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Silnice I/13 Děčín – Manušice
Posouzení vlivů záměru podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

1. ÚVOD
1.1. Zadání a cíl posouzení
Cílem předkládaného posouzení je vyhodnocení vlivů záměru „Silnice I/13 Děčín – Manušice“ na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jejich předměty ochrany a celistvost ve smyslu § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK).
Posouzení bylo zpracováno na základě objednávky Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Liberec.
Podkladem pro zpracování posouzení byla stanoviska příslušných orgánů ochrany přírody (OOP)
podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve kterém tyto OOP nevyloučily významný vliv záměru
samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry na příznivý stav předmětu ochrany
nebo celistvost evropsky významné lokality (EVL) nebo ptačí oblasti (PO). Konkrétně se jednalo o
stanovisko AOPK ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO České Středohoří vydané dne 10. 11.
2017, č.j. SR/2397/UL/2017-02, ve kterém AOPK ČR nevyloučila významný vliv záměru na EVL Dolní
Ploučnice, a stanovisko Správy národního parku České Švýcarsko ze dne 16. 11. 2017, č.j. SNPCS
06301/2017, ve kterém Správa nevyloučila významný vliv na PO Labské pískovce. Krajský úřad
Libereckého kraje svým stanoviskem ze dne 13. 11. 2017, č.j. KULK 83368/2017 významný vliv na EVL
a PO vyloučil. Všechna uvedená stanoviska podle §45i ZOPK jsou přiložena k tomuto hodnocení
(příloha č. 1).

1.2. Postup zpracování hodnocení
Posouzení vychází z technického popisu projektu zpracovaného v podobě technické studie (Valbek
2005) a aktualizace technické studie pro úsek Děčín – Benešov nad Ploučnicí (Valbek 2016),
grafických podkladů (formát .dwg)), výše uvedených stanovisek orgánů ochrany přírody (OOP) podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb. a dalších odborných podkladů, které jsou uvedeny v seznamu literatury
(kapitola 6) a citovány na příslušných místech textu. Vymezení soustavy Natura 2000, resp. evropsky
významných lokalit a jejich předmětů ochrany bylo použito v podobě odpovídající znění
novelizovaného nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit, nařízeními vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb. Podrobný biologický průzkum
použitý při zpracování tohoto posouzení byl proveden v záměrem dotčeném území i v širším okolí
záměru v letech 2016 - 2017 (Evernia 2017) a zahrnoval botanický průzkum provedený RNDr.
Višňákem, Ph.D. a zoologický průzkum provedený Ing. Voničkou. Vlastní terénní šetření bylo
provedeno v průběhu roku 2017. Při zpracování posouzení bylo využito také dat z Nálezové databáze
ochrany přírody (© ND AOPK ČR, 2017). Konzultováno bylo s RNDr. Vlastimilem Kostkanem, Ph.D.
(vydra říční) a Ing. Pavlem Voničkou a Mgr. Martinem Pudilem (chřástal polní).
Povinnost hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 vyplývá z evropské i národní
legislativy. Na úrovni EU je to Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) a Směrnice
Evropského Parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků
(směrnice o ptácích). Konkrétně čl. 6, odst. 3 směrnice o stanovištích stanoví, že jakýkoli plán nebo
projekt, který s určitou lokalitou přímo nesouvisí nebo není pro péči o ni nezbytný, avšak bude mít
pravděpodobně na tuto lokalitu významný vliv, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s jinými plány
nebo projekty, podléhá odpovídajícímu posouzení jeho důsledků pro lokalitu z hlediska cílů její
ochrany. Pro rozhodnutí o realizaci je rozhodující, zda hodnocený plán či projekt nebude mít
nepříznivý účinek na celistvost příslušné lokality. Pro praktickou aplikaci článku 6 směrnice o
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stanovištích vydala Evropská komise metodická doporučení ve formě tzv. Guidance Documents
(Anonymus 2000, 2001, 2007). Uvedená ustanovení směrnice o stanovištích byla do národní
legislativy transponována §§ 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění a rovněž na národní úrovni byly vydány metodické materiály publikované ve Věstníku vlády
4/2/2006 (MŽP 2006) a Věstníku MŽP XVII/11/2007 (Roth 2007).
Předložené posouzení je zpracováno v souladu s výše uvedenými právními předpisy a metodickými
doporučeními. Detailní postup a členění textu vychází z metodického materiálu MŽP ČR (Roth 2007) a
v souladu s tímto materiálem je významnost, rozsah a síla vlivů záměru hodnocena podle následující
stupnice:
hodnota
-2

termín
významný
negativní
vliv

-1

mírně
negativní
vliv

0
+

bez vlivu
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.
Příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; zlepšení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Při hodnocení byly zvažovány přímé i nepřímé vlivy záměru, které mohou nastat při jeho realizaci,
provozu i ukončení, a to včetně kumulativních vlivů. Hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti.
Záměr je posuzován v jedné aktivní variantě. Nulová varianta (tj. nerealizace záměru) představuje
zachování stávajícího stavu a není standardně hodnotitelná. Z hlediska vlivů na lokality soustavy
Natura 2000 lze konstatovat, že v případě nulové varianty by nedošlo ke vlivům, které byly
v předkládaném hodnocení identifikovány pro variantu aktivní. Ve všech identifikovaných vlivech by
tedy byla nulová varianta hodnocena stupněm 0, tj. bez vlivu.
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2. ÚDAJE O ZÁMĚRU
2.1. Základní údaje
Název záměru:
Umístění záměru:

Silnice I/13 Děčín - Manušice
kraj Ústecký, Liberecký; okres Děčín, Česká Lípa; dotčená katastrální území
Děčín, Březiny u Děčína, Malá Veleň, Benešov nad Ploučnicí, Ovesná, Dolní
Habartice, Malá Bukovina, Velká Bukovina, Žandov u České Lípy, Karlovka,
Volfartice, Horní Libchava a Manušice.

Investor:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

Záměrem je přeložka silnice I/13, která má v úseku mezi Děčínem a Novým Borem stávající
uspořádání s nevyhovujícími směrovými a spádovými poměry a je v konfliktu s obytnou zástavbou
několika obcí (Děčín, Ludvíkovice, Huntířov, Markvartice, Česká Kamenice, Kamenický Šenov a
Prácheň). Nová trasa silnice I/13 je navržena v koridoru mezi Děčínem, Benešovem nad Ploučnicí,
Velkou Bukovinou a Manušicemi, s napojením na plánovanou přeložku I/9 v trase západního
obchvatu Nového Boru a České Lípy křižovatkou umístěnou severně od Manušic.
Úsek Děčín – Ludvíkovice (tzv. Folknářská spojka) není součástí předkládaného záměru, jedná se o
samostatný záměr aktuálně posuzovaný dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění.
Celková délka řešeného území je cca 22,5 km, přeložka silnice I/13 je původní technickou studií
(Valbek 2005) navržena v kategorii dvoupruhové komunikace S11,5/80 (70), v rámci aktualizace
technické studie pro úsek Děčín – Benešov n/P. (km 0,000 – 9,200) v kategorii S11,5/70 (60), v
podélných spádech větších než 4% ve stoupání jsou navrženy přídatné pruhy pro pomalá vozidla, a to
v celkové délce 3,30 km pro směr Děčín – Benešov n/P. a 2,65 km pro opačný směr (Valbek 2016).

