemě, popřípadě i 
kambizemě luvické, smyté, kde dochází ke kultivaci přechodného horizontu nebo substrátu na 
ploše větší než 50 %, na spraších, sprašových a svahových hlínách, středně těžké i těžší, 
převážně bez skeletu a ve vyšší sklonitosti. 

HPJ 37 - Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na 
pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou 
horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, 
závislé na srážkách. 

HPJ 60 - Černice modální i černice modální karbonátové a černice arenické na nivních 
uloženinách, spraši i sprašových hlínách, středně těžké, bez skeletu, příznivé vláhové podmínky 
až mírně vlhčí. 

Průměrná cena pozemků je podle katalogu BPEJ (http://bpej.vumop.cz/index.php) 15,05 Kč 
(BPEJ 1.60.00 – I. třída ochrany ZPF), 9,68 Kč (BPEJ 1.08.10 II. třída ochrany ZPF) až 1,25 Kč 
(BPEJ 1.37.56 V. třída ochrany ZPF). 

Část ploch určených k trvalému vynětí ze ZPF je dotčena tělesem hráze a provozní 
komunikací pod hrází (p.č. 407/2, 407/22, dle KN ovocný sad zařazený do II. třídy ochrany, 

http://bpej.vumop.cz/index.php
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aktuálně jde však o plochu zarostlou nálety dřevin se silně nitrofilním podrostem, viz popis dílčí 
lokality botanického průzkumu č. 6 v Příl. H.III.1), a dále p.č. 684/1 (dle KN orná půda, aktuálně 
travní porost na pravém břehu). Zbylé zábory ZPF jsou důsledkem přeložky stávající účelové 
komunikace nad hrází (p.č. 3187 a  3189, v převážné většině II. třída ochrany).  

Zábor pozemků PUPFL 

Realizací záměru nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků určených k plnění 
funkce lesa (PUPFL).  

C.II.2. Flóra a fauna, ekosystémy 

Stav vegetace, flóry a fauny detailně popisuje biologické posouzení, které je přílohou 
k Oznámení (příl. H.III). V této kapitole jsou uvedeny pouze závěry provedených vyhodnocení. 

Flóra a vegetace 

Záměr je situován v bioregionu 1.14 (Milešovský bioregion – více viz CULEK et al. 1996). 
Potenciální přirozenou vegetaci (podle Neuhäuslová et al. 2001) představují v širším okolním 
území dubohabřiny (svaz Carpinion, as. Melampyro nemorosi-Carpinetum). Společenstva dubo-
habrových hájů (Carpinion betuli) jako rekonstruovanou přirozenou vegetaci v daném území 
předpokládá i detailnější geobotanická mapa (Mikyška et al. 1972). 

Botanický průzkum v území dotčeném hodnoceným záměrem byl obecně zaměřen na 
celkovou charakteristiku vegetace a reprezentativní popis druhového složení rostlinných 
společenstev. Průzkum byl prováděn v rámci celkem čtyř terénních návštěv, během nichž byl 
zkompletován soupis druhů v jarním i letním vegetačním aspektu (návštěvy proběhly 
v termínech 25.4., 11.6., 17.7. a 27.9. 2016). 

 V zájmovém území se vyskytuje převážně běžná flóra a vegetace charakteristická pro 
obdobná (zejména člověkem intenzivněji ovlivňovaná) stanoviště. Přírodním biotopem (ve 
smyslu Chytrý et al. 2010) je ve zkoumaném území pouze lužní les v dílčí lokalitě č. 2, případně 
v degradované formě i v části lokality 6. Celkově byl při průzkumu ve vegetační sezóně 2016 
zjištěn výskyt 33 taxonů v dřevinném patře a 147 taxonů v bylinném patře, celkem tedy 
nejméně 180 taxonů cévnatých rostlin. 

 V území dotčeném záměrem nebyly zjištěny výskyty zvláště chráněných druhů rost-lin. 
Lokálně se v rámci zájmového území vyskytují pouze taxony zařazené do aktuálního čer-
veného seznamu (Grulich 2012). Jedná se o krtičník křídlatý (Scrophularia umbrosa), patřící v 
červeném seznamu do kategorie C4a (lokalita č. 6, několik jedinců v korytě toku). Dále sem 
patří pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum) a vikev hrachovitá (Vicia pisiformis), patřící do 
kategorie C3 (výskyt zjištěn pouze roztroušeně - několik ex. na loukách v lokalitách č. 4 a 5). 
Posledním taxonem červeného seznamu je topol černý (Populus nigra), řazený do kategorie 
C1t, tedy jako kriticky ohrožený z důvodu nepříznivého trendu (úbytek > 90 % historických lo-
kalit). Exempláře pravděpodobně kulturního původu jsou roztroušené v lužních porostech, 
zpravidla se vyskytují společně s hybridogenními topoly). Je ale nutno zmínit, že červený se-
znam uvádí, že se ohrožení nominálního poddruhu vztahuje pouze ke stanovištím autochton-
ního výskytu. V situaci, kdy se jedná o taxon hojně vysazovaný (typicky podél upravených vo-
dotečí) i s ohledem na souběžný výskyt severoamerických hybridogenních taxonů, s nimiž do-
chází ke zpětnému křížení, není jasné, zda právě exempláře v řešeném území lze považovat za 
autochtonní a zda představují geneticky „čistý“ původní taxon. 

 Z vegetačního hlediska lze konstatovat, že naprostá většina rostlinných společenstev je 
silně zatížena zvýšeným obsahem živin v prostředí (zejména dusíku, který indikují plošně i bi-
omasou převažující nitrofyty). Kromě toho se ve společenstev zjištěn poměrně vysoký podíl 
nepůvodních, invazních taxonů (podle Pyšek et al. 2012 celkem 10 invazních druhů, z toho 9 
neofytů a 1 archeofyt). Z tohoto popisu vyplývá, že zkoumané území nezahrnuje nadprůměrně 
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zachované porosty přírodě blízkých biotopů či vegetaci s významnějším výskytem ochranářsky 
hodnotných rostlinných druhů. 

