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1 ÚVOD
1.1 Zadání a cíl posouzení
Obsahem předkládaného posouzení je vyhodnocení významnosti vlivů záměru Přístaviště Malé
Žernoseky (dále také „záměr“) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000,
jejich předměty ochrany a celistvost podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále také „zákona č. 114/1992 Sb.“ či „ZOPK“). Povinnost posouzení záměru vyplývá
ze stanoviska orgánu ochrany přírody (AOPK ČR, Správa CHKO České středohoří), kterým nebyl
vyloučen vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti soustavy Natura 2000 (stanovisko
Správy CHKO České středohoří č.j. SR/1569/UL/2018-6 ze dne 9.5.2019 – viz Příloha 1).
S účinností od 1. 1. 2018 vešla v platnost novelizace zákona č. 114/1992 Sb., která v mnohém
zásadním způsobem upravila přístup k tzv. naturovému hodnocení. V novele se však uvádí označení
„Posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti“, který se objevuje v prováděcí vyhlášce č. 142/2018 Sb., která mj. stanovuje náležitosti
hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. V dalším textu se však bude pro zjednodušení užívat
pojmu „naturové hodnocení“.
Povinnost investora provést naturové hodnocení se uskuteční vždy, pokud OOP nevyloučí vliv záměru
na EVL nebo PO. Toto posouzení pak investor připojí k žádostem o správní akty vydávané OOP a
použije se i jako součást posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Naturové hodnocení bylo zpracováno Mgr. Stanislavem Mudrou, autorizovanou osobou k provádění
hodnocení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. udělené Ministerstvem životního prostředí ČR
rozhodnutím č.j. 630/66/05 (prodloužení autorizace rozhodnutím č.j. 9776/ENV/15-449/630/15 ze
dne 10.2.2015); za přispění týmu specialistů společnosti Ekopontis, s.r.o.
Předložené naturové hodnocení je nedílnou součástí/přílohou oznámení záměru podle § 6 zákona
č. 100/2001 Sb.
Osnova naturového hodnocení byla vytvořena v souladu se ZOPK, resp. vyhláškou č. 142/2018 Sb.
k ZOPK, která je zároveň jakýmsi metodickým návodem MŽP k provádění naturového hodnocení.
Vzhledem k tomu, že ani jeden z výše uvedených dokumentů explicitně striktně nestanovuje
konkrétní kapitoly posouzení, byly jednotlivé kapitoly a jejich posloupnost navrženy tak, aby
splňovaly všechny legislativní požadavky a odpovídaly potřebě komplexního hodnocení
posuzovaného záměru.
Hlavním cílem je zjistit, zda je u záměru možné vyloučit významné negativní ovlivnění předmětů
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a jejich celistvosti v důsledku realizace záměru, a to
samostatně, či v kombinaci s jinými záměry nebo koncepcemi s využitím všech dostupných dat. Dále
hodnotitel navrhuje opatření k vyloučení či minimalizaci negativních vlivů záměru na chráněné zájmy
a v závěru uvádí, zda záměr má nebo nemá významný negativní vliv na předmět ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
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1.2 Postup zpracování posouzení
Předkládané posouzení je zpracováno dle příslušné legislativy Evropského společenství (Směrnice
Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků; Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a národní legislativy (zákon
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění; vyhlášky č. 142/2018 Sb.), a proto jeho
struktura a obsah odpovídá metodickým doporučením Evropské komise pro praktickou aplikaci
článku 6 směrnice o stanovištích, které byly vydány ve formě tzv. Guidance Documents (Anonymus
2000, 2001, 2007); detailní postup a členění textu pak vychází z metodického materiálu vydaného na
národní úrovni (MŽP ČR 2007). V souladu s tímto materiálem je významnost, rozsah a síla vlivů
hodnocena s použitím následující stupnice:
hodnota termín

-2

významný
negativní
vliv

-1

mírně
negativní
vliv

0
+1

bez vlivu
mírně
pozitivní
vliv

popis
Negativní vliv podle 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 záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.

Při posouzení vlivů záměru byly zvažovány jeho přímé i nepřímé vlivy, které mohou nastat při jeho
realizaci, provozu i ukončení, a to včetně kumulativních vlivů. Posouzení dbá principu předběžné
opatrnosti.
Záměr je posuzován v jediné aktivní variantě. Nulová varianta (tj. nerealizace záměru) představuje
zachování stávajícího stavu a není standardně hodnotitelná. Z hlediska vlivů na lokality soustavy
Natura 2000 lze pouze konstatovat, že v případě nulové varianty by nedošlo ke vlivům, které byly
v předkládaném naturové hodnocení identifikovány pro realizaci varianty aktivní.
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
2.1 Základní administrativní údaje
Název záměru:

Přístaviště Malé Žernoseky

Investor:

Ředitelství vodních cest ČR
Nábřeží L. Svobody 1222/2,
110 15 Praha 1
IČ: 67981801

Charakter záměru:

novostavba

Variantnost:

záměr je posuzován v jediné variantě

Katastrální území:

Malé Žernoseky [690589]

Obec:

Malé Žernoseky

Kraj:

Ústecký

Obrázek 1 Poloha záměru

Cejl 511/43, 602 00 Brno
7

Přístaviště Malé Žernoseky
Posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost EVL a PO soustavy Natura 2000

2.2 Celková charakteristika záměru
Přístaviště je součástí modernizace dopravní infrastruktury vodní cesty. Nachází se na dopravně
významné, využívané vodní cestě dle § 3, odst. 4, písm. a) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě.
Záměrem je vybudování přístaviště, které umožní stání sportovních a rekreačních plavidel kolmo
k plovoucímu molu o celkové délce mola 90 m. Pod stávajícím přívozem bude vybudováno stání
osobní lodní dopravy, výtlak bude do 1350 t.

Údaje o projektovaných kapacitách:
minimální plavební hladina

140,40 m n. m.

maximální plavební hladina

142,83 m n. m.

kóta upraveného dna v prostoru přístaviště

138,60 m n. m.

délka plovoucího mola pro malá plavidla

90,0 m

počet stání malých plavidel

18

počet stání osobních lodí

1

2.3 Popis navržených variant záměru, přehled hlavních důvodů pro jejich výběr
Obec Malé Žernoseky je díky své poloze výborně dostupná pro obyvatele i návštěvníky jak po silnici a
železnici, tak i sítí páteřních cyklotras, turistických tras, ale i po labské vodní cestě. Svým umístěním a
okolím je přímo předurčena jako ideální rekreační zóna pro obyvatele Ústeckého kraje. Územím obce
prochází páteřní cyklotrasa Most – Doksy, která navazuje na cyklotrasa Hamburg – Vídeň vedoucí po
pravém břehu řeky Labe k níž je zajištěna dostupnost pomocí lodního přívozu provozovaného obcí.
Provoz přívozu byl obnoven po 30 letech od jeho poslední existence. Historicky přívoz v této lokalitě
existoval po několik předchozích století.
Hlediska širších urbanistických vztahů je pro obec Malé Žernoseky nejvhodnější poloha přístaviště u
přívozu. Tato lokalita je dobře dopravně napojena a má blízkou vazbu na železnici a také na druhý
břeh. V blízkosti přívozu obec disponuje pozemkem, který je pro přístaviště připraven i dle platného
Územního plánu.
Záměr je tedy řešen v jedné variantě.

2.4 Základní popis technického a technologického řešení záměru
Popis technického a technologického řešení záměru „Přístaviště Malé Žernoseky“ je předmětem
dokumentace pro stavební povolení (Pöyry Environment a.s. 2015).
Prostor přístaviště je situován na levém břehu Labe vpravo od stávajícího přívozu. Přístaviště umožní
stání 3 malých plavidel do 20 m a 15 malých plavidel do 8,8 m vyvázáním u plovoucího mola. V rámci
přístaviště bude vybudováno stání pro osobní automobily, zpevněné manipulační plochy, rampa pro
zavážení plavidel a provozní budova.
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Pod stávajícím přívozem bude vybudováno stání osobní lodní dopravy. Provoz a údržba přístaviště
bude zajištěna Ředitelstvím vodních cest ČR. Pro přístaviště je vypracován provozní řád.