Obr. 1: Silnice I/13 Děčín - Manušice, situační mapka (Folknářská spojka není součástí posuzovaného záměru)
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2.2. Technické řešení záměru
Směrové vedení trasy silnice I/13 a niveleta
Přeložka silnice I/13 začíná v Děčíně na stávající silnici II/262 a navazuje na stavbu okružní křižovatky
Benešovská tj. křižovatky ulic Benešovská, Folknářská a Liberecká. Mezi Děčínem a Benešovem nad
Ploučnicí je vedena údolím Ploučnice v souběhu se silnicí II/262 a je navržena tak, aby byla vedena
mimo stávající zástavbu v tomto území a splňovala technické parametry silnice I. třídy. Na SZ okraji
Děčína – Březiny je situována MÚK pro napojení Folknářské spojky.
Na konci Březin v místě křižovatky silnic II/262 a III/26226 kříží přeložka silnice I/13 mimoúrovňově
silnici II/262. Dobranský potok je překlenut mostem délky 90 m, v daném místě je navržena také
přeložka silnice II/262 v délce 600 m.
V prostoru Soutěsek v místě skalního masivu (cca v km 3,0) je trasa navržena tak, že podchází
výběžek skalního masivu vrchu Hlídka tunelem délky 280 m. Mezi lokalitou Soutěsky, Jedlkou a
Benešovem nad Ploučnicí je aktualizovaná trasa vedena v souběhu se stávající silnicí II/262 po úpatí
vrchu Hlídka přes okraj kamenolomu Soutěsky, s minimalizováním zásahu do okrajové části lesního
komplexu.
Kolem Benešova nad Ploučnicí je navržen severní obchvat v délce cca 3 km, na východním okraji
města trasa kříží kolmo říčku Bystrá. Údolí Bystré, ve kterém je vedena trať ČD, silnice III/26223 a
nachází se zde rozptýlená okrajová zástavba Benešova n/P a Dolních Habartic, je překlenuto velkým
mostním objektem délky 220 m.
Od údolí říčky Bystrá trasa stoupá strmým dlouhým svahem do sedla Bukovinského vrchu poblíž
Velké Bukoviny. Délka svahu je cca 3 km, s převýšením cca 270 m, které trasa překonává soustavou
pěti protisměrných oblouků s mezipřímými úseky tak, aby se vyhnula lesním remízům a okrajové
zástavbě Dolních Habartic a Malé Bukoviny.
Z prostoru Bukovinského vrchu je trasa vedena mezi Malou a Velkou Bukovinou a na východním
okraji Velké Bukoviny (cca km 15,2) se dostává do souběhu se silnicí III/26219 a v délce cca 1,7 km
prochází lesním komplexem kolem Černého rybníka (je vedena severně od stávající silnice mimo
vodní zdroje poblíž Černého rybníka).
Za lesním komplexem je trasa vedena jihovýchodním směrem v souběhu se silnicí III/26219 a dále ve
svahu jižně od Vorfatic. Na rozhraní obcí Volfartice a Horní Libchava se pak odklání k východu a
velkým mostním objektem kříží ploché údolí potoka Libchava. Dále je trasa vedena volným, částečně
zalesněným územím do prostoru severně od obce Manušice, kde kříží ekologicky cenné území údolní
nivy potoka Šporka a poblíž bývalého polního letiště se napojuje mimoúrovňovou křižovatkou na
přeložku silnice I/9.
Podélný profil vychází především z konfigurace terénu, niveleta je navržena tak, aby byl co nejvíce
omezen zásah do okolního terénu a aby údolí s vodními toky a ekologicky významnými lokalitami
bylo překračováno dostatečně dlouhými, popř. vysokými mosty.
Mosty
Na trase přeložky silnice I/13 mezi Děčínem a Manušicemi je navrženo celkem 26 mostů. Dalších
devět mostů je navrženo přes přeložku silnice I/13.
Dispoziční a konstrukční řešení mostů bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace po
zaměření území, provedených průzkumech a podrobném návrhu směrového a výškového vedení
trasy přeložky.
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Mosty na přeložce I/13 – úsek mezi Děčínem a Benešovem n/P. (km 0,000 - 9,200) (Valbek 2016):
-

V km 0,390 je navržen most cestu a potok. Délka mostu je 70 m.
V km 1,590 je navržen most přes místní komunikaci. Délka mostu je 20 m.
V km 2,310 je navržen most přes údolí. Délka mostu je 50 m.
V km 2,600 je navržen most přes cestu a Dobrnský potok. Délka mostu je 90m.
V km 2,800 je navržen most přes přeložku silnice II/262. Délka mostu je 20 m.
V km 3,390 je navržen most přes vodoteč. Délka mostu je 5 m.
V km 3,606 je navržen most přes údolí. Délka mostu 150 m.
V km 3,900 je navržen most přes cestu do kamenolomu. Délka mostu je 10 m.
V km 4,865 je navržen most přes údolí. Délka mostu 80 m.
V km 5,695 je navržen most přes přeložku polní cesty. Délka mostu je 40 m.
V km 6,180 je navržen most přes cestu k vodojemu. Délka mostu je 20 m.
V km 6,920 je navržen most přes údolí s potokem. Délka mostu je 80 m.
V km 7,310 je navržen most přes potok. Délka mostu je 15 m.
V km 7,820 je navržen most přes údolí. Délka mostu je 190 m.
V km 8,600 je navržen most na větvi křižovatky. Délka mostu je 20 m.
V km 8,880 je navržen most přes údolí Bystré. Délka mostu je 220 m.

Mosty na přeložce I/13 – úsek mezi Dolními Habarticemi a Manušicemi (Valbek 2005):
-

km 9,270 most přes potok délky 50 m, výška 14 m;
km 9,670 most přes údolí s potokem délky 160 m, výška 25 m;
km 13,350 most přes polní cestu délky 15 m, výška 6,5 m;
km 14,850 most přes polní cestu délky 15 m, výška 6,5 m;
km 15,300 most přes údolí Vrbového potoka délky 120 m, výška 10 m;
km 20,400 most přes údolí potoka Libchava délky 380 m, výška 13 m;
km 21,730 most přes potok délky 10 m, výška 5 m (je možná varianta přesypaného mostu);
km 22,240 most přes Šporku délky 25 m, výška 11 m;
km 22,240 most přes cestu délky 20 m, výška 7 m;
km 22,540 most přes přeložku I/9 v MÚK Manušice, délka 35 m, výška 7 m.

Mosty přes přeložku silnice I/13 – úsek mezi Děčínem a Benešovem n/P. (km 0,000 - 9,200) (Valbek
2016):
-

V km 1,300 je navržen most na Folknářské spojce v MÚK. Délka mostu je 40 m.
V km 1,825 je navržen most na přeložce silnice II/262. Délka mostu 50 m.
V km 4,225 je navržen ekodukt nad I/13. Délka mostu 18 m, šířka mostu 50 m.
V km 7,480 je navržen most na přeložce silnice III/26224. Délka mostu je 50 m.

Mosty přes přeložku silnice I/13 – úsek mezi Dolními Habarticemi a Manušicemi (Valbek 2005):
-

km 10,420 most na polní cestě délky 35 m, výška 7 m;
km 12,080 most na polní cestě délky 70 m, výška 7 m;
km 18,350 most na polní cestě délky 50 m, výška 7,5 m;
km 19,630 most na polní cestě délky 80 m, výška 10 m;
km 20,950 most na polní cestě délky 45 m, výška 7 m;
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Tunely
V místě přechodu trasy přeložky silnice I/13 přes skalní výběžek cca v km 3,0 je navržen tunel délky
280 m. Tunel je v podélném spádu 1,29%. Jedná se o krátký dvoupruhový tunel.
Vyvolané přeložky a úpravy komunikací
Přeložka silnice I/13 kříží stávající silnice II. a III. tříd, místní komunikace a cesty. Konkrétní přeložky a
úpravy komunikací popsány pouze pro úsek mezi Děčínem a Benešovem n/P. (km 0,000 - 9,200)
v aktualizaci technické studie (Valbek 2016), v rámci původní technické studie (Valbek 2005) jsou
pouze vyznačeny v situaci v měřítku 1:10 000, další specifikace není uvedena.
- V km 0,104 vpravo je navržena přeložka silnice II/262 v délce 90 m a kategorii S9,5.
- V km 0,104 vlevo je navržena přeložka místní komunikace (Krajová ulice) v délce 120 m, šířka
vozovky 6,0 m.
- Mezi km 0,380 – 0,790 vlevo je navržena přeložka polní cesty v délce 420m, šířka cesty 4,0 m.
- Mezi km 0,770 – 0,880 vpravo je navržena přeložka polní cesty v délce 230m, šířka cesty 4,0 m.
- V km 1,825 je navržena přeložka silnice II/262 v délce 60 m a přeložka silnice III/26226 v délce
80 m.
- Mezi km 2,380 - 2,900 je navržena přeložka silnice II/262 v délce 600 m, kategorie S9,5.
- V km 3,570 je navržena přeložka polní cesty v délce 360 m, šířka cesty 4,0 m.
- V km 5,690 je navržena přeložka cesty v délce 220 m, šířka cesty 4,0 m.
- V km 5,895 je navržena větev křižovatky s napojením na Děčínskou ulici v Benešově nad
Ploučnicí. Délka větve je 400 m, šířka vozovky 7,0 m.
- V km 6,940 je navržena přeložka cesty v délce 450 m, šířka cesty je 4,0 m.
- V km 7,480 je navržena přeložka silnice III/26224 v délce 230 m, kategorie S7,5. Součástí
křižovatky je i větev délky 130 m, šířka vozovky 7,0 m.
- V km 8,600 je navržena větev křižovatky délky 520 m+60 m, šířka vozovky 7,0m.
- Mezi km 8,540 – 8,780 vlevo je navržena přeložka polní cesty v délce 440m, šířka cesty 4,0 m.