 Podrobný popis dílčích lokalit a celkový soupis zaznamenaných druhů je součástí Příl. 
H.III.1-H.III.2. 

Fauna 
Zoologické průzkumy zájmového území zahrnovaly jednak hydrobiologický průzkum, 

zaměřený na rozbor a popis společenstva makrozoobentosu, jednak vertebratologické prů-
zkumy (zaměřené především na ptáky, plazy a obojživelníky). Makrozoobentos (makroskopič-
tí, na dně toku žijící vodní bezobratlí živočichové) je obecně považován za dobrý indikátor eko-
logických podmínek v říčních systémech. Jeho rozbor se využívá ke stanovení saprobity toku 
(kvality vody, resp. organického znečištění). Průzkum obratlovců zahrnoval celosezónní 
ornito-logické sledování lokality a opakované terénní šetření cílené na vyhledávání plazů a 
obojživel-níků, případně na doplňkové zjištění semiakvatických druhů savců (vydra, bobr 
apod.). Rozsah prováděných průzkumů a použitá metodika jsou podrobněji popsány v příloze 
H.III): 

Hydrobiologický průzkum 

Garant zpracování: Mgr. Luboš Zelený 

Společenstvo makrozoobentosu toku Syčivky mezi obcí Kučlín a Žižkovým údolím v Bílině 
je značně ovlivněno splaškovými vodami z obcí a zemědělského družstva v obci Razice. Vý-
raznější vliv má i rybník nacházející se na pravostranném přítoku Syčivky. Převažují druhy, 
které snesou větší míru organického znečištění, většina z nalezených a determinovaných dru-
hů jsou filtrátoři a rozkladači organických, volně dostupných látek v ekosystému. O zhoršeném 
stavu ekosystému vlivem hospodaření člověka svědčí mimo jiné nízká druhová četnost skupin 
jako jsou jepice a chrostíci, opět zcela chybí pošvatky. Zmiňované skupiny živočichů jsou citlivé 
zejména na přítomnost rozpuštěného kyslíku ve vodě, což může být zejména v teplých letních 
měsících vlivem vypouštěných odpadních vod limitujícím faktorem pro jejich existenci. Z jepic 
převládá druh Ephemerella ignita, která žije pod kameny v proudící vodě. Z chrostíků je 
významný podíl bezschránkatých larev (rod Hydropsyche), které přímo využívají dostupný 
hrubý organický materiál. Teplejší vodu s nižším obsahem kyslíku vyhledávají kupř. larvy ně-
kterých dvoukřídlých (Diptera). Dominantní skupinou jsou pakomáři (Chironomidae). V profilu č. 
1 je významnější je výskyt druhu Prodiamesa olivacea. O přítomnosti rybníka svědčí nálezy 
vodních ploštic rodu Notonecta (znakoplavka) a Micronecta či vodního brouka patřícího mezi 
potápníky (Platambus maculatus). 

Ze zjištěných druhů makrozoobentosu nepatří žádný do kategorie zvláště chráněných 
druhů dle prováděcí vyhlášky MŽP ČR 395/1992 zákona 114/92 sb. o ochraně přírody a 
krajiny, nejsou zastoupeny ani druhy červeného seznamu. 

Ichtyologický průzkum 

Garant zpracování: RNDr. Pavel Vlach, PhD. 

Zjištěná ichtyocenóza ve sledovaných profilech toku neodpovídá velikosti a charakteru to-
ku; počet druhů a dosažené hodnoty abundance ichtyocenózy jsou výrazně nižší ve srovnání s 
obdobnými toky. V ichtyocenóze nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy ryb. Pouze 
populace tolerantní mřenky mramorované se zdá být v Syčivce dlouhodobě etablovaná. Ostat-
ní druhy se vyskytují zřejmě spíše nahodile, do toku se nejspíše dostávají z rybníků nacházejí-
cích se na přítocích, nejedná se patrně o trvalé populace. Stav ichtyocenózy lze považovat za 
neutěšený, a to patrně v důsledku zjištěného výrazného kolísání kvality vody v toku (viz 
výsledky hydrobiologického průzkumu), případně i s ohledem na fakt, že dolní úsek Syčivky 
před zaústěním do Bíliny je zatrubněný a betonový práh v úseku č. 1 představuje pro ryby 
neprostupnou migrační bariéru. 
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Vertebratologický průzkum (ptáci, plazi, obojživelníci, savci) 

Garant zpracování: Mgr. Ondřej Volf 

Území řešené biologickými průzkumy představuje především ornitologicky zajímavou 
lokalitu, zatímco zjištěná druhová diverzita ostatních sledovaných skupin živočichů je dosti 
nízká. Na základě terénních zjištění zpracovatelů v sezóně 2016 nebyli v řešeném území 
zaznamenáni žádní zástupci obojživelníků, zjištěny byly pouhé 3 druhy ryb, 1 druh plaza, s 
čímž poměrně výrazně kontrastuje diverzita ornitocenózy (zjištěno 81 druhů ptáků). Přestože ze 
zaznamenaných druhů ptáků patří celá řada mezi zvláště chráněné a ohrožené druhů (celkem 
19 zvláště chráněných druhů, resp. 28 druhů červeného seznamu), s ohledem na celkem 
plošný výskyt v širším okolí míra jejich dotčení uvažovaným záměrem nebude závažná. 