Obrázek 2 Schematické znázornění záměru přístaviště Malé Žernoseky

IO 01 Prostor přístaviště
Prostor přístaviště je navržen jako záliv obdélníkového tvaru a je vytvořen pomocí šikmých svahů a
štětových stěn. Dno prostoru přístaviště je navrženo na kótě 138,60 m n. m. Sklon svahů je uvažován
1 : 2,5, svahy budou opevněny kamenným záhozem. Severní hranu prostoru přístaviště, u rampy pro
zavážení plavidel, tvoří štětová stěna délky 36,50 m na kótě 143,0 m n. m, která poté opět klesá ve
sklonu svahu na dno koryta řeky.
IO 02 Plovoucí molo
Plovoucí molo je složeno z jednotlivých sekcí. Každá sekce plovoucího mola je tvořena dvěma
betonovými plováky vyplněnými polystyrenem, na kterých bude upevněna pochůzná ocelová
pozinkovaná nástavba s pochůznou palubou o šířce 2,50 m. Molo je uchyceno na ramenáty, které
umožňují pohyb mola v celém rozsahu hladin. Celková délka mola je 90,0 m.
Stání plavidel u mol je uvažováno přídí vyvázáním k vázacím prvkům. Vázací prvky jsou tvořeny
křížovými pacholaty. Úvaz bude dále řešen uvázáním k rohatinkám umístěných na výložnících.
Molo bude vybaveno rozvodem NN do přípojných pilířků v uvažovaném počtu 1 ks pro 4 plavidla.
Kabelový přívod elektřiny bude veden v prostupu v rámové konstrukci.
Po celé délce mola na hraně u břehu bude osazeno zábradlí o výšce 1,10 m.
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Plovoucí molo je spojeno se břehem dvěma lávkami šířky 1,50 m umožňujícími výstup z plavidel.
Lávky budou opatřeny z obou stran zábradlím o výšce 1,10 m.
IO 03 Rampa pro zavážení plavidel
Železobetonová rampa bude ve sklonu 1:7, o šířce 5 m. Ohraničená bude svislými zdmi. Pojezdová
plocha bude tvořena betonovou deskou tloušťky 20 cm, vyztuženou KARI sítí při obou površích.
Deska bude betonována na 15 cm tlusté vrstvě štěrku.
Vnější stěna rampy bude tvořena štětovou stěnou s nasazenou železobetonovou hlavou. Vnitřní zeď
je součástí objektu IO 01 Prostor přístaviště.
IO 04 Stání osobní lodní dopravy
Pro možnost stání lodí pro osobní lodní dopravu bude umístěn na levém břehu Labe v ř. km 783,28
plovoucí můstek. Můstek je tvořen ocelovou konstrukcí z oceli s příčným systémem vyztužení s
plochým dnem s ostrou svislou přídí a zádí. Pro vyvázání lodí budou sloužit pacholata umístěná na
přístavním můstku a úvazné kruhy na břehu řeky.
Můstek bude spojen se břehem ocelovou lávkou šířky 2,00 m pro možný výstup cestujících z plavidla.
Lávka bude opatřena z obou stran zábradlím o výšce 1,1 m. Můstek pro stání lodí osobní lodní
dopravy je ukotven pomocí lávky spojené s kotevním blokem jistícími řetězy a kotevních lan
připevněnými k vázacím kruhů kotevních bloků. Plovatelnost můstku bude zajištěna v celém rozsahu
kolísání hladin, včetně výskytu velkých vod.
IO 05 zpevněná plocha (u provozní budovy)
Jedná se o plochu v okolí provozní budovy a dále na břehu v délce plovoucího mola, kde bude
doplněna městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše). Povrch zpevněné plochy bude tvořen
kamennou dlažbou uloženou do pískového lože s podkladem ze štěrkodrti. Z obou stran zpevněné
plochy budou zapuštěné, kamenné obrubníky. Příčný sklon zpevněné plochy bude 2 % směrem k
řece.
IO 06 Stání pro osobní automobily
Součástí navrženého přístaviště je i vybudování parkovacích míst. Parkoviště má kapacitu 7 osobních
automobilů. Plocha pro parkovací stání má rozměry 21x5,3 m.
Rozměr jednoho stání je 2,5 x 5,3 m. Součástí parkoviště bude 1 místo pro osoby se sníženou
schopností pohybu o rozměru stání 3,5 x 5,3 m.
Povrch parkovacích stání bude tvořen z kamenných kostek.
IO 07 Zpevněná plocha (u stání pro osobní automobily)
Povrch zpevněné plochy bude živičný. Z obou stran zpevněné plochy bude nezpevněná krajnice o
šířce 0,25 m. Konstrukce zpevněné plochy bude vycházet z geologického průzkumu v daném
prostoru. Pod prováděnými úpravami je nutné dostatečně zhutnit pláň, Edef2 45 MPa. Zpevněná
plocha bude sloužit pro příjezd osobních automobilů a otáčení vozidel s návěsy s plavidly před
rampou pro zavážení plavidel.
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IO 08 Přeložka cyklostezky
Tento objekt řeší problematiku přeložení stávající cyklostezky jejíž část bude v rámci stavby
přístaviště zrušena.
Cyklostezka je navržena dle technických podmínek TP 179 z roku 2006 se smíšeným provozem
cyklistů a chodců, s vyloučením automobilové dopravy, vyjma správce vodního toku a správce
přístaviště, kterým bude umožněn vjezd na cyklostezku.
Stezka se nachází v zátopovém prostoru řeky, z tohoto důvodu je nutné co nejvíce kopírovat stávající
terén tak, aby nedošlo k vytvoření překážky při případném rozvodnění řeky Labe.
Základní šířka cyklostezky je 3,00 m, se zapuštěnými obrubníky po obou stranách, a oboustrannými
nezpevněnými krajnicemi širokými 0,25 m. Příčný sklon bude jednostranný a to 2,5% směrem k řece.
Příčných sklon nezpevněných krajnic je 8%.
Tloušťka konstrukce bude 30-40 cm se živičným povrchem. Pod prováděnými úpravami je nutné
dostatečně zhutnit pláň, Edef2 45 MPa.
IO 09 Obslužná komunikace
Obslužná komunikace bude zřízena pro možnost přístupu chodců i techniky ke stání osobní lodní
dopravy.
Komunikace se nachází v zátopovém prostoru řeky, z tohoto důvodu je nutné co
nejvíce kopírovat stávající terén tak, aby nedošlo k vytvoření překážky při případném
rozvodnění řeky Labe.
Povrch komunikace bude tvořen kamennou dlažbou uloženou do štěrkového lože. Pod prováděnými
úpravami je nutné dostatečně zhutnit pláň.
IO 10 Rozvod NN
Předmětný stavební objekt řeší napájení zařízení budované v rámci stavby přístaviště Malé Žernoseky
elektrickou energií.
IO 10 řeší elektroměrový rozvaděč RE, přípojku NN do rozvaděče RM v provozní budově a silové
napájení odběrných sloupků na mole pro malá plavidla.
IO 11 Vodovod
Vodovod se skládá ze stávajícího průzkumného vrtu se zhlavím (studna), vodovodního potrubí
uloženého v zemi a rozvodu užitkové vody z vrtu do odběrných sloupků umístěných na mole.
Užitková voda bude sloužit pro potřeby provozní budovy se sociálním zázemím a pro doplnění
užitkové vody plavidel. Ochranné pásmo vrtu (10 m na každou stranu) bude oploceno. Vodovodní
potrubí je navrženo z HDPE DE 32 PN 16. Výdejní místa užitkové vody (odběrné sloupky na plovoucím
mole a sociální zázemí provozní budovy) budou označeny cedulkami s informativním textem, že se
jedná pouze o vodu užitkovou.
Pitná voda bude v provozní budově zajištěna formou balené vody či přistavené cisterny.
Maximální denní potřeba vody pro tankování lodí byla stanovena na 5,5 m3/den.
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Tato hodnota vychází z předpokladu, že v průběhu 24 hodin doplní zásobní nádrž až 60 % malých
plavidel kotvených v přístavišti, tj. celkem 5 500 l (18*0,6=10,8 tj. 11 plavidel se zásobní nádrží o
objemu 500 l).
Maximální denní potřeba vody pro provozní budovu byla stanovena na 2,77 m3/den. Tato hodnota
byla stanovena dle vyhlášky č. 120/2011 Sb. V provozní budově bude kancelář obsluhy přístaviště (1
pracovník, 2 směny/den). Dle vyhlášky připadá na jednoho pracovníka v čistém provozu (s WC,
umyvadlem a možností sprchovat se teplou vodou) směrná potřeba vody 26 m3/rok. Při dvou
směnách denně činí předpokládaná potřeba vody 52 m3/rok tj. 0,15m3/den.
Dále se v provozní budově nachází WC a sprchy, které bude veřejně přístupné. Sociální zázemí bude
využíváno návštěvníky přístaviště, posádkami sportovních a rekreačních plavidel a pasažéry osobních
lodí. Maximální počet návštěvníků přístaviště na malých plavidlech je odhadován na 44 osob/den (tj.
11 lodí s čtyřčlennou posádkou). Při směrné spotřebě pro sportovní centra – 20 m3/návštěvníka/rok
činí denní potřeba vody pro veřejná sociální zařízení 2,41 m3/den (44 osob * 20 m3/osobu/rok =
880 m3/rok tj. 2,41 m3/den).
Maximální počet pasažérů osobních lodí je odhadován na 75 osob/den. U pasažérů z osobních lodí
není předpoklad využívání sprch v provozní budově. Pro výpočet potřeby vody pasažérů z osobní lodi
je uvažováno s využitím WC a umyvadel, denní potřeba vody tedy činí 0,21 m3/s (75 osob * 1
m3/osobu/rok = 75 m3/rok tj. 0,21 m3/den).
Celková maximální denní potřeba vody byla stanovena na 8,27 m3/den. Vzhledem k tomu, že se jedná
o provoz s nárazovým odběrem vody, průměrná denní potřeba vody může být výrazně nižší.
IO 12 Úprava dna
V místě prostoru přístaviště a stání pro osobní lodní doprava bude z důvodu zajištění plavební
hloubky při minimální plavební hladině provedena prohrábka. Prohrábka bude provedena na kótu
138,10 m n. m. Prohrábka bude provedena od plavební dráhy toku směrem k prostoru přístaviště v
rozsahu dle výkresové dokumentace. V místě přechodu mezi prostorem přístaviště a korytem řeky
bude prohrábka plynule provedena z kóty 138,60 m n. m. (dno prostoru přístaviště) na kótu 138,10 m
n. m. (v řece). Předpokládané množství odtěženého materiálu je 6 752 m3. Vytěžený materiál bude
uložen na trvalé úložiště.
IO 13 Trafostanice
Připojení přístaviště Malé Žernoseky na distribuční síť 22 kV je navrženo ze stávajícího vrchního
vedení vn č. 101 998 na levém břehu Labe. Podzemní vedení bude vedeno podél stávající cesty až ke
stožárové trafostanice umístěné v západní části přístaviště vedle příjezdové komunikace.
SO 01 Provozní budova
Jedná se o jednopodlažní budovu rozdělenou na několik funkčních částí. Objekt má půdorys
obdélníkového tvaru s rozměry 19,8 x 5,9 m, obdélníkový tvar dotváří sedlová střecha. Orientace
domu vychází ze směru proudu řeky při povodni.
Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový monolit. Konstrukce objektu bude
založená na velkoprůměrových pilotách o průměru 600 mm, které budou vetknuty do spodní části
kvartéru. Přes piloty bude provedený základový práh.