2.3. Údaje o vstupech
Trasa záměru prochází až na výjimky nezastavěným územím, výstavba bude znamenat zábor ploch
zemědělské půdy, ale i ploch přírodních či přírodě blízkých. Přibližně mezi km 1,9 a 2,8 staničení trasy
přeložky I/13 záměr přímo zasahuje do území EVL Dolní Ploučnice, konkrétně do části vymezené v
pravobřežní části údolí Ploučnice.
Při výstavbě vzniknou nároky na suroviny odpovídající charakteru stavby (zejména zemní materiál,
štěrkopísky, drcené kamenivo, materiál pro kryt vozovky, ocel, pohonné hmoty, oleje a maziva pro
stavební mechanizmy a dopravní techniku a další). Množství je v této fázi projektové přípravy těžko
definovatelné. Lze předpokládat, že nároky stavby na vodu a energie budou zajištěny ze stávajících
vedení IS. V období provozu je třeba počítat se spotřebou pohonných hmot, olejů a maziv pro
mechanizmy údržby komunikace a spotřebou posypového materiálu zimní údržby. Ani v období
výstavby ani v období provozu záměru se nepředpokládá takový odběr zdrojů, který by mohl ovlivnit
soustavu Natura 2000.
Lze předpokládat, že přeprava materiálu (nároky na dopravní infrastrukturu) bude probíhat s
využitím stávajících komunikací, doplněných provizorními staveništními komunikacemi, zpevněnými
polními cestami apod. tak, aby v maximální míře byla přeprava realizována mimo sídla.
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2.4. Údaje o výstupech
V průběhu realizace bude záměr představovat plošný zdroj emisí znečišťujících látek do ovzduší,
resp. přízemní vrstvy atmosféry v okolí stavebních dvorů, resp. v místech větší koncentrace
stavebních prací (např. kolem mostních objektů). Emise budou vznikat v důsledku pohybů stavební
mechanizace, za rozhodující zdroj emisí do ovzduší v době výstavby lze považovat zemní práce.
Zejména během přípravy staveniště dojde ke zvýšení emisí prachu z provádění skrývek a nakládání a
převozu zeminy. Intenzita těchto emisí je závislá na meteorologických podmínkách (vlhkost vzduchu,
síla větru) a na vlhkosti plochy staveniště a přepravovaných sypkých materiálů. Odhad množství
tuhých znečišťujících látek z odkryté plochy při skrývce není možný. Celkově bude mít provoz zařízení
staveniště dočasný vliv. V období provozu bude ovzduší v okolí posuzované komunikace ovlivněno
automobilovým provozem. Charakteristickými emisemi pro dopravu jsou především oxidy dusíku
(NOx), tuhé znečišťující látky (TZL), oxid uhelnatý, alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky (např.
benzen), polyaromáty (např. pyren, benzo(a)pyren, aj.).
Při výstavbě záměru budou stavební práce zdrojem hluku a vibrací. Na jejich vzniku se bude podílet
zejména činnost těžkých stavebních strojů, používání speciálních technologií (např. při realizaci
tunelu, ražení pilotů apod.) a provoz těžkých nákladních vozidel. V období provozu bude hlavním
zdrojem hluku a vibrací provoz silničních dopravních prostředků (zejména těžkých nákladních
automobilů).
Během výstavby záměru budou vznikat odpadní vody v relativně omezeném množství, především ze
sociálních zařízení staveniště (běžná komunální odpadní voda). Odpady budou naopak vznikat
ve velkých množstvích, a to jako odpady vázané na vlastní demoliční a stavební činnost, které bude
možno z většiny zařadit do kategorie ostatní odpady (O), a v menším množství také odpady vázané na
provoz jednotlivých zařízení stavenišť, příp. stavebního dvora, z nichž většinu bude nutno zařadit do
kategorie nebezpečné odpady (N). Nakládání s odpady, jejich množství a způsob využití či
zneškodnění se budou řídit aktuálně platnou legislativou. Během provozu záměru budou vznikat
odpadní vody jako z povrchu silnice odtékající srážkové vody (předpokládané znečištění úkapy
ropných látek, zbytky posypových materiálů zimní údržby, otěry z pneumatik či úlety sypkých
nákladů).
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3. ÚDAJE O EVROPSKY VÝZNAMNÝCH LOKALITÁCH A PTAČÍCH OBLASTECH
Informace o vymezení evropsky významných lokalit a jejich předmětů ochrany byly získány z nařízení
vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit ve znění nařízení
vlády č. 73/2016 Sb. a č. 207/2016 Sb. Dále byly použity dostupné literární zdroje a internetové
stránky www.natura2000.cz a www.biomonitoring.cz, výsledky provedeného biologického průzkumu
(Evernia 2017) a poznatky z vlastního terénního průzkumu.

3.1. Identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000
Lokality soustavy Natura 2000, které by mohly být dotčeny posuzovaným záměrem „Silnice I/13
Děčín - Manušice“, byly identifikovány s ohledem na jeho umístění a možné vlivy a rozsah jejich
působení a v souladu se stanovisky AOPK ČR, Regionálního pracoviště Správa CHKO České Středohoří
a Správy národního parku České Švýcarsko podle § 45i ZOPK. Jedná se o EVL Dolní Ploučnice, která je
v přímém územním střetu se záměrem, a PO Labské pískovce ležící severně od posuzovaného
záměru. Vzájemná poloha záměru a výše uvedených lokalit soustavy Natura 2000 je patrná
z následujících mapek (Obr. 2, Obr. 3).
Další lokality soustavy Natura 2000 leží mimo dosah vlivů záměru a nebudou jím nijak dotčeny.

Obr. 2: Poloha záměru vůči dotčeným lokalitám soustavy Natura 2000 – EVL Dolní Ploučnice a PO Labské pískovce
(Folknářská spojka není součástí posuzovaného záměru)
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Obr. 3: Poloha záměru vůči EVL Dolní Ploučnice – detail územního střetu záměru s EVL

3.2. Popis dotčených lokalit soustavy Natura 2000
3.2.1. EVL Dolní Ploučnice
Základní údaje
kód lokality:
CZ0513505
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
615,9 ha
Charakteristika EVL
Lokalitu tvoří tok a část nivy Ploučnice od České Lípy až po Děčín. Tok ve východní části lokality
meandruje v široké nivě a je obklopen fragmenty lužních lesů, podmáčených i sušších luk, mokřadů a
zvodnělých terénních depresí v podobě tůní a rybníčků. Od okraje obce Stružnice je lokalita tvořena
pouze tokem Ploučnice a jeho bezprostředním okolím, jen místy rozšířená o navazující louky. Dále
Ploučnice vtéká do Českého středohoří, kde vytváří hlubší údolí. Tok má převážně přirozené koryto,
regulační úpravy postihly přibližně 20–30 % jeho délky. Porosty doprovodných dřevin jsou relativně
úplné a zachovalé.
Území EVL Dolní Ploučnice obývá vydra říční (Lutra lutra). Celková početnost je vzhledem k velkým
prostorovým nárokům vyder a relativně krátkému úseku toku v EVL nízká a pohybuje se v řádu
jedinců. Jedná se o významný migrační koridor pro šíření německé metapopulace vydry říční do ČR.
V EVL Dolní Ploučnice v současnosti přežívá relativně slabá populace kuňky obecné (Bombina
bombina). Výskyt kuňky obecné je v rámci EVL omezen na východní část lokality, kuňky se vyskytují
v mokřadech v nivě Ploučnice na západním okraji České Lípy.
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Tok Ploučnice slouží jako jediný migrační koridor při poproudém tahu juvenilních stádií (tzv. smoltů)
lososa obecného (Salmo salar) do moře. Teoreticky budou v budoucnu moci tokem Ploučnice
migrovat i dospělí lososi zpět na trdliště, ale historická data o výskytu druhu tuto teorii nepodporují a
návrat dospělých ryb do povodí Ploučnice zatím nebyl potvrzen.
Charakteristika dotčené části EVL Dolní Ploučnice
V úseku Děčín – Benešov nad Ploučnicí je trasa plánované přeložky I/13 vedena v těsné blízkosti EVL
Dolní Ploučnice. EVL je v tomto úseku tvořena vlastním tokem Ploučnice a jeho blízkým okolím, které
zahrnuje břehové porosty a mimo intravilány obcí i navazující louky, mokřadní biotopy či fragmenty
lužních lesů.
K přímému územnímu střetu záměru s EVL dochází u jihovýchodního okraje zástavby Děčína –
Březiny. Jedná se o úsek silnice cca km 1,9 – 2,8, kde je trasa přeložky I/13 vedena západně od
stávající silnice II/262, tj. blíže toku Ploučnice (mimo tento úsek je trasa vedena vždy dále od toku
Ploučnice než stávající II/262), samotný tok Ploučnice však dotčen nebude, trasa silnice je vedena
v pravobřežní části údolí (viz také Obr. 3).
V uvedeném úseku silnice I/13 je trasa přeložky vedena ve značně svažitém terénu. Za plánovaným
mostem na přeložce II/262 (most přes I/13; v km 1, 825) přechází přes kulturní louku k hranici EVL.
Zde navazují ve výraznějším svahu zprvu volně zapojené porosty mladých náletových dřevin, resp.
ovocných stromů (třešeň, hloh, slivoň, hrušeň, švestka, ořešák, bez černý, trnka, jasan, mléč, babyka,
dub letní), v bylinném patru již pouze ve zbytcích dožívají luční druhy, většinou již převažují nitrofilní
byliny a ostružiníky. Dále se porost zapojuje, zvláště hojná je zde babyka, přistupuje hloh, jilm polní,
řešetlák aj. V bylinném patru se již objevují typicky lesní druhy. Při horním okraji svahu jsou časté
staré odpadky a stavební suť, návazně pak oplocené zahrady u obytné zástavby. Na přechodu do
svažité strže s potůčkem je již přítomen vzrostlý les. Pravý břeh je velmi příkrý, shora s velkým
množstvím starých odpadků, v stromové patro tvoří zejména staré duby letní, podružně lípy srdčité,
v mladší výplni habr, jilm polní a mléč, keřové patro je vyvinuto nerovnoměrně a tvořeno zejména
bezem černým a lískou. Bylinné patro je vyvinuto nesouvisle. Při levém břehu níže následuje
souvislejší, vzrostlá, ale značně proschlá olšina, v podúrovni s bezem černým a střemchou, ve svahu
výše vzrostlý porost javoru mléče, lípy srdčité a dubu letního. Následuje mozaika sukcesních lad –
různověké porosty dřevin (olše lepkavá, líska, javor mléč, topol kanadský, bez černý, brslen) a
nitrofilní světliny s dominantní kopřivou dvoudomou, místy s náznaky dřívějších vlhkých luk.
Dále je trasa přeložky vedena po kulturní louce pod stávající silnicí II/262 a poté překonává asfaltovou
cestu, oplocenou zahradu a za ní Dobrnský potok, který je v dotčeném úseku tvrdě regulován,
opevněn ve dně i březích, s příčnými stupni o výšce až kolem 1 m. Opevnění je však místy poškozeno,
dnové překryto štěrkovými náplavy a tok je zarostlý vegetací (kromě víceméně přirozeného
dřevinného doprovodu (viz dále) roste přímo v korytě i v okolí masově netýkavka žláznatá, na
přilehlých plochách křídlatky). V daném místě je na přeložce I/13 navržen most o délce 90 m (most v
km 2,600). Na hranici EVL je Dobrnský potok křížen stávající silnicí II/262, která má být v rámci
záměru přeložena SV směrem, dále od hranice EVL.
V levém břehu potoka navazuje směrem ke stávající silnici II/262 remíz tvořený převážně mladším
porostem náletových dřevin s převažujícím javorem mléčem, hojně i břízou, dále s jilmem polním i
horským a babykou, v keřovém patru níže vystupuje bez černý, mladý klen, mléč, brslen aj. Za
remízem navazuje zpustlá louka s nitrofilními druhy. V těchto místech se trasa navržené přeložky I/13
dostává do kontaktu se stávající silnicí II/262, která zde tvoří hranici EVL.
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Identifikace dotčených předmětů ochrany
Předměty ochrany EVL Dolní Ploučnice jsou tři druhy živočichů – losos obecný, kuňka obecná a vydra
říční. Přímý zásah do území EVL (zábor) není z hlediska ochrany těchto druhů a jejich biotopů
podstatný (viz charakter dotčených ploch výše). Populace vydry říční může být dotčena ztížením
migrační prostupnosti širšího území. Vydry obývají rozsáhlá území a migrují na velké vzdálenosti,
realizací záměru může být omezena možnost migrace podél pravobřežních přítoků Ploučnice
využívaných vydrou, v místě křížení těchto toků navíc dojde také k likvidaci či degradaci části biotopu
vydry. Migrující lososi mohou být dotčeni v případě znečištění vody v Ploučnici v důsledku realizace
záměru. Záměrem přímo dotčené (křížené) přítoky Ploučnice losos nevyužívá.
Tab. 1: Předměty ochrany EVL Dolní Ploučnice a identifikace dotčených předmětů ochrany