Souhrn:  

 Na základě skutečností uvedených v tomto biologickém posouzení lze konstatovat, že 
území určené pro realizaci záměru „Suchá nádrž Syčivka“ představuje z přírodovědného 
hlediska jen průměrně hodnotnou lokalitu. Během biologických průzkumů v sezóně 2016 bylo v 
území zaznamenáno celkem 180 taxonů cévnatých rostlin (33 v dřevinném patře a 147 
taxonů v bylinném patře). Hydrobiologickým průzkumem bylo v toku Syčivky zjištěno druhově 
ochuzené společenstvo makrozoobentosu s celkem 37 druhy. Saprobita toku a složení 
společenstva je značně ovlivněna splaškovými vodami z obcí a zemědělského areálu v obci 
Razice. V řešeném území a jeho nejbližším okolí nebyli zaznamenáni žádní zástupci obojži-
velníků, zjištěny byly 3 druhy ryb, 1 druh plaza, což indikuje poměrně chudá společenstva 
těchto živočišných skupin. Území však představuje ornitologicky zajímavou lokalitu, s vysokou 
druhovou diverzitou ornitocenózy (celkem zjištěno 81 druhů ptáků). 

Ze zvláště chráněných druhů byly zjištěny: 

 bramborníček černohlavý (§2) 

 jestřáb lesní (§3) 

 krahujec obecný (§2) 

 krkavec velký (§3)  

 krutihlav obecný (§2) 

 lejsek šedý (§3) 

 lelek lesní (§2) 

 moták pochop (§3) 

 ostříž lesní (§2) 

 rorýs obecný (§3) 

 slavík modráček středoevropský (§2) 

 slavík obecný (§3) 

 slavík tmavý (§2) 

 sluka lesní (§3) 

 ťuhýk obecný (§3) 

 včelojed lesní (§2) 

 vlaštovka obecná (§3) 

 výr velký (§3) 

 žluva hajní (§2). 

Pro druhy výše zvýrazněné podtržením je území důležitou součástí biotopu, představuje 
součást jejich lovného teritoria, hnízdění je zde pravděpodobné nebo hnízdí v okolí. U ostatních 
druhů byl zjištěn pouze výskyt na tahu, nepravidelný nebo výjimečný výskyt, případně pouze 
přeletují. Stanoviště v území nepředstavují významnou součást biotopu těchto druhů. 
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C.II.3. Podzemní a povrchové vody 

Plocha povodí Syčivky, včetně Mukovského a části Lukovského potoka činí asi 35 km2. 
V řešeném území, určeném pro řízený rozliv v rámci navrhované suché nádrže, má tok Syčivky 
víceméně slapovitý, mírně peřejnatý charakter, substrát dna je převážně kamenitý, méně pak 
štěrkovitý. Povodňový průtok Q1 v daném profilu odpovídá cca 6 m3/s, průtok Q5 = 14,7 m3/s (při 
něm ještě nedochází v intravilánu Bíliny k rozlivu); průtok Q20 = 24,9 m3/s. Do tohoto průtoku 
navržená nádrž dokáže transformovat povodňovou vlnu na neškodný průtok 15 m3/s. 

Základní hydrologické údaje o N-letých průtocích, převzaté z projektové dokumentace 
záměru, pochází z hydrologické studie „Odvození teoretických povodňových vln Suchá nádrž 
Syčivka (Žižkovo údolí) – Syčivka“ (ČHMÚ Ústí nad Labem, 09/2016).  

N-leté průtoky a k nim příslušné objemy povodňových vln . 

 

Ekologický stav vodního toku je v současnosti silně narušený, což mj. indikují výsledky 
ichtyologického a hydrobiologického průzkumu (viz Příl H.III.1). Společenstvo bentosu i ryb je 
značně ovlivněno splaškovými vodami z obcí a zemědělského družstva v obci Razice. 
Výraznější vliv má i rybník nacházející se na pravostranném přítoku Syčivky. Převažují druhy, 
které snesou větší míru organického znečištění. 

C.II.4. Další charakteristiky 

Nepředpokládá se, že by záměrem mohly být významněji ovlivněny jiné složky či 
charakteristiky životního prostředí. 
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D.  ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH ZÁMĚRU NA 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z 
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

D.I.1. Vliv na ovzduší a klima 

Jak je popsáno v kap. B.III.1 (výstupy do ovzduší), výstavba ani provozování záměru 
Suchá nádrž Šporka nebude způsobovat měřitelné zvýšení znečištění ovzduší v zájmové 
oblasti. Mírné zvýšení emisí do ovzduší lze (dočasně) očekávat jen v období výstavby (např. 
zvýšená prašnost, hrozící při výkopových a zemních pracích v suchých obdobích). Tento vliv 
bude již vzhledem k poloze v údolní nivě (a tedy dlouhodobě zvýšené vlhkosti zemin) minimální, 
v případě extrémních podmínek jej lze dále eliminovat nebo výrazně omezit standardními 
postupy, jako skrápění prašných povrchů, očista vozidel před vjezdem ze stavby na veřejné 
komunikace. Emise ze spalovacích motorů strojů a další mechanizace při výstavbě lze 
považovat za krátkodobé, v celkovém úhrnu nepodstatné. 

Ve fázi provozu se neočekává negativní vliv záměru na ovzduší ani klima v lokalitě.  

S ohledem na charakter záměru nehrozí v důsledku jeho realizace ani žádné nežádoucí 
vlivy na klimatické charakteristiky území.  

Z uvedených skutečností lze hodnotit celkový vliv na ovzduší a klima jako 
nevýznamný, s nízkou mírou nejistoty.  

D.I.2. Vliv na hlukové poměry 

Výstavba ani provozování záměru nezpůsobí ani významné navýšení hlučnosti v zájmovém 
území. Dočasně zvýšená hlučnost během stavebních prací bude pouze v zájmové lokalitě, kde 
budou probíhat terénní úpravy, popř. na přilehlých komunikacích. 

Ani v etapě provozování nelze očekávat žádné zvýšení hlučnosti.  