Cejl 511/43, 602 00 Brno
12

Přístaviště Malé Žernoseky
Posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost EVL a PO soustavy Natura 2000

V provozní budově jsou umístěny umývárny se sprchami a toalety oddělené pro muže a ženy, zázemí
obsluhy přístaviště, sklad a technologická místnost. Dále jsou v budově umístěny dvě toalety pro
osoby se sníženou schopností pohybu oddělené pro muže a ženy.
V přechodném období roku bude objekt temperován elektrickými přímotopy s vlastním
termostatem. Pro přípravu TUV bude osazen elektrický boiler.
Zásobení objektu vodou je řešeno napojením na studnu. Vnitřní rozvody budou přiznané a vedené po
stěnách v systému nerezového potrubí.
Splaškové vody z provozní budovy budou vedené potrubím gravitačně pod základovou deskou do
sběrné jímky ve sklonu. Sběrná kanalizační jímka je umístěna u provozní budovy.
Připojení na elektrickou síť bude provedeno kabelem projektovaným v rámci areálových rozvodů z
nové trafostanice. Napájecí kabel bude přiveden do hlavního rozvaděče zemí spolu se zemnícím
páskem. Hlavní rozvaděč objektu bude z důvodu ochrany před záplavovou vodou umístěn v podkroví
objektu. Vzhledem k jeho horší dostupnosti bude vybaven funkcí dálkového vypnutí z místa obsluhy.
Kompletní elektroinstalace řešena povrchově v nerezových trubkách.
V objektu bude umožněn příjem signálu internetu formou zřízení HotSpotu GSM/WiFi.
V rámci provozní budovy se počítá s uskladněním např. olejů. Součástí DSP je dokument Povodňový
plán – část pro provozní budovu (dále je součástí také Povodňový plán MPL a OLD). Objekt bude
povodňovou komisí sledován již od stavu bdělosti. Ta zajistí, aby byly případné nebezpečné látky
z provozní budovy odstraněny s dostatečným časovým předstihem, čímž bude riziko kontaminace
vody v řece Labi sníženo na minimum.
Technická a technologická zařízení
PS 01 Plavební značení
V rámci přístaviště budou osazeny následující plavební znaky:
• E.7 povolené vyvazování u břehu se směrovými šipkami
• C.1 (hloubka je omezena)
• E.22 (doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu)
Součástí PS 01 je také rozmístění informačního značení přístaviště, které zahrnuje tyto objekty:
• Tabule s provozním řádem – na plovoucím mole, u vstupu na lávku
• Tabule s názvem přístaviště umístěná nad informační LED panel
• Vstupní brána obsahující provozní řád a informace o okolí
• Uzamykatelná prosklená vitrína u vstupu do přístaviště
Další prvky informačního značení (výstražné tabulky, tabulky s návody, označení prvků apod.) budou
umístěny dle dokumentu Ředitelství vodních cest, ČR „Obecné požadavky na informační vybavení
veřejných přístavišť a přístavišť osobní lodní dopravy“.
PS 02 Elektroobjekty
Předmětný provozní soubor řeší vybavení plovoucího mola pro malá plavidla a mola pro osobní lodní
dopravu prvky elektrického zařízení. PS 02 bezprostředně navazuje na IO 10 Rozvod NN. Dále řeší
napojení čerpadla ve studni.
PS 02 je členěn na následující části:
Cejl 511/43, 602 00 Brno
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PS 02.1 Rozvaděč RM
PS 02.2 Zařízení na mole pro malá plavidla
PS 02.3 Zařízení na mole pro osobní lodní dopravu
PS 02.4 Zařízení na provozní budově
PS 02.5 Napájení čerpadla ve studni
PS 03 Osvětlení komunikace
Tento provozní soubor řeší osvětlení příjezdové komunikace z obce k provozní budově a molu pro
osobní lodní dopravu v úseku od nové trafostanice pro molo OLD.
PS 03 řeší elektroměrový rozvaděč RV, instalaci svítidel a jejich kabelové propojení.

2.5 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládaný termín zahájení realizace záměru:

11/2020

Předpokládaný termín dokončení stavby:

11/2021

Záměr je navržen jako stavba trvalá, s jeho odstraněním se v budoucnu neuvažuje.

2.6 Údaje o vstupech
2.6.1

Půda

Pozemky trvalého záboru stavby nejsou na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Záměr bude
znamenat trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) - druhů pozemku „orná půda“ a „trvalý
travní porost“, o ploše cca 6 137,3 m2. Jedná se o ZPF I. třídy ochrany. Předpokládaný výčet pozemků
trvalého záboru ZPF (v dalších stupních může doznat drobných změn) je předložen v tabulce níže.
Tabulka 1 Předpokládaný výčet pozemků trvalého záboru ZPF

katastrální území

Malé Žernoseky
[690589]

parcelní číslo
259/2
265/1
265/5
265/6
265/16
265/15
265/22
265/13
265/23
265/18

druh pozemku
trvalý travní porost
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda

celkem

BPEJ (třída ochrany)
15600 (I)
15600 (I)
15600 (I)
15600 (I)
15600 (I)
15600 (I)
15600 (I)
15600 (I)
15600 (I)
15600 (I)

trvalý zábor [m2]
24,5
568,7
4 476,6
88,5
587,0
7,0
1,0
6,0
29,0
349,0
6 137,3

V místech, kde stavba částečně zasahuje na pozemky ZPF, bude požádáno o vyjmutí příslušných částí
těchto pozemků ze ZPF.
Záměr bude znamenat trvalý zábor rovněž pozemků druhu „ostatní plocha (komunikace)“ –
1 730,3 m2 a „vodní plocha“ – 269,6 m2. Další dočasné zábory pozemků všech uvedených druhů jsou
předpokládány o celkové odhadované výměře cca 13 923,4 m2.
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Staveniště bude v rozsahu dočasného záboru. Zařízení staveniště je navrženo na pozemku parcelní
číslo 265/6 (právo hospodařit Povodí Labe, státní podnik), parcelní číslo 259/2 (právo hospodařit
Povodí Labe, státní podnik) a parcelní číslo 265/5 (vlastník obec Malé Žernoseky).

2.6.2

Voda

Období výstavby
Technologická voda
Pro potřebu výstavby se předpokládá odběr technologické vody z řeky Labe. V případě
nevyhovujících parametrů bude staveniště zásobováno vodou v cisternách.
Pitná voda
Pitná voda po dobu výstavby bude užitá balená.
Období provozu
Pitná voda bude v provozní budově zajištěna formou balené vody či přistavené cisterny.
Užitková voda
Zdrojem užitkové vody bude IO 11 Vodovod. Vodovod se skládá ze stávajícího průzkumného vrtu se
zhlavím (studna), vodovodního potrubí uloženého v zemi a rozvodu užitkové vody z vrtu do
odběrných sloupků umístěných na mole. Užitková voda bude sloužit pro potřeby provozní budovy se
sociálním zázemím a pro doplnění užitkové vody plavidel (pouze v prostoru provozní budovy).
Výpočet potřeby vody
Potřeba lodí:

Qm = 11*500 = 5 500 l/den = 5,5 m3/den

Potřeba pro provozní budovu:

2,77 m3/den

Celkem:

8,27 m3/den

2.6.3

Ostatní surovinové a energetické zdroje

Období výstavby
Bilance zemních prací
Největší objem zemních prací připadá na objekt IO 01 Prostor přístaviště a IO 12 Úprava dna. V rámci
této úpravy bude odtěženo cca 6 753 m3 materiálu ze dna koryta a 13 300 m3 z přilehlého břehu.
Využití vytěženého materiálu v místě stavby bude minimální, materiál bude kompletně odvezen.
Veškerý stavební materiál (zához, beton, štětové stěny, kovové konstrukce atd.) bude nutno na
stavbu dovézt.
Skladování stavebních materiálů a odpadů bude v prostoru staveniště na vyhrazených plochách.
Elektrická energie
Napojení na zdroj elektrické energie po dobu výstavby se předpokládá z přípojky NN (IO 10). V době
před vybudováním přípojky NN bude zdroj elektrické energie řešen dieselovým agregátem.
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Období provozu
Elektrická energie
Přístaviště bude připojeno rozvod elektrické energie prostřednictvím nově vybudované stožárové
trafostanice.
Nově vybudovaná trafostanice bude připojena nadzemní přípojkou VN 22 kV. Na stávajícím
podpěrném bodě č. 1 (umístěném na pozemku par. č. 1342/2) venkovního vedení 22 kV č. 101 998
bude osazen svislý ÚO (úsekový odpojovač).
Tabulka 2 Bilance odběru elektřiny

Odběrné sloupky

55,3 kW (4x14,7 kW - A2, 20,2 – B2, uvažována
70 % současnost)

Osvětlení
2,0 kW
Další zařízení MPL (kamery, zařízení pro přenos
1,0 kW
dat, přijímač konektivity (internet))
Celkem odběr maximálně
58,3 kW

2.6.4

Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

Záměr je součástí modernizace dopravní infrastruktury vodní cesty. Přístaviště se nachází na
dopravně významné, využívané vodní cestě dle zákona č. zákona č. 114/1995 Sb. dle §3 odst. 4
písm. a).
Zájmová lokalita je přístupná ze silnice I/30 (Lovosice – Ústí nad Labem) po stávající zpevněné cestě
vedoucí k přívozu. V rámci stavby dojde k přeložení části stávající cyklostezky.
V rámci přístaviště bude vybudováno stání pro osobní automobily (IO 06). Jedná se o 8 stání, z toho
jedno stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu.