předmět ochrany
losos obecný (Salmo salar)
kuňka obecná (Bombina bombina)
vydra říční (Lutra lutra)

možné ovlivnění posuzovaným záměrem
ano
riziko znečištění vody v Ploučnici
ne
druh se vyskytuje v části EVL, která nebude záměrem dotčena
likvidace/degradace části biotopu při výstavbě; plánovaná
ano
silnice může omezit migrační možnosti vydry říční v širším okolí
EVL (podél přítoků Ploučnice)

3.2.2. PO Labské pískovce
Základní údaje
kód lokality:
CZ0421006
biogeografická oblast: kontinentální
rozloha lokality:
35 487,18 ha
Charakteristika PO
Ptačí oblast zaujímá rozsáhlé území podél státní hranice s Německem o celkové délce 43 km, v
nejširším místě má 17 km a leží mezi obcemi Tisá, Děčín, Česká Kamenice a Mikulášovice. Zahrnuje
NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce a dále přesahuje východním směrem mezi Chřibskou a
Krásnou Lípou. Jedná se o lesnaté území s množstvím skalních útvarů, které představuje unikátní
lesoskalní krajinu s širokou škálou biotopů od vlhkých nížinných přes suché a teplé náhorní plošiny až
k vlhkým horským na dně hlubokých roklí. Naprostá většina vodních toků má přirozený charakter,
nachází se zde také několik významných rybníků, mokřadů a nivních ploch a velmi důležité postavení
má i pestrá zemědělská krajina. Důležitou roli hraje koridor nezamrzající řeky Labe, který slouží jako
významná migrační trasa a také jako zimoviště či odpočinkové místo pro tažné druhy. Díky
rozmanitým typům prostředí je avifauna PO bohatá, hnízdění nebo velmi pravděpodobné hnízdění
bylo prokázáno u více než 140 druhů ptáků.
Výrazné skalní útvary, které jsou charakteristické pro území PO, slouží jako hnízdiště pro dva cílové
druhy - sokola stěhovavého (Falco peregrinus) a výra velkého (Bubo bubo). Další cílový druh datel
černý (Dryocopus martius) je typickým lesním zástupcem a vzhledem k velké lesnatosti území je
poměrně hojně zastoupen. Zemědělská krajina si dodnes uchovala značnou pestrost a díky tomu
hostí řadu druhů typických pro toto prostředí, včetně čtvrtého kritériového druhu chřástala polního
(Crex crex).
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Posuzovaný záměr přeložky silnice I/13 Děčín – Manušice není v územním střetu s ptačí oblastí.
Nejblíže leží konec přeložky silnice I/13 situovaný v Děčíně na stávající silnici II/262 (ul. Benešovská),
cca 700 m od hranice PO. Dále je trasa vedena jihovýchodním směrem údolím Ploučnice a od území
ptačí oblasti se postupně vzdaluje.
Identifikace dotčených předmětů ochrany
Předměty ochrany PO Labské pískovce jsou čtyři druhy ptáků a jejich biotopy. Možné dotčení bylo
identifikováno v případě chřástala polního, a to vzhledem k zásahu do biotopu ptáků, kteří hnízdí
mimo PO, ale komunikují s populací obývající ptačí oblast.
Tab. 2: Předměty ochrany PO Labské pískovce a identifikace dotčených předmětů ochrany

předmět ochrany
sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
výr velký (Bubo bubo)
datel černý (Dryocopus martius)
chřástal polní (Crex crex)

možné ovlivnění posuzovaným záměrem
ne
populace druhu v PO nebude dotčena realizací záměru
ne
populace druhu v PO nebude dotčena realizací záměru
ne
populace druhu v PO nebude dotčena realizací záměru
likvidace/degradace části biotopu při výstavbě (plochy mimo
ano
území PO)
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4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA DOTČENÉ LOKALITY SOUSTAVY NATURA 2000 A
JEJICH PŘEDMĚTY OCHRANY
4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Pro zpracování posouzení byl použit technický popis záměru (Valbek 2005; Valbek 2016) a jeho
grafický návrh (.dwg), volně dostupné informace o lokalitách soustavy Natura 2000 a výsledky
mapování biotopů (www.natura2000.cz; www.mapy.nature.cz), data o výskytu předmětů ochrany
v dotčeném území zaznamenaná v Nálezové databázi ochrany přírody (© ND AOPK ČR, 2017), data z
odborné literatury, která je citována a uvedena v seznamu použitých zdrojů, a data získaná v rámci
přírodovědných průzkumů (Evernia 2017) a vlastních terénních průzkumů. Další poznatky byly získány
v rámci konzultací (RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D., Mgr. Martin Pudil a Ing. Pavel Vonička). Uvedené
podklady byly dostatečné pro provedení tohoto posouzení.