Celkový vliv na hlukové poměry v zájmovém území a jeho okolí lze hodnotit jako 
nevýznamný, s nízkou mírou nejistoty 

D.I.3. Vliv na půdu a půdní fond 

Zemědělské pozemky na lokalitě záměru jsou v KN vedeny jako orná půda, trvalý travní 
porost nebo ovocný sad. Třída ochrany ZPF je I., II. a V. Plocha určená k trvalému záboru ZPF 
činí 6 910 m2. Půdy I. a II. třídy ochrany jsou přitom v daném případě dotčeny tělesem hráze a 
provozní komunikací pod hrází (p.č. 407/2, 407/22, dle KN ovocný sad zařazený do II. třídy 
ochrany, aktuálně jde však o plochu zarostlou nálety dřevin se silně nitrofilním podrostem), a 
dále přeložkou stávající účelové komunikace přes brod (p.č. 3187 a  3189, v převážné většině 
II. třída ochrany, pouze velmi malá část na hranici nivy spadá do I. třídy ochrany ZPF - BPEJ 
1.60.00). Zábory této přeložky budou sice kompenzovány rekultivací stávající cesty, ovšem 
vzhledem k poloze mezi novou komunikací a hrází bude již sotva možné zemědělské využití 
této plochy (viz Příl. H.IV.1 a H.IV.2). Tento vliv je však vzhledem k rozsahu (3 563 m2) jen málo 
významný. Zbývající cca polovina záborů (3 347 m2, p.č. 684/1  – dle KN orná půda, aktuálně 
travní porost na pravém břehu) pak odpovídá půdám V. třídy ochrany. Tento vliv je z hlediska 
ZPF možno považovat za zanedbatelný. 

S přihlédnutím malému rozsahu trvalého záboru je vliv na půdu a půdní fond hodnocen 
jako málo významný, s nízkou mírou nejistoty.  



Oznámení záměru ke zjišťovacímu řízení     Suchá nádrž Syčivka (06/2017) 

GeoVision s.r.o., 16 353 17  str.  26 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na povrchové vody - odtokové poměry 

Vliv záměru na jakost vody v toku (tj. zhoršení ani zlepšení kvality) se neočekává. 

Přínosem vodního díla má být protipovodňová ochrana sídel, zejména Bíliny. Tento 
vliv se bude projevovat pozitivně pouze při povodňových průtocích. Odtokové poměry v území 
v době nízkých a běžných průtoků se přitom prakticky nijak nezmění. Retenční funkce nádrže 
omezí přirozené rozlivy v území pod hrází hlavně mezi průtoky Q10-Q20 (odtok z nádrže umožní 
pouze neškodný průtok v toku, při němž nebude docházet k vybřežení z koryta). Při vyšších 
průtocích než Q20 už však bude opět docházet k rozlivům. 

Celkový vliv realizace stavby na hydrologické poměry v řešeném území lze 
považovat za mírně příznivý při průtocích kolem Q10-Q20, jinak víceméně neutrální, a to 
s nízkou mírou nejistoty. 

Vlivy na podzemní vody 

Výstavba suché nádrže (resp. nutnost jejího založení v nivních sedimentech) lokálně zvýší 
podmáčení ploch ve zdrži omezením podpovrchového proudění. Realizací vodního díla tak 
dojde k lokálnímu ovlivnění proudění podpovrchové vody v mělké (freatické) zvodni. Realizace 
těsnícího prvku až do nepropustného podloží lokálně zvýší ustálenou hladinu podzemní vody 
bezprostředně nad hrází, voda z mělké zvodně bude nicméně drenována tokem Syčivky, jehož 
niveleta se ani po vybudování odtokové štoly prakticky nezmění. Ze stejného důvodu dojde 
k lokálnímu zaklesnutí ustálené hladiny freatické zvodně bezprostředně pod hrází. Vzhledem 
k hydrogeologickým poměrům ve freatické zvodni bude popsaný vliv měřitelný jen cca několik 
desítek metrů nad a pod hrází. V řešeném území se přitom nenachází žádné evidované zdroje 
pro zásobování obyvatelstva (studny apod.). 

K zásadnímu ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně 
hladiny podzemní vody, vydatnosti či kvality případných zdrojů podzemních vod) v důsledku 
stavby nedojde. Určitým rizikem jsou období zvýšených průtoků, kdy může dojít k infiltraci z toku 
do okolního území a k navyšování hladiny podzemní vody v jeho bezprostředním okolí. Změna 
však oproti stávajícímu stavu nebude významná. 

Celkový vliv na podzemní vody lze hodnotit jako málo významný, s nízkou mírou 
nejistoty, mj. s ohledem na fakt, že v území nejsou evidovány zdroje pro zásobování 
obyvatelstva a nehrozí tak jejich ovlivnění. 

D.I.5. Vliv na biodiverzitu (flóru, faunu a ekosystémy) 

Vlivy na biotu dotčeného území detailně popisuje biologické posouzení, které je přílohou 
k Oznámení (příl. H.III.1). 