2.7 Údaje o výstupech
2.7.1

Znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší během výstavby a provozu přístaviště je podrobně řešeno v Rozptylové studii
(EkoMod 2018a).
Období výstavby
V etapě výstavby se předpokládá zvýšení prašnosti v souvislosti se zemními pracemi a nákladní
automobilovou dopravou při odvozu vytěženého materiálu a dovozu stavebních hmot. Kromě vlivu
imisí prachu bude mít doprava a provoz stavebních mechanizmů vliv v důsledku emisí škodlivin ze
spalovacích motorů, zejména oxidů dusíku a benzenu, přičemž se předpokládá využití nákladní
automobilové dopravy.
Při výstavbě a při provádění zemních prací budou realizována opatření pro snížení prašnosti např.
zkrápění povrchů během výstavby, používání stavebních mechanismů a nákladních automobilů v
odpovídajícím technickém stavu.
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Období provozu
Po výstavbě přístaviště bude zdrojem emisí osobní automobilová doprava návštěvníků a provoz lodí,
využívajících nové přístaviště.

2.7.2

Odpadní vody

Období výstavby
Srážkové vody
Srážkové vody ze zpevněných ploch nebudou zachycovány. Vzhledem ke kvalitě a množství budou
gravitačně svedeny do Labe nebo budou vsakovány. Pro odvodnění stavebních jam budou použita
čerpadla. Voda bude čerpána do toku.
Splaškové vody
Splaškové vody nebudou v průběhu výstavby produkovány. Při stavbě záměru budou užívány mobilní
WC.
Období provozu
Srážkové vody
Srážkové vody ze zpevněných ploch nebudou zachycovány. Vzhledem ke kvalitě a množství budou
gravitačně svedeny do toku.
Splaškové vody
Splaškové vody z provozní budovy budou svedeny do bezodtoké jímky o provozním objemu 20 m3.
Odhad splaškových vod z provozní budovy (sociální zázemí + zázemí obsluhy) je 2,77 m3/den.
Předpokládá se v plavební sezóně odvoz odpadních vod z jímky 1x týdně. Mimo sezónu podle
potřeby.

2.7.3

Odpady

Po dobu výstavby budou vznikat odpady při zemních pracích a různé odpady vázané na provoz
zařízení stavenišť. Z hlediska zatřídění odpadů do kategorií se jedná o odpady ostatní (O) a odpady
nebezpečné (N). Investor a zhotovitel stavby jsou povinni zajistit odstraňování odpadů v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy.
Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu výstavby nelze v daném stupni přípravy
stavby přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou
je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění).
Při výstavbě se předpokládá, že budou/mohou vznikat tyto odpady dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP
č. 93/2016 Sb., v aktuálním znění – viz následující tabulka).
Tabulka 3 Předpokládané odpady vzniklé při výstavbě záměru (kategorie: „O“ - ostatní odpady; „N“ - nebezpečné
odpady)

kód druhu
odpadu
13 02 05

název druhu odpadu

kategorie

Nechlorované minerální motorové, převodové a
mazací oleje

N

doporučené nakládání s
odpadem
Recyklace, příp. spalovna
nebezpečných odpadů
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15 01 01
15 01 02
15 01 06
15 02 02
17 02 01
17 02 03
17 04 05
17 05 04
20 03 03
20 03 01

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Směsné obaly
Čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Dřevo

O
O
O

O

Druhotná surovina
Recyklace
Skládka
Spalovna nebezpečných
odpadů
Druhotná surovina

Plasty

O

Recyklace

Železo a ocel
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
Uliční smetky
Směsný komunální odpad

O
O
O
O

Druhotná surovina
Využití na stavbě
Skládka do 2 km
Skládka do 2 km

N

Odpady budou vznikat v místech zařízení staveniště, při přepravě materiálů na staveniště a budou
vznikat i odpady v sociálním zázemí stavby. Nakládání s těmito odpady bude řešeno dodavatelskou
firmou.
Dále bude nutné specifikovat způsob shromažďování, třídění, skladování, přepravy, využití či
nezávadného odstraňování odpadů. Konkretizovat prostor pro shromažďování odpadů, nádoby pro
jejich ukládání a prostředky pro přepravu.
V rámci kolaudačního řízení musí zhotovitel doložit příslušnému orgánu státní správy specifikaci
druhů a množství odpadů vzniklých v procesu výstavby včetně způsobu jejich odstranění.
Většina odpadů bude odvezena na skládku, výkopová zemina bude použita pro terénní úpravy a
zpětné zásypy v rámci stavby, recyklovatelné odpady budou předány k využití (železný šrot, papír,
lepenka atd.). Případné odpady kategorie N je nutno ukládat do zvláště určených kontejnerů a
odstraňovat je smluvně zajištěnou oprávněnou firmou.
Při stavbě nesmí být odplavitelný materiál ukládán v aktivní zóně záplavového území viz. územní
rozhodnutí č. j. 765-1356/2013. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v záplavovém území,
předpokládá se uložení vytěženého materiálu na pontonech a následný odvoz po řece.

2.7.4

Ostatní emise a rezidua

Hluk a vibrace
Hluk v období výstavby a provozu je podrobně řešen v Hlukové studii (EkoMod 2018b).
Období výstavby
Období výstavby
V etapě výstavby se budou projevovat vlivy hluku z provádění zemních prací, z provozu stavebních
mechanizmů a z nákladní automobilové dopravy v souvislosti s odvozem vytěžených hornin a
dovozem stavebních materiálů.
Harmonogramy prací budou přizpůsobeny tak, aby nedošlo k překročení hygienických limitů hluku
stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
V etapě výstavby jsou uvažovány běžné stavební mechanizmy (hlučnost běžných mechanizmů)
TNA (např. Tatra 815, MAN TBG41 aj.)

LAw = 91 dB,

Cejl 511/43, 602 00 Brno
18

Přístaviště Malé Žernoseky
Posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost EVL a PO soustavy Natura 2000

rypadlo (např. JCB 3CX)

LAw = 97 dB,

buldozer (např. Komatsu D65X)

LAw = 98 dB,

nakladač (např. Komatsu WA380)

LAw = 91 dB,

autojeřáb

LAw = 88 dB,

kompresor

LAw = 105 dB,

souprava pro stavbu stěn

LAw = cca 95 dB.

Objem generované nákladní dopravy představuje v období, kdy bude probíhat nejintenzivnější
doprava při odvozu výkopku, bude 25 NA za den (v denní době), to je 50 průjezdů po příjezdových
komunikacích. Pro potřeby hodnocení byl uvažován nejméně příznivý případ, kdy bude tato doprava
po silnici I/30 vedena celá pouze jedním směrem (buď směr Ústí n. L. nebo směr Lovosice).
Období provozu
Po vybudování přístaviště bude za běžného dne zdrojem hluku vlastní provoz lodí v přístavišti, provoz
na parkovišti a další činnosti související s provozem v přístaviště.
Provoz přístaviště nebude představovat významný zdroj hluku. Zastavení a odjezd jednotlivých lodí
budou ojedinělými akustickými událostmi, které zcela nevýznamně ovlivní pozaďové hladiny hluku v
území.
Vodní doprava:

intenzita:

max. 18 plavidel/den (kapacita přístaviště)
průměrně 9 plavidel/den
2 osobní lodě/den

doba provozu: převážně dny pracovního volna a klidu (pá, so+ne)
v hlavní sezóně (5 měsíců), provoz převážně v denní době
Související silniční dopravní provoz nepředstavuje významný zdroj hluku. Intenzity dopravy do
úrovně 30 osobních vozidel za hodinu (což je cca 480 osobních vozidel/den) rovněž není nutno ve
smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy považovat za zdroj
dopravního hluku. Této limitní hodnoty nebude v prostoru záměru a na navazujících komunikacích
dosaženo.
Automobilová doprava:

intenzita:

max. 24 OA/den (víkendy v hlavní sezóně)
průměrně 12 OA/den (běžné dny v hlavní sezóně)

doba provozu: převážně dny pracovního volna a klidu (pá, so+ne)
v hlavní sezóně (5 měsíců), provoz pouze v denní době
(Pozn.: Ve smyslu platných Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko, M,
VÚVA Brno, 1991, novelizace 1996, 2004) je za zdroj hluku z dopravy ve venkovním prostředí
považována "doprava po pozemních komunikacích s intenzitou automobilové dopravy vyšší než 30
osobních automobilů za hodinu, resp. automobilová doprava po týchž komunikacích, jejíž hlukové
imise jsou vyšší než hlukové imise, vyvolané intenzitou dopravy 30 osobních automobilů za hodinu".)

Vibrace a záření
Zdroje vibrací nejsou za provozu uvažovány.
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Zdroje ionizujícího a elektromagnetického záření nejsou uvažovány.
Další fyzikální nebo biologické faktory nejsou uvažovány.

V etapě výstavby se budou projevovat vlivy hluku z provádění zemních prací, z provozu stavebních
mechanizmů a z nákladní automobilové dopravy v souvislosti s odvozem vytěžených hornin a
dovozem stavebních materiálů.
Harmonogramy prací budou přizpůsobeny tak, aby nedošlo k překročení hygienických limitů hluku
stanovených nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací.
Období provozu
Po vybudování přístaviště bude za běžného dne zdrojem hluku vlastní provoz lodí v přístavišti, provoz
na parkovišti a další činnosti související s provozem v přístaviště.
Elektromagnetické a jiné záření
Nebude docházet ke vzniku elektromagnetického ani jiného druhu záření, v záměru nejsou užity jeho
zdroje.