4.2. Možné vlivy záměru na dotčené EVL a PO a jejich předměty ochrany
Při posuzování vlivů záměru je nutno rozlišovat vlivy v období výstavby záměru a jeho provozu. V
zásadě lze předpokládat tyto vlivy, které jsou relevantní dotčeným lokalitám soustavy Natura 2000 a
dotčeným předmětům ochrany (vydra říční, losos obecný a chřástal polní):
Období výstavby záměru
Přímý zásah do biotopů a jejich likvidace či narušení: výstavba záměru bude znamenat zábor území
v trase plánované silnice. Dotčeny budou i plochy, které jsou (potenciálním) biotopem chřástala
polního, jako jsou extenzivní travní porosty, podmáčené neobhospodařované plochy s porosty křovin
apod. Trasa silnice na několika místech kříží vodní toky (pravostranné přítoky Ploučnice) a bude
znamenat přímý zásah do jejich niv v místě překlenutí mostními objekty. Míra zásahu do koryt
vodních toků bude záviset na provedení stavby, vzhledem k velikosti křížených vodotečí je možné
předpokládat, že pilíře mostních objektů budou umístěny mimo koryta, ale bude pravděpodobně
nutná jejich lokální úprava, která zamezí erozi a podemílání mostních konstrukcí.
Přímá mortalita: v období výstavby nelze vyloučit neúmyslné usmrcování živočichů v prostoru
stavebních prací a příjezdových cest (týká se vydry říční a chřástala polního).
Fragmentace území: výstavbou silnice dojde k fragmentaci území (viz níže – vlivy v období provozu
záměru).
Rušivé vlivy: živočichové (z dotčených druhů vydra říční a chřástal polní) budou ovlivňováni rušivými
vlivy způsobenými hlukem, vibracemi a světlem ze stavební činnosti a provozu těžkých nákladních
vozidel. S pohybem osob a techniky je třeba počítat v prostoru staveniště i podél příjezdových cest.
Znečištění: výstavba záměru bude spojena s rizikem znečištění vod či horninového prostředí. Toto
riziko je poměrně nízké vzhledem k dnes již běžným standardům provádění stavebních prací
z hlediska ochrany vod a horninového prostředí, mezi které je možné řadit opatření k zamezení úniků
ropných látek ze stavebních strojů a v případě úniku provedení asanace postiženého místa.
Období provozu záměru
Fragmentace území: nový úsek silnice I/9 jako liniová stavba způsobí fragmentaci dotčeného území
z pohledu kontinuity biotopů i s ohledem na migrace živočichů. Jako nejzávažnější se jeví riziko
fragmentace biotopů chřástala polního, z pohledu vydry říční bude tento vliv zmírněn tím, že vodní
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toky a jejich nivy budou překlenuty mosty většinou relativně velkorysých rozměrů. Největšími objekty
plánovaná silnice překonává údolí Libchavy (most v km 20,400; délka 380 m), Bystré (most v km
8,880; délka 220 m) či jejího levostranného přítoku (most v km 9,670; délka 160 m) a další. V km
4,225 je navržen ekodukt nad I/13 o délce 18 m a šířce 50 m.
Přímá mortalita: na nově zprovozněném úseku silnice může docházet ke kolizím migrujících živočichů
s projíždějícími auty.
Rušivé vlivy: provoz na silnici bude spojen se vznikem hluku a vibrací. Intenzita těchto vlivů bude
kolísat během dne. V noci bude nižší, ale přidá se navíc světelné rušení.
Znečištění: provoz nového úseku silnice bude spojen s produkcí znečišťujících látek, které se budou
dostávat do povrchových vod zejména spolu s dešťovými vodami odváděnými ze silnice do recipientů
(křížené vodní toky v dotčeném území). Jedná se zejména o zbytky posypových materiálů zimní
údržby (chloridy z posypových solí), znečištění úkapy ropných látek, otěry z pneumatik či úlety
sypkých nákladů. Technická studie, která je podkladem k hodnocení, neobsahuje podrobnější
informace o odvodnění, obecně je možné riziko kontaminace vod ropnými látkami efektivně snižovat
pomocí speciálních opatření (sedimentační nádrže, ORL).

4.3. Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
4.3.1. Vydra říční (Lutra lutra)
Charakteristika
Vydra říční je lasicovitá šelma o hmotnosti 4 až 12 kg a celkové délce přes jeden metr. Vydra je úzce
vázaná na vodní biotopy, ale při migraci běžně využívá terestrická území a běžně přechází po souši
rozvodnice toků. Významnou migrační překážku pro ni mohou znamenat mostky a propustky, které
neponechávají průchozí pobřežní pásmo.
V rámci svého areálu osídluje vydra říční téměř všechny typy vodních biotopů, v podmínkách ČR
obsazuje horské oligotrofní vodní toky, vrchovinné toky s kaskádami malých a středních rybníků a
ploché rybniční oblasti. Nory a odpočinková místa vyder jsou obvykle v břehu, často mezi kořeny, ale
mohou být také v rákosí, hromadách kamení, naplaveninách nebo v hustých keřích. V potravě vydry
výrazně převažují ryby, doplňkově též obojživelníci, korýši, velcí mlži, drobní savci, vodní hmyz a další.
Zastoupení jednotlivých druhů ryb v potravě závisí především na jejich zastoupení na dané lokalitě.
Vydra říční je samotářské, teritoriální zvíře. Velikost využívaného území závisí zejména kvalitě
habitatu (množství dostupné potravy, dostatek úkrytů a míst k odpočinku) a pohlaví, věku a sociální
pozici jedince. Může se pohybovat od několika málo km2 až po 50 km2. Území využívaná podél řek
mají lineární charakter a mohou dosahovat v případě samců 39-84 km, u samic 16 – 22 km, zejména
dle množství dostupné potravy. V rámci území využívaného jedním samcem jsou často dvě nebo více
samic, ale živočichové se kromě doby námluv vzájemně vyhýbají.
Vydra je zvíře s převážně noční aktivitou, na klidných místech však může aktivovat i ve dne. Pro vydru
jsou typické potulky většinou v rámci využívaného území. Mohou být delší než 10 km za noc. K
intenzivnějšímu pohybu jedinců dochází v období páření a v době, kdy jsou subadultní jedinci nuceni
vyhledat volné území.
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Rozšíření a ochrana druhu
V České republice je vydra v posledních cca dvou desetiletích pozvolně se šířícím druhem a postupně
dochází k osidlování oblastí, odkud vydra vymizela v průběhu minulého století. V současné době se
vydra vyskytuje přinejmenším na 82 % území ČR (z toho na 65 % jako celoročně stálý druh) při
odhadované početnosti kolem 3200 dospělých jedinců (Chobot et Němec 2017). Přitom existují tři
propojené populace: jihočeská populace (obývající hlavně Jihočeský kraj a zasahující do krajů
Plzeňského, Středočeského, Vysočiny, Pardubického a Jihomoravského), severočeská populace
(obývající oblast kolem Děčína a České Lípy, jedná se o výběžek Německé populace) a populace
severovýchodní Moravy (součást populace zasahující na Slovensko a do Polska).
Vydra říční je uvedena v příloze 2 a 4 směrnice o stanovištích (92/43/EHS). V ČR je předmětem
ochrany v 26 EVL. Jedná se navíc o zvláště chráněný druh, který je ve vyhlášce č. 395/1992 Sb.,
v platném znění, uveden v kategorii silně ohrožený.
Populace vydry říční je ohrožována řadou faktorů, v současnosti je to zejména nelegální lov a kolize s
automobily.
Stav v záměrem dotčeném území
Vydry obývající oblast mezi Děčínem a Českou Lípou jsou součástí severočeské populace. Ploučnice a
přilehlé území je pro danou populaci významným biotopem s dostatkem potravy, možnostmi úkrytu i
dostatečnou rozlohou pro teritoriálního živočicha jako je vydra. Ploučnice navíc zajišťuje migrační
spojitost s populací v jižní části Saska.
V rámci zoologického průzkumu území dotčeném výstavbou záměru (Evernia 2017) nebyl výskyt
vydry potvrzen, vlastními průzkumy však ano, pobytové znaky byly zaznamenány na toku Bystré
v blízkosti trasy (trus pod mostem na místní komunikaci v Dolních Habarticích) a na Libchavě (stopy
v bahně pod mostem mezi Horní Libchavou a Volfarticemi). Výskyt druhu v dotčeném území a jeho
blízkém okolí je také zřejmý z dat NDOP (Malá Veleň, 2005 (Dračka); Benešov nad Ploučnicí, 2015
(Brůčková); Volfartice, Černý rybník, 2014 (Franěk) – v blízkosti trasy; Horní Libchava, 2016 (Alka
Wildlife) – v trase; Manušice, Šporka, 2016 (Alka Wildlife)).
Z uvedených dat lze usuzovat, že z toků, které jsou kříženy posuzovaným záměrem, jsou minimálně
toky Bystrá, Vrbový potok, Libchava a Šporka, ale pravděpodobně i další (i drobnější) vodoteče a
vodní plochy v širším dotčeném území vydrou využívány, zachovalé úseky toků a části jejich niv a
vodní plochy zejména jako potravní biotop, podél toků pak bude docházet k migraci jedinců mezi
lokalitami pravidelnějšího výskytu. Na Dobrnském potoce, který je tělesem I/13 křížen přímo na
území EVL, nebyl výskyt vydry potvrzen, ale je pravděpodobný. Dotčený regulovaný úsek toku může
sloužit k migraci. Příčné stupně lze považovat za migračně prostupné (vyšší stupně vydra může
obejít), stávající most na silnici II/262 je migračně prostupný pouze za nižších průtoků, tj. pokud vydra
může probrodit, při vyšších průtocích problematický – chybí suchá cesta a zvířata tak mohou být
nucena překonávat profil mostu přes silnici. Celkově vzhledem k vodnosti a charakteru toku i povodí
nebude Dobrnský potok klíčovým úsekem migrace nebo zásadní částí teritoria vydry, spíše jen jeho
součástí.
Vzhledem k mobilitě druhu a velikosti teritorií je v celém dotčeném území pravděpodobný výskyt
jedinců, kteří přísluší k populaci obývající EVL Dolní Ploučnice, kde je vydra předmětem ochrany.
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Identifikace a hodnocení vlivů záměru
Období výstavby záměru
Při výstavbě záměru dojde v důsledku trvalého záboru ploch a úprav vodních toků a jejich břehů
v místech křížení s posuzovaným záměrem k likvidaci části biotopu vydry říční. Biotopy podél toku
Ploučnice nebudou dotčeny, k zásahům do zachovalých úseků přítoků, které mohou představovat
cenné části vydřích teritorií, dojde výhradně mimo území EVL Dolní Ploučnice.
Širší okolí staveniště bude negativně ovlivněno rušivými vlivy, zejména hlukem, pohybem osob a
stavební mechanizace a dopravou materiálu. Ruch z dopravy a stavební činnosti negativně ovlivní
možnosti využívání dotčeného území vydrou i možnosti její migrace podél toků, které záměr kříží.
Zvýšený provoz na pozemních komunikacích v okolí stavby spojený s dopravou materiálu bude
představovat vyšší riziko kolizí zvířat s automobily. S výjimkou Dobrnského potoka budou uvedené
vlivy působit mimo území EVL Dolní Ploučnice. Vlivy budou dočasné a z pohledu populace obývající
území EVL Dolní Ploučnice lze jejich intenzitu hodnotit jako mírnou, mimo jiné i proto, že doprava
materiálu i ruch na staveništi budou soustředěny spíše do denních hodin, takže lze předpokládat, že
vydra bude schopná i při výstavbě záměru dotčeným územím v případě potřeby projít.
Období provozu záměru
Po realizaci záměru nebude těleso silnice představovat migrační překážku vydry říční, neboť
plánovaná silnice překonává údolí vodních toků, na kterých byla přítomnost vydry zaznamenána
nebo je pravděpodobná, dlouhými mosty. Ze stejného důvodu se nepředpokládá ani nárůst rizika
kolizí vyder s automobily.
-