Přímé vlivy záměru na faunu a flóru vyplývají z následujících aspektů záměru: 

i)  Možnost přímého usmrcování jedinců živočichů při provádění zemních prací. 
Tento negativní vliv se dotkne v rámci zájmového území pouze ploch v nejbližším okolí 
stavby hráze a sdruženého objektu, přičemž dotčenými organismy mohou být nejspíše 
živočichové s omezenou pohyblivostí, kteří bývají na stevěništi usmrcováni pojíždějící 
těžkou technikou apod. V daném případě by se jednalo především o obojživelníky a plazy, 
avšak výskyt obojživelníků v těchto místech nebyl prokázán, z plazů se může týkat zvláště 
chráněné ještěrky obecné. S ohledem na ojedinělost pozorování a minimální druhovou 
diverzitu v rámci těchto skupin živočichů lze tento vliv považovat za víceméně marginální. 

ii)  Zábor biotopů přítomných rostlin a živočichů v důsledku jejich zastavění (hráz, 
přeložka komunikace) či trvalé změny stanovištních podmínek (plošné kácení dřevin v 
bezprostředním okolí). Úbytek biotopu zejména ptáků představuje hlavně očekávané 
rozsáhlejší kácení porostů dřevin a další trvalé změny vegetace, včetně travino-bylinných 
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porostů (hnízdní prostředí, ale i úkryty a potravní biotop). Ze zjištěných druhů jde jmenovitě 
o tři zvláště chráněné druhy: krutihlava obecného, slavíka obecného a ťuhýka obecného, 
tedy o druhy hnízdící v zeleni, nevyhnutelně ovlivněné kácením při výstavbě. Nabídka 
vhodných biotopů pro dotčené druhy v okolí záměru je však víceméně plošná a konkrétní 
ovlivnění záměrem tak lze hodnotit jako pouze mírné. 

iii) Odstranění dřevinné vegetace z nejbližšího okolí hráze, případně i jinde podél toku lze 
považovat za nejvýznamnější vliv z hlediska rostlinstva. Předpokládá se úplné (trvalé) 
vykácení pouze v prostoru samotné hráze a v jejím nejbližším okolí (manipulační prostor 
stavby), a dále dřeviny, u kterých hrozí odumření popřípadě vyvrácení v případě zatopení 
na p. p. č. 622/1 (zajištění stability břehových doprovodů). I přes toto dílčí snížení 
ekologické stability území zůstane řešené území celkově funkčním ekostabilizačním prvkem 
(významný krajinný prvek podle § 3 - vodní tok a údolní niva). Kácení dřevin v celkovém 
počtu 391 ks bude podle již vydaného povolení (MěÚ Bílina, č.j. OŽP/38507/VKP-05,03/17) 
provedeno v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. do 31. 12. nebo od 1. 1. do 31. 3. 
příslušného kalendářního roku, nejpozději do konce roku 2019.  

iv) Vyrušování živočichů hlukem a pohybem techniky či pracovníků a v okolí staveniště 
(např. hnízdících či lovících ptáků apod.). Tento vliv souvisí s dlouhodobějším prováděním 
hlučných prací, nicméně bude (v závislosti na skutečné době provádění stavby) vždy jen 
dočasný a lokální. Rušení se týká především ptáků hnízdících přímo ve zkoumané lokalitě 
a nejbližším okolí. Vedle zvláště chráněných druhů uvedených pod bodem 2) se může 
jednat také o včelojeda lesního, krahujce obecného, jestřába lesního, lejska šedého, sluku 
lesní či žluvu hajní. Jak je uvedeno výše, kácení dřevin bude provedeno mimo hnízdní 
sezónu a žádný z jmenovaných druhů tak nebude dotčen v době hnízdění. Případné rušení 
se tedy nijak neprojeví na početnosti populací (např. na snížení úspěšnosti hnízdění). 
Očekávaný negativní vliv je tedy jen málo významný. 

v) Úhyny vodních organismů v případě výraznějšího znečištění toku při stavbě – tento 
vliv je pouze teoretický, neboť v toku nebyl zjištěn výskyt druhů vodních živočichů, citlivých 
na případné znečištění vody v důsledku provádění stavby (silnější zákal, možné úniky 
výluhů z betonových směsí apod.). S ohledem na zjištěný stav toku (indikovaný pomocí 
společenstev bentosu i ryb v něm) bude případný dopad na celkový ekosystém víceméně 
zanedbatelný; neočekává se negativní působení na zvláště chráněné druhy. 

vi) Trvalé omezení migrační prostupnosti vodního toku v profilu hráze – i tento vliv má pouze 
teoretický význam, s ohledem na stávající stav toku, v němž již v současnosti představuje 
betonový brod nepřekonatelnou migrační bariéru. Tato bariéra bude zčásti odstraněna 
(výškový rozdíl v podélném směru toku bude na místo stupně překonáván balvanitým 
skluzem s podélným sklonem 1:12, který oproti stávajícímu stavu umožní případnou po i 
protiproudní migraci). Neočekává se tak negativní působení na dochovaný ekosystém 
obecně ani na zvláště chráněné druhy.  

Z nepřímých negativních vlivů záměru na rostliny a živočichy lze uvažovat zejména: 

- Možné šíření invazních druhů flóry a ruderalizace v důsledku narušení půdních horizontů a 

přemisťování zemin s diasporami těchto druhů při terénních úpravách - např. rukevník 

východní (Bunias orientalis) se v řešeném území již masivně šíří pravděpodobně v důsledku 

provádění předchozí vodní stavby (zaústění odvodnění výsypky). Zemní práce a terénní 

úpravy v nivě Syčivky mohou podpořit další šíření tohoto agresivního invazního druhu. 

Souhrnně lze konstatovat, že žádný z přítomných rostlinných a živočišných druhů 
nebude v rámci širšího okolí trvale či nevratně existenčně ohrožen.  

I přesto může být do jisté míry zasaženo až deset zvláště chráněných druhů (vyznačen 
stupeň ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.: §2 = druhy silně ohrožené, §3 = druhy 
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ohrožené). Pro tyto druhy bude nutno v rámci povolovacích řízení získat výjimky k zásahu do 
přirozeného vývoje a biotopu podle § 56 ZOPK: 

Druhy ovlivněné ztrátou (části) biotopu, ovlivnění je hodnoceno jako mírné:  

 ještěrka obecná (§2) 

 krutihlav obecný (§2) 

 slavík obecný (§3) 

 ťuhýk obecný (§3) 

Druhy dotčené pouze dočasně (rušením) během kácení zeleně nebo výstavby hráze poldru:  

 krahujec obecný (§2) 

 včelojed lesní (§2) 

 žluva hajní (§2) 

 jestřáb lesní (§3) 

 lejsek šedý (§3) 

 sluka lesní (§3) 

Celkový vliv předloženého záměru na biodiverzitu (i se zřetelem na zvláště chráněné 
druhy) lze hodnotit jako jen málo významný. Možným negativním účinkům je podstatně 
předcházeno vybraným rozsahem kácení a dobou jeho provádění, které je stanoveno 
na mimovegetační sezónu (1.11.-31.3. příslušného  roku).  