2.7.5

Doplňující údaje

Terénní úpravy a zásahy do krajiny
V rámci stavby objektu IO 01 Prostor přístaviště dojde ke kácení dřevin (viz tabulka níže).
Situace kácených dřevin a náhradní výsadba je uvedena v samostatné příloze C.5.2 Kácení a náhradní
výsadba DSP (Pöyry Environment 2015).
Tabulka 4 Kácení stromů

název (česky)
vrba košíkářská
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
vrba křehká
bříza bělokorá

název (latinsky)
Salix viminalis
Salix fragilis
Salix fragilis
Salix fragilis
Salix fragilis
Salix fragilis
Betula Pendula

hodnocení
obvod
zdravotní
[cm]
vitalita
stav
keř
1
0
keř
0
0
keř
1
0
keř
0
0
280
2
2
186
2
2
69
1
0

číslo
parcely
1342/1
1342/1
1342/1
1342/1
1342/1
1342/1
1342/1

plocha
keře
[m2]
50,3
12,6
50,3
19,6
-

objem
keře
[m2]
251,3
56,5
326,7
98,2
-
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Obrázek 3 Kácení a náhradní výsadba v místě záměru přístaviště Malé Žernoseky (DSP, příloha C.5.2)

V rámci prohrábky dna (IO 12 Úprava dna) může dojít vlivem práce těžké techniky v toce k navýšení
turbidity (zakalení) vody. Zároveň může dojít k uvolnění látek vázaných v sedimentech. Případný
zákal, vzniklý v důsledku stavebních prací, bude představovat maximálně mírně negativní, a
především dočasný, vliv. Jedná se však o fenomén, který se na dolním toku našeho Labe vyskytuje
přirozeně v důsledku vyšších stavů vody (vyšších průtoků v důsledku vodních srážek nebo manipulací
v rámci soustav vodních nádrží/jezových vzdutí v povodí). Případný vliv zákalu může být dále
minimalizován vhodnými opatřeními (kapitola 7).
V případě látek vázaných na sedimenty lze s ohledem na zájmové území primárně uvažovat o
těžkých, příp. toxických kovech. Tyto látky mají tendenci se postupně akumulovat z vodního prostředí
do sedimentů. Kovy jsou v sedimentech převážně vázány na sulfidy a partikulovaný organický uhlík.
Nejvyšší akumulační koeficient mají Cd, Hg a Pb.
Samotná toxicita je pak u kovů závislá na formě výskytu. Záleží, zda se kov nachází ve vodě ve formě
nerozpustné sloučeniny, ve formě koloidní nebo jako rozpuštěná látka. Těžké kovy vázané do
stabilních komplexů nemusí působit na živočichy toxicky, i když samotný volný kovový ion může být
značně toxický. Významnou roli z hlediska toxicity hraje v řadě případů i oxidační stupeň příslušného
těžkého kovu.
Resuspenzace sedimentu v důsledku zvýšených průtoků nebo bagrování vystavuje sediment i
intersticiální vodu působení povrchové vody (vodního sloupce). To může vést ke vzrůstu celkové
koncentrace kovu a potencionálně i koncentrace rozpuštěného kovu ve vodním sloupci. Avšak pouze
malá část kovů obsažených v sedimentech je skutečně vyplavena, což je důsledkem zachycení
vyplavených kovů oxidací, ale také pomalou oxidační kinetikou většiny sulfidů (Pitter 2009, Adámek
et al 2014). Lze předpokládat maximálně mírně negativní vliv, který může být dále minimalizován
vhodnými opatřeními (kapitola 7).
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Rizika havárií
Vzhledem k charakteru záměru a použitým technologiím nepřináší realizace ani provoz záměru
závažná rizika ekologických havárií. Jako nejpravděpodobnější riziko lze uvažovat možné úkapy
provozních kapalin např. ze stavební mechanizace v průběhu výstavby, nebo případně i úkapy
ropných látek či jiné znečištění z parkoviště či případně lodí v období provozování záměru.
V rámci provozní budovy se počítá s uskladněním např. olejů. Součástí DSP je dokument Povodňový
plán – část pro provozní budovu (dále je součástí také Povodňový plán MPL a OLD). Objekt bude
povodňovou komisí sledován již od stavu bdělosti. Ta zajistí, aby byly případné nebezpečné látky
z provozní budovy odstraněny s dostatečným časovým předstihem, čímž bude riziko kontaminace
vody v řece Labi sníženo na minimum.

2.8

Životnost záměru

Záměr je navržen jako stavba trvalá, s jeho odstraněním se v budoucnu neuvažuje.
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3 ZHODNOCENÍ ÚPLNOSTI A DOSTATEČNOSTI PODKLADŮ
Údaje uvedené tomto hodnocení byly získány z internetových stránek www.natura2000.cz,
http://mapy.nature.cz, www.biomonitoring.cz, z dostupných literárních zdrojů a z průzkumů, které
proběhly v zájmové lokalitě – terénní šetření a detailní specializované průzkumy (botanický, průzkum
suchozemských obratlovců, ichtyologický a hydrobiologický), které v řešeném území probíhaly na
podzim roku 2018 a na jaře roku 2019 (jako podklad pro zpracování oznámení EIA). Dále bylo využito
monitoringu přítomnosti bobra evropského (HBH projekt, 2018).
Kromě vlastní návštěvy a terénního šetření v území v době zpracování tohoto hodnocení (v průběhu
podzimního aspektu roku 2018 a jarního aspektu roku 2019) tak bylo pro zpracování k dispozici
mnoho relevantních podkladů umožňující popis a vyhodnocení vlivů záměru na předměty ochrany a
celistvost všech potenciálně dotčených evropsky významných lokalit a ptačích oblastí území soustavy
Natura 2000.
Dále byly využity dostupné odborné publikace, metodické materiály a další citované informační
zdroje (viz též kapitola 9, včetně mapových serverů a nálezové databáze ochrany přírody). Pro
provedení tohoto hodnocení byly uvedené podklady shledány jako úplné a dostatečné.
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4 ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH
4.1 Identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000
Lokality soustavy Natura 2000, které by mohly být dotčeny posuzovaným záměrem, byly
identifikovány s ohledem na jeho umístění a možné vlivy.
EVL a PO jsou podle §45i ZOPK hodnoceny jako dotčené, pokud jsou v přímém územním střetu se
záměrem a/nebo by mohly být ovlivněny v souvislosti se vstupy a/nebo výstupy (znečištění, hluk,
vibrace apod.). Identifikováno bylo dvě dotčené lokality (viz obrázek níže), a to:
•

EVL Porta Bohemica (CZ0424141)
Část záměru leží v EVL Porta Bohemica.

Obrázek 4 Lokality soustavy Natura 2000 dotčené záměrem (© AOPK ČR 2019)

Potenciální vlivy (tj. přímé či nepřímé ovlivnění předmětů ochrany lokalit soustavy Natura 2000 a
jejich celistvost v důsledku realizace záměru) na další PO či některé z EVL v širším okolí záměru je
možné vzhledem k povaze záměru, předmětům ochrany a vzdálenosti od navržené lokalizace záměru
vyloučit.
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4.1.1

EVL Porta Bohemica

Základní údaje
kód lokality:
CZ0424141
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
6 113,3 ha
Charakteristika EVL Porta Bohemica
Evropsky významná lokalita Porta Bohemica se rozkládá v Českém středohoří a Děčínské vrchovině.
Jedná se o největší lokalitu začleněnou do projektu LIFE, která byla nově vyhlášena v roce 2016. Údolí
tvořící EVL má délku cca 60 km a zaujímá území od Třeboutic (okres Litoměřice) do Prostřední Žleb
(okres Děčín).
Území se nachází v kontinentální biogeografické oblasti v rozmezí nadmořských výšek od 124 m n. m.
do 662 m n. m. EVL Porta Bohemica 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 s hluboce zaříznutými přítoky
Labe. Prudké svahy jsou holé skalnaté nebo lesnaté, vrchy a plošiny jsou lesnaté. Na lesní enklávy
navazují luční porosty.
Lesní společenstva na území Českého středohoří jsou tvořena květnatými bučinami, acidofilními
bučinami, suťovými lesy, bazifilními teplomilnými doubravami, suchými acidofilními doubravami a
hercynskými dubohabřinami. V lesním porostu jsou místně zastoupeny geograficky nepůvodní
smrkové, modřínové a akátové porosty. Skalní terásky s jižní a jihovýchodní orientací osidlují suché
stepní trávníky (př. Kalvárie, Kozí vrch), štěrbinová vegetace skal a drolin s nízkými xerofilními
dřevinami (př. skály u Moravan, Panenská skála, Vrkoč, Ritina soutěska, Průčelská rokle). V místech s
písčitým podložím v nivě řeky se můžeme setkat s kostřavovými trávníky písčin. Na svazích jsou
pohyblivé sutě kyselých i karbonátových hornin (okolí Sebuzína, Dolních Zálezel, Brné a Těchlovic),
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 (Nebočady, Svádov aj.), bahnité říční
náplavy se šmelem okoličnatým (Butomus umbellatus), 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 (Nuphar lutea).
Tabulka 5 Předměty ochrany EVL Porta Bohemica („*“ jsou označeny prioritní stanoviště a prioritní druhy; předměty
ochrany potenciálně dotčené záměrem jsou zvýrazněny tučným písmem)

kód
6110*
8150
8160*
9180*
1

předmět ochrany
PŘÍRODNÍ STANOVIŠTĚ
Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)
Středoevropské silikátové sutě
Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně, prioritní stanoviště
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích, prioritní stanoviště

výskyt v EVL1
(ha)
0,0610
0,6207
0,1580
753,3518

dle http://www.nature.cz/natura2000
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počet lokalit / podíl
populace v ČR
15% až > 2%
12 - 18 / 2% až > 0%

ŽIVOČICHOVÉ
1106 losos obecný (Salmo salar)
1337 bobr evropský (Castor fiber)

Obrázek 5 Hranice typů přírodních stanovišť – dle dat AOPK ČR 2019 (©)