Dobrnský potok - most v km 2,600 o délce 90 m;
Bystrá - most v km 8,880 o délce 220 m;
Vrbový potok - most v km 15,300 o délce 120 m a výšce 10 m;
Libchava - most v km 20,400 o délce 380 m a výšce 13 m;
Šporka - most v km 22,170 o délce 25 m a výšce 11 m (v technické studii (Valbek 2005) není
most blíže specifikován, s největší pravděpodobností by se jednalo o jednopolový most, který
by bylo možné při daných rozměrech bez problémů řešit vhodným způsobem z pohledu
migrace vydry říční, ale vzhledem k hodnotě nivy Šporky je navrženo prověřit v další projektové
přípravě osazení delšího mostu, který by zachoval kontinuitu nivních biotopů a plnou
prostupnost údolí pro širší spektrum živočišných druhů – viz navržená opatření, kap. 5.1).

Parametry některých mostů nejsou v dostupných technických podkladech specifikovány, nejedná se
o mosty na silnici I/13, ale na vyvolaných přeložkách některých stávajících komunikací. Ty musí být
technicky řešeny s ohledem na potřeby vydry říční, tj. umožňovat migraci vyder pod mostem podél
toku po suchém břehu (viz navržená opatření – kap. 5.1). V případě Dobrnského potoka je možné
zlepšit stávající situaci, neboť úsek II/262 s nevhodně řešeným mostem bude v rámci záměru
přeložen severovýchodním směrem. Při respektování navržených opatření lze tedy předpokládat
nahrazení stávajícího mostu migračně plně prostupným mostním objektem na přeložce II/262.
Provoz záměru bude znamenat zvýšení intenzity rušivých vlivů v území v souvislosti s dopravou na
novém úseku silnice, ve večerních a nočních hodinách včetně světelného rušení. Biotop vydry říční
v blízkém okolí silnice (tj. z většiny mimo území EVL Dolní Ploučnice) bude tímto víceméně
kontinuálním zdrojem rušivých vlivů degradován, jejich působení na migrující jedince však lze
hodnotit jako nevýznamné.
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Hodnocení významnosti vlivů záměru
Výstavba a provoz záměru bude znamenat likvidaci, případně degradaci části biotopu vydry říční
(mimo území EVL Dolní Ploučnice), výstavba záměru způsobí dočasné zhoršení migrační prostupnosti
širšího území pro vydru říční a zvýšení rizika kolizí se staveništní dopravou. V období provozu nebude
záměr pro vydru představovat migrační překážku. Celkově lze vliv záměru na vydru říční v EVL Dolní
Ploučnice hodnotit jako mírně negativní (-1).