D.I.6. Vliv na zvláště chráněná území, lokality Natura 2000 

Plochá záměru nezasahuje do žádného zvláště chráněného území, evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti. Nejblíže položeným ZCHÚ je cca 400 m jihovýchodně vzdálená PR 
Trupelník. Vzhledem k poloze lokality a charakteru záměru nepředpokládáme vznik vzájemných 
interakcí nebo negativních vlivů na zvláště chráněná území.  

Nejbližší EVL (a zároveň NPR) se nachází na vrchu Bořeň cca 1 500 m západně. KÚ 
Ústeckého kraje  (Odbor životního prostředí a zemědělství) jako příslušný orgán ochrany 
přírody vyloučil významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvosti EVL 
nebo ptačí oblasti (příloha H.II stanovisko podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., č.j. 
3304/ZPZ/2017/N-27405 ze dne 24.8. 2017). Jakékoliv ovlivnění EVL záměrem nelze 
předpokládat (a z tohoto důvodu nebylo zpracováno ani tzv. „naturové hodnocení“).  

D.I.7. Vliv na VKP a prvky ÚSES  

Vlivy na VKP 

Vodní toky a dolní niva  

Vodní toky a údolní nivy jsou ze zákona o ochraně přírody a krajiny považovány za VKP. 
Tok Syčivky je v území veden umělým korytem, které bude v místě hráze suché nádrže 
přerušeno (zasypání koryta) a jeho případná obnova nebude možná. Část koryta pod hrází 
bude upravena a opevněna v délce cca 50 m. Vzhledem k aktuálnímu ekologickému stavu 
vodního toku (malá biologická diverzita, projevy epizodického znečištění splaškovými vodami – 
viz výsledky biologických průzkumů v Příl. H.III.1 a H.III.4), a také k faktu, že blízký dolní úsek 
toku je zatrubněn, bude celkový dopad na vodní tok a jeho ekologicko-stabilizační funkci jen 
velmi slabý. 

Výstavbou hráze suché nádrže dojde k přerušení údolní nivy Syčivky, a to v šířce až 180 m 
a délce až 70 m. VKP údolní niva bude dotčen také lokálním zásahem do břehových porostů 
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podél toku a do roztroušeně se vyskytujících dřevin v nivě či narostlých podél jejích okrajů. 
V místě hráze bude nezbytné vykácet veškeré stávající dřeviny. Nad hrází budou dále výběrově 
odstraněny provozně nebezpečné stromy (hrozba splavování vyvrácených stromů nebo 
mrtvého dřeva k technickým objektům hráze suché nádrže.  

Zdravé stromy v břehovém porostu a ostatní dřeviny v nivních polohách mimo koryto budou 
ponechány, takže i omezení ekologické funkce údolní nivy bude omezeno na pouze lokální 
rozsah v nejbližším okolí hráze. Při maximálním nadržení vody v poldru budou nicméně dřeviny 
v nivě zatopeny, což při dlouhodobé (vícedenní) zátopě může znamenat, že následně dojde 
k jejich odumření. Nivní druhy dřevin (vrby, olše, duby) jsou vůči dočasnému zaplavení relativně 
odolné, ačkoliv nelze vyloučit jejich vyvrácení. U dalších (mezofilních) druhů, jako jsou javory, 
osika, bříza, hloh ad. hrozí při zátopě udušení. Vliv maximální zátopy v údolní nivě se 
předpokládá na vzdálenost až 800 m od hráze. V rozlivem dotčeném území postupně dojde 
k samovolné sukcesi druhového složení dřevinného patra, které bude novým podmínkám lépe 
přizpůsobeno.  

Souhrnně lze v rámci hodnocení dopadů na VKP v údolní nivě Syčivky očekávat pouze 
lokální a dočasné snížení ekologické stability (odstranění či odumření dřevinných porostů v 
části zátopy), zatímco k celkovému ohrožení ekostabilizační funkce nivy nedojde.  

Ke stejnému závěru dospěl v rozhodnutí o závazném stanovisku k zásahu do VKP i orgán 
ochrany přírody Městský úřad Bílina, odbor stavebního úřadu a životního prostředí. Správní 
orgán stanovil několik podmínek za účelem zachování ekologického významu a ochrany výše 
zmíněného VKP a jeho okolí (mj. zpracování projektu rekonstrukce zasažené části VKP 
dotčené zásahem, včetně výsadby autochtonních dřevin a následné 5tileté péče a jeho 
následná realizace, která bude provedena na vlastní náklady oznamovatele). Při jejich splnění 
dospěl k závěru, že zájmy ochrany přírody a krajiny nebudou nijak zásadně dotčeny. 

Lesy 

Záměrem nejsou dotčeny lesní pozemky. 

Vlivy na ÚSES 

Podle stanoviska orgánu ochrany přírody je břehový porost vodního toku definován jako 
biokoridor regionální a lokální úrovně a je součástí ÚSES.  