Identifikace potenciálně dotčených předmětů ochrany
Jako potenciálně dotčené předměty ochrany jsou uvažovány ty, na něž lze očekávat pravděpodobné
působení některých přímých či nepřímých vlivů záměru. V daném případě (s ohledem na charakter
záměru a lokální působení jeho vlivů) se jedná téměř výhradně o předměty ochrany vyskytující se
přímo v místě záměru, případně v jeho nejbližším okolí, kam mohou zasahovat uvažované výstupy.
Z celkem 4 typů přírodních stanovišť vedených jako předměty ochrany EVL Porta Bohemica podle
platného znění nařízení vlády č. 318/2013 Sb. (viz tabulka výše) lze konstatovat, že jako v území
přítomné a potenciálně dotčené nelze identifikovat žádný z typů přírodních stanovišť, jež jsou v EVL
předmětem ochrany, neboť záměr do uvedených nezasahuje, ani je svojí polohou či způsobovanými
přímými, nebo nepřímými vlivy nemůže nijak ovlivnit. Naopak potenciálně dotčenými jsou druhy
vázané na vodní prostředí s potenciálem výskytu v místě stavby či s potenciálem ovlivnění realizací či
provozem záměru:
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Popis potenciálně dotčených předmětů ochrany
1106 losos obecný (Salmo salar)
Obecná charakteristika druhu
Losos atlantský je bentopelagický, anadromní druh přizpůsobený žít ve sladké i slané vodě. První dva
roky života tráví mladí lososi (tzv. strdlice) v tocích a poté táhnou do moře, kde také většinou po dvou
letech dospívají. K rozmnožování táhnou dospělé ryby z moře zpět do řeky, kde se narodily. To vede k
vytváření lokálních populací, geneticky odlišných od jiných. Při tření jsou jikry kladeny mezi štěrk do
rýhovitých jam, které ryby po nakladení jiker opět pohyby těla zakrývají štěrkem. V tocích vyhledávají
potravu podobnou jako ostatní lososovité ryby, během dlouhých tahů na trdliště však nepřijímají
téměř žádnou a ztrácejí tak na hmotnosti. Do řek se navrací maximálně pětkrát.
Rozšíření druhu v ČR
Na našem území žil losos obecný až do poloviny minulého století. 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 vrací pravidelně.

Obrázek 6 Výskyt lososa obecného (Salmo salar) v ČR. Zdroj: portal.nature.cz

Ohrožení a ochrana:
Nejvýznamnějším limitujícím faktorem pro výskyt lososů jsou beze sporu migrační bariéry a
znečištění vod. K dalším nebezpečím patří nelegální lov, vnitrodruhové křížení populací, parazité a
nemoci. Dosud je existence lososa v Čechách naprosto závislá na probíhajícím repatriačním
programu. V jeho průběhu bude sledována kvalita vody v zájmových tocích, vývoj vysazovaných
populací, včetně jejich zdravotního stavu. Na všech tocích, kam je losos vypouštěn, budou
vybudovány moderní líhně. Počítá se také s pokračováním výstavby rybích přechodů na Labi a v jeho
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povodí, aby byly lososům (a ostatním druhům) umožněny migrace proti proudu řek. Výstavba dalších
příčných stupňů v každém případě představuje ohrožení stavu druhu z hlediska ochrany.
Stav lososa obecného v EVL Porta Bohemica:
Populace druhu v EVL Porta Bohemica představuje maximálně 15 % až > 2 % celkové populace ČR,
populace není izolovaná (ale je na okraji areálu rozšíření druhu), její zachovalost je hodnocena jako
průměrně nebo nedostatečně zachovaná. Celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu
hodnotí lokalitu jako významnou. Dle aktuálního odhadu stálé populace se jedná o velmi vzácný druh.
Stav lososa obecného v zájmovém území záměru:
Přítomnost předmětu ochrany je v uvedeném úseku Labe sporná, ale lze ji vzhledem k řídkým
důkazům přítomnosti lososa například v povodí Ohře připustit, a to v podobě protiproudného tahu
dospělců i poproudného tahu juvenilních stádií. Labe v tomto úseku však není prostředím, které by
losos užíval ke tření, které probíhá v proudící mělké vodě na štěrkovém dně.
1337 bobr evropský (Castor fiber)
Obecná charakteristika druhu
Nejčastěji obývá toky s dobře rozvinutými břehovými porosty vrb a topolů. Přednost dává pomalu
tekoucím až stojatým vodám s dostatečnou hloubkou a omezeným kolísáním hladiny (rybníky, větší
odstavená říční ramena, mlýnské náhony se stabilizovanou hladinou vody, zdrže nad jezy, jezera po
těžbě štěrkopísku).
Bobr je býložravec, konzumující především mladé větve dřevin (topoly, vrby, jasan, olše). Kácení
dřevin je nejintenzivnější během podzimních a zimních měsíců. Při kácení preferuje dřeviny o
průměru do 20 cm. V letním období jsou hlavní složkou potravy byliny. Bobři obývají nory, které
hrabou v březích vodních toků či nádrží. Na malých mělkých tocích staví hráze, čímž zvyšují hladinu
vody, aby byly východy z nor nebo hradů bezpečné. Bobři žijí v párech, které obhajují teritorium (na
vodních tocích mívá délku od několika set metrů asi do 2 km). Převažuje soumračná a noční aktivita.
Mláďata se rodí v dubnu až srpnu, v jednom vrhu jich je 2-5
Rozšíření druhu v ČR
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.
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Obrázek 7 Výskyt bobra evropského (Castor fiber) v ČR. Zdroj: portal.nature.cz

Ohrožení a ochrana:
V minulosti byl bobr vyhuben jakožto cenný zdroj kožešiny, byl však loven i pro maso a výměšek
pohlavních žláz. Bobři byli pronásledováni v některých oblastech i pro škody způsobené na hrázích
rybníků. Znečištění toků nemá na bobra významný vliv, podstatnější negativní dopad mohou mít
změny v charakteru řečiště (úpravy břehů a břehových porostů). Problém mohou představovat střety
s dopravními prostředky. V současnosti ovšem na území České republiky dochází k postupnému
nárůstu početnosti a šíření bobra do nových oblastí. Lze tedy spíše očekávat vznik konfliktů mezi
ochranou tohoto druhu a zájmy člověka v případech, kdy aktivita bobrů povede k narušování břehů a
hrází či zaplavování pozemků.
Na území ČR aktuálně dochází k postupnému nárůstu početnosti a šíření bobra do nových oblastí. Lze
tedy spíše očekávat vznik konfliktů mezi ochranou tohoto druhu a zájmy člověka v případech, kdy
aktivita bobrů povede k narušování břehů a hrází či zaplavování pozemků.
Stav bobra evropského v EVL Porta Bohemica:
Populace druhu v EVL Porta Bohemica představuje maximálně 2 % celkové populace ČR, populace
není izolovaná (leží uvnitř rozšířeného areálu druhu), její zachovalost je hodnocena jako průměrně
nebo nedostatečně zachovaná. Celkové hodnocení významu lokality pro zachování druhu hodnotí
lokalitu jako významnou. Aktuální odhad stálé populace se pohybuje v rozmezí 12 až 18 lokalit.
Stav bobra evropského v zájmovém území záměru:
Bobr evropský se v uvedeném území nevyskytuje zatím hojně, což je zapříčiněno jednak
polopřírodním charakterem toku, jednak tím, že labská populace navazující na populaci na území SRN
je migračně značně omezena jezem Střekov, který nedovoluje plynulé rozšiřování druhu, ale také tím,
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že místo záměru je poměrně značně vzdáleno od center šíření bobra na střední a jižní Moravě a pak
ze Šumavy a Českého lesa.
V rámci monitoringu výskytu bobra evropského v roce 2018 (HBH projekt, 2018) nebyla v rámci
zájmového území potencionálně dotčeného realizací záměru zaznamenána přítomnost bobřího
teritoria. Dle výše uvedené studie se nejbližší teritoria nacházejí proti proudu řeky Labe mezi obcemi
Litoměřice a Žalhostice. Po proudu řeky Labe se nejbližší bobří teritorium nachází mezi Ústím nad
Labem a Střekovem.
V řešeném území se vzhledem k výše popsaným skutečnostem může bobr evropský vyskytovat pouze
okrajově. Charakter zpevněných břehů po obou okrajích toku Labe a jejich vyrovnanost neposkytuje
vhodné podmínky pro umístění hradu, polohradu či nory, jež bývá centrem teritoria rodiny.
Vegetační doprovod toku je od výtoku ze Žernoseckého jezera až po úroveň Kalvárie a velmi řídký až
ojedinělý a neposkytuje potřebnou potravní základnu pro stálou existenci druhu.
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5 IDENTIFIKACE, POPIS A VYHODNOCENÍ OČEKÁVANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU
5.1 Možné vlivy záměru
Jako potenciálně negativní vlivy záměru lze obecně očekávat:
•