4.3.2. Losos obecný (Salmo salar)
Charakteristika
Losos obecný je bentopelagický, anadromní druh přizpůsobený k životu ve sladké i slané vodě. První
jeden až dva (tři) roky života tráví mladí lososi (tzv. strdlice) v tocích. Jejich přirozeným prostředím
jsou rychle tekoucí vody s hloubkou okolo 25 cm (pstruhové pásmo). Ve velikosti kolem 15 cm
(většinou po dvou letech) začíná proces tzv. smoltifikace, mladí lososi mění své zbarvení na stříbrné a
rovněž své chování a táhnou po skupinách po proudu řek do moře. Aktivita smoltů na tahu po proudu
toků je nejvyšší v červnu, což je ovlivněno teplotou vody. V tomto období také mění noční aktivitu na
denní a postupně se stávají aktivními po celých 24 hodin (Fängstam et al., 1993). V moři lososi
většinou po dvou letech dospívají a dospělé ryby pak táhnou k rozmnožování zpět do řeky, kde se
narodily, což vede k vytváření lokálních geneticky odlišných populací. Trdliště lososa obecného leží
v horních úsecích toků s rychle proudící vodou a štěrkovým substrátem. Při tření jsou jikry kladeny
mezi štěrk do rýhovitých jam, které ryby po nakladení jiker opět pohyby těla zakrývají štěrkem. Ke
tření vystupují lososi do řek opakovaně, přičemž mezi jednotlivými třeními stráví v moři většinou 2
roky. Do moře se vracejí (pokud přežijí) zesláblé ryby, které musejí obnovit původní hmotnost a poté
začínají znovu růst.
Rozšíření a ochrana druhu
Losos obecný se vyskytuje v chladnějších vodách úmoří Atlantského oceánu na severní polokouli. Na
území ČR žil losos obecný až do poloviny minulého století. Historické údaje prokazují, že losos nežil ve
všech řekách povodí Labe, ale pouze v některých (v Kamenici, v povodí Labe nad Mělníkem v Tiché a
Divoké Orlici, ve vltavské části povodí na horní Vltavě a v horním povodí Otavy). Obecně lze
konstatovat, že losos při svém tahu na trdliště vystupuje do přítoků, které mu i v přirozených
podmínkách nabízejí podmínky s nižší trofií a nižší přirozenou saprobitou než má hlavní tok.
Od roku 1998 spustil Český rybářský svaz program reintrodukce lososa založený na jarním vysazování
dovezeného lososího plůdku do povodí Kamenice, Ploučnice a Ohře a na těchto tocích a na Labi,
které je migrační cestou, jsou také zřízeny evropsky významné lokality, jejichž předmětem ochrany je
losos obecný. Každoroční množství na jaře vysazovaného plůdku se pohybuje kolem 200 tisíc jedinců.
Hlavní úsilí je soustředěno do povodí Kamenice, které se jeví jako nejvíce perspektivní. Na
repatriačním programu zde spolupracuje také Správa NP České Švýcarsko, od roku 2008 jsou do
Kamenice vypouštěny i odrostlejší (půlroční) rybky v podzimním termínu a v posledních letech
testovány inkubační schránky a umělá hnízda na líhnutí jiker a odchov plůdku přímo v Kamenici.
Na podzim 2002 byl zaznamenán návrat prvních dospělých ryb na naše území (do dolního toku
Kamenice) a od té doby se lososi do našich toků znovu vrací, dospělé ryby táhnoucí ke tření byly
zaznamenány v toku Labe a Kamenice, výjimečně i v Ohři. Jedná se však o jednotlivé kusy ryb a
existence lososa v ČR je proto stále závislá na probíhajícím repatriačním programu.
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Losos obecný je uveden v příloze 2 a 5 směrnice o stanovištích (92/43/EHS). V ČR je předmětem
ochrany v devíti EVL.
Stav v záměrem dotčeném území
Záměrem dotčený úsek Ploučnice slouží jako jediná migrační cesta mladých lososů, kteří jsou
vysazování v povodí Ploučnice. Teoreticky může být rovněž migrační cestou dospělých lososů při
jejich cestě na trdliště, ale návrat dospělých ryb do povodí Ploučnice zatím nebyl potvrzen.
V povodí Ploučnice je losos vysazován do Ještědského potoka. Poslední rybky byly na této lokalitě
Českým rybářským svazem vysazeny na jaře 2015 s tím, že ČRS rozhodl o ukončení repatriačního
programu na Ještědském potoce, resp. v povodí Ploučnice (Ing. Tomáš Kava, ústní sdělení, leden
2017). Důvodem je jednak skutečnost, že návrat dospělých lososů do povodí Ploučnice nebyl
zaznamenán ani jednou za celou dobu trvání programu, a jednak stav dolního toku Ploučnice, kde se
vyskytuje množství příčných překážek s MVE (15 MVE mezi Českou Lípou a Děčínem), které
představují migrační bariéru nejen pro dospělé lososy táhnoucí proti proudu, ale i značné riziko pro
smolty migrující ve směru po proudu. Vzhledem ke stavu migrační cesty je už pravděpodobnost
úspěšné migrace smoltů do Labe a dále do moře jen malá, návrat dospělců pak krajně
nepravděpodobný. Budoucnost lososa obecného jako předmětu ochrany EVL vymezených na
Ploučnici (EVL Horní Ploučnice a EVL Dolní Ploučnice) je proto otázkou. V případě, že lososi nebudou
do povodí Ploučnice dále vysazováni, jejich početnost v těchto EVL bude již od roku 2018 s největší
pravděpodobností nulová. Nicméně v rámci předběžné opatrnosti jsou vlivy na lososa obecného
v tomto posouzení vyhodnoceny tak, jako kdyby program repatriace druhu do povodí Ploučnice
pokračoval, neboť nelze vyloučit jeho obnovení v budoucnu.
Identifikace a hodnocení vlivů záměru
Při výstavbě záměru může být losos teoreticky ovlivněn v případě přímých zásahů do pravostranných
přítoků Ploučnice, které záměr kříží, a to stavebními pracemi v korytě nebo přejezdy stavební
techniky v korytech toků, které mohou způsobit zákal vody, případně dočasnou změnou chemismu.
Vlivy se mohou propagovat až do toku Ploučnice, jejich intenzita v Ploučnici by však vzhledem k
naředění byla již jen malá. Dotčené přítoky Ploučnice nejsou lososem využívány. Určité riziko
představují havarijní úniky znečišťujících látek ze stavební mechanizace a dopravních prostředků
stavby do vodního a horninového prostředí. Při dodržování standardních ochranných opatření
v rámci organizace výstavby lze riziko kontaminace vody v Ploučnici hodnotit jako velice nízké.
V období provozu mohou být migrující lososi negativně ovlivněni znečištěním, které se může do toku
Ploučnice dostat s dešťovou vodou odváděnou z nové komunikace (zbytky posypových materiálů
zimní údržby (chloridy z posypových solí), znečištění úkapy ropných látek, otěry z pneumatik či úlety
sypkých nákladů). Vzhledem k vodnosti Ploučnice nelze předpokládat podstatné rozdíly
v koncentracích kontaminantů, znečištění chloridy z posypových solí není relevantní, protože losos
jako diadromní druh ryby není vůči chloridům citlivý (kromě toho migrační aktivita smoltů je
soustředěna do letních měsíců). Vliv lze hodnotit jako zanedbatelný. Záměr nijak neovlivní migrační
možnosti lososa obecného v toku Ploučnice.
Hodnocení významnosti vlivů záměru
Migrující lososi mohou být ovlivněni znečištěním vody v Ploučnici, a to zejména při výstavbě záměru.
Riziko lze hodnotit jako velmi nízké. Celkově lze vliv záměru na lososa obecného v EVL Dolní
Ploučnice hodnotit na hranici nulového a mírně negativního vlivu (0/-1).
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4.3.3. Chřástal polní (Crex crex)
Charakteristika
Chřástal polní je menší pták z čeledi Rallidae. Na většině těla převládá rezavohnědé zbarvení, hřbet je
podélně, břicho příčně skvrnité. Přední část krku a hruď jsou šedavé, křídla hnědá. Žije skrytě v trávě,
odkud jen zřídka vylétá. Aktivní je převážně navečer a v noci, samci se ozývají za soumraku a v noci
dvoutaktním skřehotáním. V potravě převládá živočišná složka (hmyz a jiní drobní bezobratlí),
rostlinnou složku tvoří různá semena. Jedná se o tažný druh, na hnízdiště přilétá koncem dubna a v
květnu, odlet na zimoviště v subsaharské Africe probíhá v září až řijnu.
Hnízdí zejména na loukách, především extenzivně a nepravidelně obdělávaných či dlouhodobě
nekosených od nížin až do vyšších poloh. Důležitým faktorem je přítomnost mokřin, pramenišť a
drobných krajinných struktur (kamenné snosy, vrbové křoviny apod.), které po případném pokosení
luk poskytují vhodná refugia. Výjimečně vyhledává i polní kultury (jetel, vojtěška, obilí), úhory a
ruderální stanoviště. Rozhodující je výška vegetace nad 20 cm, která poskytuje plachým ptákům
úkryt, a nepříliš hustá vegetace, která jim umožňuje pohyb.
Počet volajících samců se na jednotlivých lokalitách v průběhu hnízdní sezóny mění. Důvodem je
vysoká nestálost samců na lokalitě, spojená se sociálním systémem druhu, ale také management
hnízdních biotopů (kosení, pastva). Samci obsazují teritoria a hlasitým voláním lákají samice. Párové
pouto je pouze krátkodobé (průměrně 7–10 dnů). Po snesení prvních vajec samci samice opustí a
lákají další samice buď v okolí, nebo se mohou přemístit až stovky kilometrů od místa předchozího
hnízdění. Hnízdo má podobu důlku v zemi vystlaného listím a stébly trav. Samice snáší 8-12 vajec, na
kterých sedí 16-19 dní, mláďata z prvního hnízdění vodí zhruba dva týdny, pak vytvoří pár s dalším
samcem a snese druhou snůšku. Mladí chřástali začínají létat ve věku 5 týdnů.
Rozšíření a ochrana druhu
Chřástal polní obývá větší část Evropy, přičemž jeho evropský areál představuje více než 50 % areálu
světového. Jeho populace je odhadována na 1 300 000 až 2 000 000 párů, avšak z toho 75 % párů
připadá na Rusko. Populace v EU se podílí na celoevropské populaci zhruba 10 % (Hora et al. 2010)
V rámci ČR jsou centra současného výskytu chřástala polního v pohraničních pohořích a jejich
podhůřích. Osídleny jsou také některé nížinné oblasti (např. soutok Moravy a Dyje), pahorkatiny a
bývalé vojenské újezdy. Početnost na počátku tohoto století byla odhadnuta na 1500-1700 párů,
zatímco na konci 80. let to bylo pouhých 200-400 párů (Šťastný et al. 2006). Populace chřástala
polního v ČR se nachází v příznivém stavu. Po výrazném vzestupu od počátku 90. let 20. století je
celostátní populace víceméně stabilní.
Chřástal polní je uveden v příloze I směrnice o ptácích (92/43/EHS). V ČR je předmětem ochrany
v deseti ptačích oblastech. Jedná se navíc o zvláště chráněný druh, který je ve vyhlášce č. 395/1992
Sb., v platném znění, uveden v kategorii silně ohrožený.
Chřástal polní je ohrožován zejména nevhodnými způsoby hospodaření. Vliv má nevhodný
management luk (zejména kosení luk v době hnízdění, seč výkonnou mechanizací), rozvoj intenzivní
pastvy dobytka, ale také upuštění od hospodaření. Dalším faktorem je ztráta biotopu v důsledku
výstavby zejména průmyslových areálů, rekreačních objektů, větrných elektráren apod.
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Stav v PO Labské pískovce a v dotčeném území
Aktuální početnost populace chřástala polního v PO Labské pískovce se pohybuje kolem 40 – 60
volajících samců. Jádrovými oblastmi jsou Petrovice – Rájec s kontinuálně vysokými počty zjištěných
chřástalů, Sněžník, Libouchec, Mikulášovice, Krásná Lípa, Vysoká Lípa, Všemilská planina a Mezná.
Dotčené území leží mimo ptačí oblast Labské pískovce. Během biologických průzkumů (Evernia 2017)
nebyl chřástal polní přes značné úsilí a absolvování nočních exkurzí v květnu – červnu 2017 v trase
záměru a jejím nejbližším okolí prokázán. Vzhledem k biologii a ekologii druhu to však není příliš
podstatné, neboť je nutné se zaměřit spíše než na aktuální výskyt ptáků na přítomnost vhodného
biotopu v dotčeném území. Vhodné biotopy vlhkých extenzivně obhospodařovaných či
neobhospodařovaných luk se v rámci dotčeného území vyskytují na několika místech a jejich
využívání chřástalem polním je také zřejmé z dat zaznamenaných v NDOP.

Obr. 4: Výskyt chřástala polního zaznamenaný v NDOP; data z let 2000 – 2017, pro přehlednost pouze nálezy lokalizované
s přesností 2 km a lepší (slouží k odfiltrování nálezů vztažených k celému katastru nebo faunistickému čtverci)

Na základě posouzení biotopové nabídky v kombinaci s daty NDOP lze v trase záměru či její těsné
blízkosti identifikovat několik dílčích území, která jsou z pohledu chřástala cenná a jsou jím také
prokazatelně využívána (Obr. 4):
- niva Šporky severně od Manušic - dlouhodobě neudržované louky, ve svahu na levém břehu
zarůstající olší, jasanem aj. v kombinaci se souvislým břehovým porostem toku; dle dat NDOP
(Mrlíková 2001, 2002, 2003, 2005, 2017) je území chřástalem využíváno, zaznamenáno
většinou více jedinců v delším úseku nivy;
- niva Libchavy mezi Horní Libchavou a Volfarticemi - pestrá mozaika mokřadních lad místy
zarůstajících olšemi a vrbami, olšin, příležitostně sečených mokrých luk a pastvin; přítomnost
chřástala v daném území opakovaně dokumentována v NDOP - nálezy z let 2003 (Brožek), 2005
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(Honců et Roztočil), 2008, 2011 (Šroubař), 2017 (Mrlíková), ve všech případech zaznamenán
jeden jedinec (volající samec);
- louky západně od Volfartic – kvalitní kulturní louka, jižně od silnice sušší, z pohledu chřástala
spíše suboptimální biotop; v NDOP záznamy z let 2008 (Brožek, Roztočil et Filip) a 2016
(Mikolášková), vždy jeden volající samec;
- Velká Bukovina – mozaika různě obhospodařovaných luk a pastvin s porosty náletových dřevin,
orná půda ležící ladem; přítomnost chřástala zaznamenána v roce 2016 (Mikolášková), jeden
volající samec;
- Děčín – Březiny – kulturní louky dělené mezemi s porosty dřevin, extenzivní koňská pastvina,
nitrofilní lada; přítomnost chřástala zaznamenána v roce 2016 (Volf), dva volající samci.