D.I.8. Vlivy na geologické a geomorfologické podmínky 

Sesuvy 

Jak je zmíněno v pasáži „Geologické poměry“ v kap. C.I, na kontaktu s územím dotčeným 
záměrem se nachází registrovaný sesuv pokryvných útvarů (svahovin) na západně 
orientovaném svahu Trupelníku. Sesuvné území zahrnuje cca 800 m širokou část svahu 
Radovesické výsypky. Ke kontaktu se záměrem dotčeným územím však podle inženýrsko-
geologického průzkumu dojde pouze v případě maximálního naplnění retenčního prostoru 
suché nádrže. V období provozu suché nádrže se neočekává, že by docházelo k podmáčení 
paty tohoto svahu, resp. vliv zachycené povodňové vlny bude srovnatelný s vlivem rozlivu při 
Q100 (zatopení nivy). Míra nejistoty určení vlivu je v tomto případě poměrně nízká, s ohledem na 
výsledky provedeného geofyzikálního a inženýrsko-geologického průzkumu, který byl součástí 
projektové přípravy. 

Vliv na geologické a geomorfologické podmínky je hodnocen jako slabý. 

D.I.9. Vlivy na obyvatelstvo, vč. vlivu na hmotný majetek a socio-ekonomických 
vlivů  

S ohledem na charakter záměru nejsou očekávány žádné negativní dopady na lidské 
zdraví, neboť zamýšlená suchá nádrž nezvyšuje zátěž prostředí znečišťujícími látkami, hlukem 
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ani jinými nežádoucími výstupy. Očekávané (krátkodobé) vlivy výstavby hráze budou působit 
mimo zastavěná území, obyvatelstva se nedotknou ani vlivy vyvolané dopravy či získávání 
stavebního materiálu (který bude zajišťován ze zemníku v blízkosti hráze). 

Vzhledem k retenční funkci lze naopak předpokládat jednoznačně převažující pozitivní vlivy 
záměru na obyvatelstvo v území pod vodním dílem – především protipovodňová ochrana, tedy 
zvýšení bezpečnosti obyvatelstva i zlepšení ochrany majetku. V důsledku transformace 
povodňových průtoků dojde také při jejich průchodu k částečnému omezení hygienických závad 
(zaplavování pozemků) a rizik ohrožení nemovitostí. 

Vlivy na obyvatelstvo lze hodnotit jako převážně pozitivní, a to málo až středně 
významné. 

 

 

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Z charakteru posuzovaného objektu a z údajů v předchozích kapitolách vyplývá, že 
případné pozorovatelné vlivy záměru budou v naprosté většině omezeny pouze na samotnou 
lokalitu stavby (dotčené pozemky) a její těsné okolí.  

 

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 

Rozsah záměru neumožňuje uvažovat o vlivech, které by přesáhly státní hranici ČR. 

 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech 
významných nepříznivých vlivů na  životní  prostředí  a  popis  kompenzací, 
pokud je to vzhledem k záměru možné 

 Základní opatření k předcházení a minimalizaci vlivů jsou převážně již zahrnuta jako 
součást záměru. Jedná se např. o omezení rozsahu kácení dřevin na nezbytnou míru, 
stanovení období jejich kácení na mimovegetační a mimohnízdní sezónu (1.11.-31.3.). 
Podrobnější opatření, která by měla být zohledněna např. v některých navazujících řízeních 
(udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů podle § 56 ZOPK) jsou doporučena 
v biologickém posouzení v příloze H.III a měla by být zohledněna v navazujících fázích 
zpracování projektové dokumentace: 

 Převážně jde o zajištění dohledu či dozoru nad dodržováním navržených opatření.  

Další běžná opatření a standardní postupy (např. během stavebních prací snižování 
prašnosti v době sucha skrápěním, čištění mechanizmů vyjíždějících ze stavby, omezení 
hlučných prací na denní dobu apod.), jsou zpravidla popsána v kapitolách věnovaných 
jednotlivým výstupům a vlivům (B.III.1, D.I.1).  

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a 
důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní 
prostředí 

Záměr Suchá nádrž Syčivka je posuzován dle projektové dokumentace ve stupni DÚR 
(dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby). Součástí DÚR je Průvodní a Souhrnná 
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technická zpráva, situační výkresy vč. celkové a koordinační situace, dále detailní výkresová 
dokumentace a v neposlední řadě také dokladová část (pozemkový elaborát). Zpracovatelem 
PD je společnost Sweco Hydroprojekt a.s., 04/2017, aktualizovaná podoba PD 10/2017). 

K prognózování a hodnocení možných vlivů na životní prostředí byly využity mj. výsledky 
vlastních biologických průzkumů, dále výsledky geofyzikálního a inženýrsko-geologického 
průzkumu, a podklady z předběžného projednávání záměru (např. rozhodnutí o závazném 
stanovisku k zásahu do VKP, povolení ke kácení dřevin) atd. 

Popis záměru, technická specifikace a způsob navrženého využití území tak dovoluje 
celkem přesně prognózovat vlivy výstavby záměru a jeho provozu na životní prostředí.  

Hodnocení bylo provedeno s přihlédnutím k principu předběžné opatrnosti,  přičemž vstupní 
údaje pro podrobný popis či hodnocení vlivů vychází z kvalifikovaných odhadů a zkušeností 
zpracovatele. Přesnější či spolehlivější údaje pro specifikaci vlivů v současnosti nejsou 
k dispozici, další upřesnění bude doplněno v dalším stupni projektování (zejména projekt 
vegetačních úprav, vč. náhradních výsadeb stanovištně vhodných dřevin, který bude zaměřen 
také na maximální podporu funkčnosti biokoridoru ÚSES). Podle požadavku orgánu ochrany 
přírody bude projekt zpracován osobou autorizovanou pro projektování ÚSES. 

 

D.VI. Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve 
znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot 
z nich plynoucích 

V průběhu zpracování Oznámení nebyly shledány zásadní nedostatky ve znalostech či 
nejistoty při prognózování vlivů, které by z takových nedostatků vyplývaly. 
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E.  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Variantní řešení záměru není projektováno – záměr je předložen v jediné variantě, u níž byl 

předem zohledněn požadavek na minimalizaci dopadů na životní prostředí a lidské zdraví.  