•

přímé vlivy
o

zábor části životního prostředí předmětů ochrany s provedením nevratných, nebo
dlouhodobých změn v charakteristice vodního prostředí

o

narušení nebo omezení zdrojů v podobě úkrytů, potravy

nepřímé vlivy
o

zvýšení intenzity hlukového rušení v blízkosti umisťované stavby (celkové zvýšení
počtu osob a techniky zdržujících se v území), možné další nežádoucí vlivy související
se změnou využívání území či s intenzivnějším turistickým ruchem (např. pohyb osob,
psů, lodí či cyklistů apod.), a s ním související rušení v biotopech předmětných druhů;

o

změny v kvalitě vodního prostředí z hlediska hloubky a proudění, rušení hlukem a
vibracemi z pohybu a manévrování plavidel, víření sedimentů

o

nebezpečí úniku závadných látek do vodního prostředí

5.2 EVL Porta Bohemica
5.2.1

Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany

Losos obecný (Salmo salar)
Přítomnost předmětu ochrany je v uvedeném úseku Labe sporná, ale lze ji vzhledem k řídkým
důkazům přítomnosti lososa například v povodí Ohře připustit, a to v podobě protiproudného tahu
dospělců i poproudného tahu juvenilních stádií. Labe v tomto úseku však není prostředím, které by
losos užíval ke tření, které probíhá v proudící mělké vodě na štěrkovém dně. Z tohoto důvodu proces
realizace záměru neohrozí záborem jeho životního prostředí. Při prohrábkách a zemních pracích bude
docházet k zákalu vody a víření jemných usazenin dna. Vzhledem k rozsahu prací a předpokládané
četnosti předmětu ochrany se tyto činnosti, jejich vlivy lze porovnat s běžnou úpravou toku
prohrábkami a dalšími údržbovými pracemi v toku, se předmětu ochrany nedotknou, a to i vzhledem
k omezenému rozsahu předpokládaných vlivů, které nezasáhnou významnější část toku a nebudou
působit dlouhodobě. Lodní provoz je v toku Labe běžným faktorem, který s ohledem na šířku a
hloubku toku v porovnání s plánovanou velikostí plavidel s vysokou pravděpodobností nemůže
jednotlivé jedince, respektive druh negativně ovlivnit. Vzniklé vlnění, které se propaguje zejména
v břehovém pásmu není mladým lososům nebezpečné, a to proto, že migrující smolti jsou zdatnými
plavci a nezdržují se v příbřežní zóně.
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Vyhodnocení významnosti vlivů záměru
Celkově lze vlivy záměru na předmět ochrany losos obecný (Salmo salar) v EVL Porta Bohemica
vyhodnotit při zachování principu předběžné opatrnosti jako nulové (0), resp. nejvýše jako mírně
negativní (-1).
Bobr evropský (Castor fiber)
Bobr evropský se v uvedeném území nevyskytuje zatím hojně, což je zapříčiněno jednak
polopřírodním charakterem toku, jednak tím, že labská populace navazující na populaci na území SRN
je migračně značně omezena jezem Střekov, který nedovoluje plynulé rozšiřování druhu, ale také tím,
že místo záměru je poměrně značně vzdáleno od center šíření bobra na střední a jižní Moravě a pak
ze Šumavy a Českého lesa.
V rámci monitoringu výskytu bobra evropského v roce 2018 (HBH projekt, 2018) nebyla v rámci
zájmového území potencionálně dotčeného realizací záměru zaznamenána přítomnost bobřího
teritoria. Dle výše uvedené studie se nejbližší teritoria nacházejí proti proudu řeky u obcí Žalhostice a
Mlékojedy. Po proudu řeky Labe se nejbližší bobří teritorium nachází mezi Ústím nad Labem a
Střekovem.
V řešeném území se vzhledem k výše popsaným skutečnostem může bobr evropský vyskytovat pouze
okrajově. Charakter zpevněných břehů po obou okrajích toku Labe a jejich vyrovnanost neposkytuje
vhodné podmínky pro umístění hradu, polohradu či nory, jež bývá centrem teritoria rodiny.
Vegetační doprovod toku je od výtoku ze Žernoseckého jezera až po úroveň Kalvárie a velmi řídký až
ojedinělý a neposkytuje potřebnou potravní základnu pro stálou existenci druhu. Za pravděpodobné
centrum výskytu bobra evropského v širším okolí dotčeného prostoru lze považovat Žernosecké
jezero, případně přilehlé úseky toku Labe, kde je dostatečné množství vrbových a dalších porostů
jako zdroj potravy a vhodné podmínky pro budování nor.
Z výše uvedeného je zřejmé, že budování přístaviště Malé Žernoseky přímo (záborem biotopu,
omezením potravních zdrojů…) neovlivní předmět ochrany. Druhou možností ovlivnění je možnost
nepřímých vlivů v podobě zvýšeného pohybu osob, plavidel a tím vznikající vlivy jako je hluk, vibrace,
nebezpečí havarijních stavů atd. Zábor biotopu předmětu ochrany a omezení zdrojů prostředí pro
tento druh lze plně vyloučit, a to z důvodu nevhodnosti dotčené části prostředí a nevýznamnému
potenciálu zde umístěných zdrojů.
Nepřímé vlivy vznikající zejména z provozu záměru, kde hlavním faktorem je rušení pohybem osob a
lodním provozem, lze z části považovat za vlivy existující, a to vzhledem k tomu, že zde existuje po
obou březích poměrně frekventovaná cyklostezka a přístav je umístěn u přívozu, který do prostředí
též vnáší zmiňované vlivy. I lodní provoz zde není novým faktorem, kdy provizorní přístaviště malých
plavidel i stání lodí pro osobní lodní dopravu je umístěno na protějším břehu. Toto přístaviště není
pevně řízeno a organizováno tak, jak to nabízí nová stavba.
Možnost úniku pro životní prostředí nebezpečných látek je zde na úrovni běžné možnosti havárie.
V přístavišti s nepočítá s opravami plavidel, ani s čerpací stanicí PHM.
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Vyhodnocení významnosti vlivů záměru
Celkově lze vlivy záměru na předmět ochrany bobr evropský (Castor fiber) v EVL Porta Bohemica
vyhodnotit při zachování principu předběžné opatrnosti jako nulové (0), resp. nejvýše jako mírně
negativní (-1).

5.3 Hodnocení vlivů záměru na celistvost soustavy Natura 2000
Celistvost EVL (ekologická integrita) je chápána jako schopnost udržování kvality soustavy Natura
2000 z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany.
V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který umožňuje
zachování předmětů ochrany ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Tento pojem je nutno chápat
v širokém smyslu jako integritu nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod.
Ekologická integrita lokality zahrnuje ekologické vazby, struktury a klíčové charakteristiky, jako je
diverzita ve vztahu k předmětům ochrany a jejich zachování ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
V EVL Porta Bohemica byly jako dotčené předměty ochrany identifikovány dva druhy živočichů – bobr
evropský (Castor fiber) a losos obecný (Salmo salar). Pro oba dva druhy prostředí budovaného
přístavu a jeho okolí není zásadní z hlediska jejich existence, a to jak z pohledu přímého výskytu, tak
z pohledu existence nezbytných zdrojů. I rušení v případě realizace záměru lze v širším kontextu
srovnat s existujícím provozem.
Vlivy záměru na předměty ochrany byly na základě principu předběžné opatrnosti vyhodnoceny jako
mírně negativní, při výstavbě záměru dojde k nevýznamné ztrátě rozlohy stanovišť druhů. Záměr také
negativně neovlivní žádné biotické či abiotické faktory, které jsou určující pro zachování předmětů
ochrany EVL Porta Bohemica a v příznivém stavu. Nelze proto předpokládat narušení celistvosti EVL a
tím ani soustavy Natura 2000.
Vlivy záměru na přírodní stanoviště nebyly identifikovány.
Realizací záměru EVL Porta Bohemica respektive tok Labe neztratí schopnost naplňovat ekologické
funkce, které podmiňují existenci a prosperitu předmětů ochrany. Nelze proto předpokládat narušení
celistvosti EVL a tím ani soustavy Natura 2000.

5.4 Hodnocení kumulativních a synergických vlivů
Záměr není vázán na realizaci jiných staveb ani dalších záměrů, i když je součástí systematického
posilování infrastruktury lodního provozu v ČR. To spočívá v budování přístavišť pro osobní a
individuální lodní dopravu za účelem organizace plavby a soustředění provozu na vybavená místa
zajišťující základní potřeby provozu i navazujících aktivit spočívajících v turistických aktivitách a
rozvoji cestovního ruchu v území.
Možné jsou kumulativní vlivy s dalšími opatřeními na řece Labi – např. s aktuálně připravovaným
záměrem Doplnění sítě přístavišť OLD v Ústeckém kraji.
Prognóza rozvoje plavby osobních lodí a malých plavidel na dolním Labi po realizací plánovaných
opatření je představena v následující podkapitole.
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Prognózovaný rozvoj plavby osobních lodí na dolním Labi
V etapě 1 s předpokládanou realizací cca do roku 2020 se navrhuje zřízení přístavišť v následujících
lokalitách:
Tabulka 6 Připravovaná přístaviště (etapa 1)

lokalita

umístění

Děčín (další molo)
Velké Březno
Svádov
Malé Žernoseky

ř. km cca 740,5
cca ř. km 757,00
cca ř. km 761,00
ř. km 783,2

V etapě 2 s předpokládanou realizací do roku 2025 jsou k realizaci navržena přístaviště OLD v
následujících lokalitách:
Tabulka 7 Připravovaná přístaviště (etapa 2)

lokalita
Dobkovice
České Kopisty
Liběchov

umístění
cca ř. km 749,00
cca ř. km 795,00
ř. km 829,1

Prognózovaný rozvoj plavby osobních lodí na dolním Labi ve stavu SPmax (varianta s projektem a
maximální scénář rozvoje infrastruktury vodní cesty) je znázorněn na následujícím grafu.
Oranžovou barvou jsou vyznačeny údaje o počtu proplavení osobních lodí plavebními komorami
v roce 2016.

Obrázek 8 Prognózovaný rozvoj plavby osobních lodí na dolním Labi ve stavu SPmax

Případná nerealizace PS Děčín by měla v segmentu osobních lodí větší dopad na plavbu, než by tomu
bylo u malých plavidel, a to kvůli většímu ponoru těchto lodí a z něj vyplývající větší náchylnosti
k omezení či zastavení plavby při nízkých vodních stavech.
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Prognóza rozvoje plavby osobních lodí na dolním Labi ve stavu SPmin (varianta s projektem
a minimálním scénáři rozvoje infrastruktury vodní cesty), který nepočítá s realizací projektů PS Děčín
a Zvýšení plavebních výšek na úseku Praha – Mělník, je znázorněna na následujícím obrázku.

Obrázek 9 Prognózovaný rozvoj plavby osobních lodí na dolním Labi ve stavu SPmin

Prognózovaný rozvoj plavby malých plavidel na dolním Labi
Prognózovaný rozvoj plavby malých plavidel na dolním Labi ve stavu SPmax (var. s projektem a
maximální scénář rozvoje infrastruktury vodní cesty) je znázorněn na následujícím grafu. Červenou
křivkou je vyznačen přibližný průběh počtu plaveb za rok ve stavu k roku 2016, údaje o proplavení
plavebními komorami v tomto roce jsou vyznačeny černými body. Další křivky pak naznačují
prognózovaný rozvoj plavby malých plavidel v letech 2020, 2025 a 2030. Jedná se o scénář, kdy jsou
realizována všechna navrhovaná přístaviště.

Obrázek 10 Prognózovaný rozvoj plavby malých plavidel na dolním Labi ve stavu SPmax
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V etapě 1 s předpokládanou realizací cca do roku 2020, která zahrnuje i realizaci tzv. etapy 0 (jedná
se o připravovaná přístaviště v pokročilé fázi připravenosti) jsou k realizaci navržena přístaviště v
následujících lokalitách:
Tabulka 8 Připravovaná přístaviště (etapa 0-1)

lokalita
Hřensko
Děčín
Velké Březno
Ústí n. L.-centrum
Malé Žernoseky
Litoměřice
Roudnice n. L.
Štětí

umístění
ř. km 728,3
ř. km 740,7
ř. km 757,1
ř. km 770,8
ř. km 783,2
ř. km 792,5
ř. km 809,9
ř. km 821,6

kapacita
15 stání
4 stání
10 stání
12 stání
18 stání
20 stání
15 stání
12 stání

V etapě 2 s předpokládanou realizací do roku 2025 jsou k realizaci navržena přístaviště v následujících
lokalitách:
Tabulka 9 Připravovaná přístaviště (etapa 2)

lokalita
Dobkovice
Lovosice
Terezín
Liběchov

umístění
ř. km 749,4
ř. km 786,1
ř. km 792,5
ř. km 829,1

kapacita
8 stání
8 stání
6 stání
10 stání

Na následujícím grafu je znázorněna prognóza rozvoje plavby malých plavidel na dolním Labi ve stavu
SPmin (var. s projektem a minimální scénář rozvoje infrastruktury vodní cesty), který nepředpokládá
realizaci PS Děčín a některých dalších infrastrukturních staveb.

Obrázek 11 Prognózovaný rozvoj plavby malých plavidel na dolním Labi ve stavu SPmin
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Prognóza intenzity plavby ve stavu BPmin (variantě bez projektu a minimálním scénáři rozvoje
infrastruktury vodní cesty) je znázorněna na následujícím grafu. V tomto případě se neuvažuje se
zřízením nových přístavů a přístavišť ani výstavbou PS Děčín.

Obrázek 12 Prognózovaný rozvoj plavby malých plavidel na dolním Labi ve stavu BPmin

Soulad záměru s územně plánovací dokumentací a možné kumulativní vlivy
Územní plán obce Malé Žernoseky (2012) v místě plánovaného záměru vymezuje plochu Z2 pro
potřeby kotviště pro malá plavidla a přístaviště osobní lodní dopravy.
Uspořádání plochy musí umožnit vedení cyklostezky po levém břehu řeky. Zájmovým územím
prochází koridor cyklostezky „Labská cyklostezka“ (trasa č. 2), sledovaný v ZÚR ÚK (2011) jako VPS –
C1 (šířka koridoru stanovena 20 m). Labská cyklostezka je součástí evropských cyklistických tras
EuroVelo č. 7 “Middle Europe Route”, ve vnitrostátních souvislostech je součástí základního systému
cyklistických tras ČR (trasa č. 2). Koridor VPS – C1 (šířka koridoru 20 m) je vymezen v chybějících
úsecích cyklostezky:
• Prostřední Žleb – Velké Březno;
• Libochovany – Litoměřice;
• České Kopisty – Lounky;
• Roudnice nad Labem – Štětí – hranice ÚK.
Vymezení koridoru VPS je odůvodněno potřebou dotvoření a provázaní krajské, republikové a
evropské sítě cyklistických tras, hledisky podpory ekologicky šetrného druhu dopravy a aktivních
forem rekreace obyvatel a cestovního ruchu. Vymezení VPS je z výše uvedených důvodů ve veřejném
zájmu.
Dle územního plánu obce Malé Žernoseky se v okolí záměru nacházejí následující plochy přestavby,
se kterými by mohlo docházet ke kumulativním vlivům v období výstavby (viz obrázek níže):
•
•

Z1 – pozemky pro výstavbu centrální ČOV Malé Žernoseky;
Z3 – veřejná prostranství (komunikace);
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• Z4 – plocha pro výstavbu jednoho až dvou rodinných domů v zahradě (resp. malovinici);
• plochy přestavby (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10).
Stavba je v souladu s územním rozhodnutím ze dne 17. 4. 2014 (vydal Městský úřad Lovosice, odbor
stavebního úřadu a územního plánování, č. j. 765-1356/2013.

Obrázek 13 Výřez z územního plánu Malé Žernoseky (2012)

5.5 Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k poloze a charakteru záměru lze přeshraniční vlivy vyloučit.
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6 POŘADÍ VARIANT ZÁMĚRU
Záměr je posuzován v jediné aktivní variantě. Tato varianta vznikla úpravami předcházejícího
projektu s cílem eliminovat a zmírnit případné negativní vlivy záměru. Nulová varianta (tj. nerealizace
záměru) představuje zachování stávajícího stavu a není standardně hodnotitelná. Z hlediska vlivů na
lokality soustavy Natura 2000 lze pouze konstatovat, že v případě nulové varianty by nedošlo ke
vlivům, které byly v předkládaném naturové hodnocení identifikovány pro realizaci varianty aktivní.
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7 NÁVRH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ ČI SNÍŽENÍ NEGATIVNÍCH
VLIVŮ ZÁMĚRU; POROVNÁNÍ MÍRY NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU S/BEZ
OPATŘENÍ
Negativní vlivy záměru lze v období realizace snížit zejména organizačními opatřeními:
•

Kácení dřevin a skrývky (zahájení prací) provádět mimo vegetační období.

•

Zemní práce na styku s vodním prostředím a samotnou prohrábku dna provádět tak, aby byl
omezen zákal v toku, ideálně za nižších průtoků po dobu maximálně čtyř po sobě jdoucích
dní, po kterých bude následovat minimálně dvoudenní přestávka.

•

Kontrola staveniště po dokončení z hlediska výskytu invazních druh rostlin a jejich likvidace.

Při provozu záměru je nutné dodržovat následující:
•

Zákaz manipulace s životnímu prostředí nebezpečnými látkami (kromě uskladnění olejů apod.
v provozní budově).

•

Omezení rychlosti plavby v okolí přístaviště.

Zahájení prací a kácení dřevin mimo vegetační období zamezí nežádoucímu dotčení hnízdících a
rozmnožujících se živočichů.
Případným nedodržením navržených opatření by mohlo docházet k neměrnému znečištění vodního
prostředí jemnými částicemi, které mohou omezovat dýchací orgány vodních živočichů, a omezovat
transpiraci vodních rostlin. Jemný sediment také může překrývat společenstva zoo a fytobentosu
obsazující hrubý dnový substrát.
Nekontrolovaný růst invazních druhů na narušených plochách může vést k jejich šíření do okolí,
včetně biotopů EVL Porta Bohemica.
Zákaz manipulace s nebezpečnými látkami, jako jsou pohonné hmoty apod. omezí nebezpečí
havarijních úniků do vod přístavu a Labe.
Omezení vlivů plavby v okolí přístaviště. Bude zajištěno plavebním znakem A.9 Zákaz vytvářet
vlnobití nebo sání. To omezí možné negativní vlivy vlnobití na příbřežní společenstva, včetně břehové
eroze v případech, kdy se plavidla blíží břehům. Současně tím respektuje ochranu vyvázaných
plavidel a přístavního můstku.

Cejl 511/43, 602 00 Brno
40

Přístaviště Malé Žernoseky
Posouzení vlivu záměru na předmět ochrany a celistvost EVL a PO soustavy Natura 2000

8 ZÁVĚR Z HLEDISKA POSOUZENÍ VÝZNAMNOSTI VLIVU ZÁMĚRU
Na základě porovnání dostupných informací a dat o posuzovaných záměrech " Přístaviště Malé
Žernoseky" na soustavu Natura 2000 respektive na dotčenou EVL Porta Bohemica, a v souladu s výše
vyvozenými závěry hodnocení jsem dospěl k závěru, že posuzovaný záměr

nebude mít významný negativní vliv
na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost soustavy Natura 2000
Mírně negativní vliv bude mít záměr na předmět ochrany EVL Porta Bohemica – bobr evropský
(Castor fiber) a losos obecný (Salmo salar). Mírně negativní vliv je stanoven na základě principu
předběžné opatrnosti, a vychází z možnosti narušení jeho prostředí, a to zejména kácením stromové
vegetace, zákalu vody při realizaci a rušení provozem záměru.
Na základě posouzení vzdálenosti a možnosti propagace předpokládaných negativních vlivů záměru
byly možnosti mezinárodních vlivů na soustavu Natura 2000 vyloučeny. Vyloučeny byly i kumulativní
vlivy se známými záměry. Vliv na celistvost soustavy Natura 2000 nebyl identifikován.
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10 PŘÍLOHY
Příloha 1: Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., kterým nebyl
vyloučen významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000
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