Jedinou (teoretickou) srovnávací variantou je tak nulová alternativa - nerealizace záměru. 

V takovém případě nelze uvažovat žádné nežádoucí vlivy na prostředí, výsledný vliv 

nerealizace by byl shodný jako současný stav prostředí, popsaný v kap. C. Jak je uvedeno 

v kap. D, vlivy aktivní varianty neznamenají závažné či nevratné dopady na prostředí, které by 

byly v rozporu s platnými předpisy na ochranu prostředí. 
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F.  DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

F.I. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Širší situace záměru, výřez z ÚP Bílina, umístění řešeného území v šikmém leteckém 

snímku a poloha evidovaného sesuvu jsou pro ilustraci uvedeny v textu oznámení (Obr. 1-4). 

Další mapové výstupy a fotodokumentace jsou zařazeny jako součást samostatných příloh na 

konci oznámení (příl. H.III až H.VI). 
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G.  VŠEOBECNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU  

Oznamovaným záměrem je „Suchá nádrž Syčivka“, určená ke snižování  povodňových rizik 
retencí (zadržováním) vody v případě povodňových průtoků na toku Syčivky. Podle zákona č. 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí záměr podléhá zjišťovacímu řízení (v 
příloze 1 zákona je zařazen v kategorii II pod bodem 52 … úpravy toků sloužící k ochraně proti 
povodním…, popř. jako pod bodem 65  Vodní nádrže a jiná zařízení určená k akumulaci vody 
nebo k dlouhodobé retenci vody… 

Hráz je navržena na toku Šporky v ř.km 1,95, řízený rozliv navrhované stavby pak proti 
proudu zasahuje až k ř.km 2,55. Záměr stavebně zasahuje na katastrální území k.ú. Bílina  
(hráz, sdružený objekt), okrajově i na k.ú. Kučlín (malá část retenčního prostoru). Plochu 
potenciálně dotčenou záměrem (včetně plochy pro plánovaný řízený rozliv) představuje území 
cca 5,3 ha. 

Záměr je v souladu s platným územním plánem Bílina; platný ÚP obce Hrobčice (k.ú. 
Kučlín) jej zatím neřeší, v nové ÚPD (s předpokládaným vydáním v roce 2018) však zátopa 
nádrže bude vymezena. 

Záměr si vyžádá trvalé odnětí cca  6 910 m2 půdy ze zemědělského půdního fondu, na 
části dalších pozemků může docházet k dočasnému rozlivu vody a retenci povodňových 
průtoků. Nedojde k záborům lesních pozemků. Celkový vliv záměru na půdu a půdní fond 
hodnocen je hodnocen jako málo významný. 

Výstavba hráze suché nádrže je navržena na toku a v údolní nivě Syčivky, které jsou dle 
zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem a součástí biokoridoru 
v rámci územního systému ekologické stability. V zájmovém území uvažované maximální 
zátopy byl zjištěn výskyt řady zvláště chráněných druhů živočichů, v převážné většině se však 
jedná o druhy vysoce mobilní (zejména ptáci), na něž bude mít realizace (výstavba) či provoz 
nádrže (občasné zatápění) jen velmi omezený a nanejvýš lokální dopad. Záměr podle 
shromážděných údajů nezpůsobí závažné vlivy na faunu ani flóru, existence nádrže neohrozí 
zachování stávajících populací rostlinných i živočišných druhů v území. Vlivy na flóru, faunu a 
ekosystémy (s důrazem na zvláště chráněné druhy) jsou detailně hodnoceny v  biologickém 
posouzení (Příl. H.III). 

S výjimkou lokálních vlivů (zahrnujících např. dílčí snížení ekologické stability či dočasné 
rušení živočichů v průběhu výstavby) nebudou závažně dotčeny ani významné krajinné prvky a 
skladebné části ÚSES. 

Výstavbou hráze a souvisejících prvků dále nedojde k nežádoucím vlivům na klima, kvalitu 
ovzduší či na hlukovou situaci řešeného území. Rovněž vlivy na podzemní a povrchové vody 
(resp. na jejich množství a kvalitu) budou za běžných vodních stavů jen málo významné, avšak 
s očekávaným pozitivním dopadem v případně povodňových průtoků. Protipovodňová ochrana 
sídel zároveň představuje jednoznačně příznivý vliv na obyvatelstvo a hmotný majetek. 

Základní opatření k prevenci a zmírňování možných vlivů záměru jsou shrnuta v kap. D.IV. 

Podle názoru zpracovatele oznámení lze na základě shromážděných informací o 

předloženém záměru „Suchá nádrž Syčivka (Bílina - Žižkovo údolí)“ a o dotčeném území 

konstatovat, že záměr nemá významné vlivy na životné prostředí. Další posuzování ve 

smyslu zákona č. 100/2001 Sb. tak zpracovatel nepovažuje za nutné. 
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H. PŘÍLOHY, VYJÁDŘENÍ 

H.I. Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska 
územně plánovací dokumentace 
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H.II. Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně 
přírody a krajiny  
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Samostatné přílohy 

 

Příloha H.III.  Biologické posouzení 

 H.III.1 Přírodovědný průzkum a biologické posouzení 

 H.III.2 Výsledky botanického průzkumu - soupis taxonů 

 H.III.3 Přehled determinovaných taxonů makrozoobentosu v profilech Syčivky 

 H.III.4 Ichtyologický průzkum 

 H.III.5 Ornitologický průzkum 

  

Příloha H.IV.   Situace záměru 

 H.IV.1 Přehledná situace záměru v leteckém snímku 

 H.IV.2 Katastrální situační výkres 

 

Příloha H.V. Seznam dotčených pozemků 

 

Příloha H.VI. Fotodokumentace 

 

 

 