Identifikace a hodnocení vlivů záměru
Období výstavby záměru
Při výstavbě záměru dojde k záboru (likvidaci) biotopu chřástala polního v trase záměru. Bude se
jednat výhradně o plochy mimo území PO Labské pískovce. K podstatnému zásahu dojde v případě
území v nivě Libchavy a území v nivě Šporky, která trasa plánované přeložky I/13 protíná. Jedná se
zároveň o biotopově nejcennější plochy v trase silnice, které jsou chřástalem pravidelně využívány.
Od hranice PO jsou vzdáleny cca 10 km. Údolí Libchavy má být překlenuto dlouhou estakádou (380
m), což by omezilo rozsah zásahu do nivních biotopů a zajistilo zachování kontinuity a volné migrační
prostupnosti území. Ostatní dílčí území, která byla identifikována jako perspektivní z pohledu
chřástala polního, budou záměrem dotčena spíše okrajově a nedojde k jejich významné fragmentaci.
V období výstavby záměru nelze vyloučit neúmyslné usmrcování ptáků v prostoru stavebních prací a
příjezdových cest. Riziko lze efektivně zmírnit vhodným načasováním některých prací, zejména pak
skrývek (viz navržená opatření – kap. 5.1). Ptáci v širším dotčeném území budou také intenzivně
rušeni stavbou i dopravou materiálu. Tyto vlivy budou dočasné a budou působit mimo území PO
Labské pískovce, dopad na populaci chřástala v PO se nepředpokládá.
Období provozu záměru
Realizací záměru dojde k fragmentaci území a trvalé degradaci biotopu chřástala polního v okolí nově
postavené silnice I/13 rušivými vlivy. Chřástal polní je vůči rušení citlivý a je pravděpodobné, že
v současnosti využívané plochy v blízkosti silnice opustí, přičemž v případě podstatně dotčených
teritorií, která jsou křížena trasou záměru, může dojít až k jejich zániku.
S provozem nového úseku silnice souvisí riziko možných kolizí přeletujících ptáků s projíždějícími
vozidly. Tento vliv není příliš podstatný z pohledu populace chřástala obývající území PO Labské
pískovce, neboť na nový úsek silnice má být převedena část dopravy ze stávající silnice I/13, která
v úseku Česká Kamenice – Děčín prochází přímo po hranici PO. Pravděpodobně nedojde ke zhoršení
situace oproti stávajícímu stavu.
Hodnocení významnosti vlivů záměru
Realizací záměru dojde k záboru (likvidaci) biotopu chřástala polního v trase záměru a degradaci
dalších přilehlých ploch biotopu v důsledku fragmentace území liniovou stavbou a trvalého působení
rušivých vlivů nové silnice, a to výhradně mimo území PO. Celkově dojde k dotčení (resp. až
možnému zániku) 2 teritorií v západní části záměru, na okraji Děčína - Březiny (cca 2 km od hranice
PO Labské pískovce) a 4 - 5 teritorií ve východní části (cca 7 - 10 km od hranice PO Labské pískovce).
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V dotčených lokalitách se bezesporu jedná o negativní zásah do biotopu druhu, který bude muset být
detailně řešen zejména v rámci řízení o udělení výjimky z ochranných podmínek druhu podle § 56
ZOPK (tj. v rámci řešení problematiky druhové ochrany), ale faktický dopad na stav populace
chřástala polního v PO Labské pískovce lze očekávat jen malý. Z tohoto pohledu lze jako podstatnější
vnímat zásah do teritorií u Děčína, neboť toto území je ptačí oblasti blíž a přímo navazuje na plochy
využívané chřástalem polním na území PO Labské Pískovce kolem Ludvíkovic (jedince obývající toto
území lze tedy vnímat jako součást populace PO, byť se nachází za její hranicí). U ploch v okolí
Volfartic, Horní Libchavy a Manušic již přímá návaznost na chřástalem využívané plochy v PO zřejmá
není a ztráta a degradace části biotopu chřástala v tomto území se na stavu populace v PO Labské
pískovce pravděpodobně nijak neprojeví.
Celkově lze vliv záměru na chřástala polního v PO Labské pískovce hodnotit na hranici nulového a
mírně negativního vlivu (0/-1).

4.4. Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit
Celistvost EVL (ekologická integrita) je chápána jako schopnost udržování kvality lokality 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.
Celistvost lokalit je posuzována ve vztahu k jednotlivým předmětům ochrany dotčených lokalit.
V případě záměru Silnice I/13 Děčín – Manušice byla jako dotčená identifikována EVL Dolní Ploučnice
a mírný negativní vliv vyhodnocen v případě vydry říční, přičemž hlavními rizikovými faktory jsou
ztráta či degradace části biotopu a dočasné zhoršení migrační prostupnosti širšího území a zvýšení
rizika kolizí se staveništní dopravou při výstavbě záměru. Tyto faktory budou působit z většiny mimo
EVL a jejich vliv nebyl vyhodnocen jako závažný, takže je možné předpokládat, že populaci vydry říční
neohrozí. Vliv na hranici nulového a mírně negativního vlivu pak byl identifikován v případě lososa
obecného, a to v souvislosti s rizikem možného znečištění vody v Ploučnici, které je však nízké a je
možné ho dále zmírnit navrženými opatřeními.
Další dotčenou lokalitou je PO Labské pískovce, dotčeným předmětem ochrany pak chřástal polní.
Realizace záměru bude spojena s likvidací biotopu chřástala v trase záměru a degradací dalších
přilehlých ploch biotopu v důsledku fragmentace území liniovou stavbou a trvalého působení
rušivých vlivů nové silnice, celkově dojde k dotčení 6 – 7 teritorií chřástala polního. V záměrem
dotčeném území navíc hrozí přímá mortalita ptáků, a to jak při výstavbě záměru, tak i při provozu
nového úseku silnice. Je zřejmé, že pokud by k daným vlivům docházelo na území PO, byly by
jednoznačně hodnoceny jako významně negativní. V daném případě však veškeré vlivy budou působit
mimo ptačí oblast a faktický dopad na stav populace chřástala polního v PO Labské pískovce lze
očekávat pouze velmi malý.
Lze tedy předpokládat, že realizací záměru žádná z dotčených lokalit soustavy Natura 2000 neztratí
schopnost naplňovat ekologické funkce, které podmiňují existenci a prosperitu daných předmětů
ochrany a celistvost těchto lokalit bude zachována.
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4.5. Hodnocení kumulativních vlivů
V rámci předkládaného hodnocení byl identifikován mírně negativní vliv posuzovaného záměru
silnice I/9 Děčín – Manušice na vydru říční v EVL Dolní Ploučnice, nulový až mírně negativní vliv na
lososa obecného v EVL Dolní Ploučnice a nulový až mírně negativní vliv na chřástala polního v PO
Labské pískovce. Vlivy posuzovaného záměru se však mohou kumulovat s vlivy dalších
připravovaných nebo již realizovaných záměrů a tím nabývat na významnosti. Jedná se zejména o
záměry lokalizované v blízkosti dotčeného území.
Takovým záměrem je v prvé řadě aktuálně připravovaný záměr Přeložka silnice I/13 Děčín –
Ludvíkovice (Folknářská spojka). Pro daný záměr probíhá v současné době proces posouzení vlivů na
životní prostředí, záměr je posuzován ve třech variantách (varianta 1, varianta 2 a varianta 3 se
subvariantou 3a). Dokumentace EIA byla vrácena k doplnění dne 11. 4. 2017, zatím nebyla znovu
předložena. Součástí dokumentace EIA je také naturové posouzení (Volf 2016) řešící vlivy na
chřástala polního jako dotčeného předmětu ochrany PO Labské pískovce, neboť záměr přímo
zasahuje v závislosti na variantě 1 (varianta 1) nebo 4 – 5 (varianta 2, varianta 3 a 3a) teritorií
chřástala (Obr. 5). Vlivy jsou hodnoceny jako mírně negativní pro všechny varianty, zejména
s ohledem na to, že všechna dotčená teritoria leží mimo území PO Labské pískovce, nejmenší
negativní vliv je identifikován pro variantu 1.

Obr. 5: Rozložení teritorií chřástala polního v místě záměru Folknářské spojky (zdroj: Volf (2016))

Vlivy Folknářské spojky na chřástala polního se budou kumulovat s vlivy posuzovaného záměru silnice
I/13 Děčín - Manušice, respektive jeho západní části vedené v blízkosti Děčína, ale lze předpokládat,
že k významnému vlivu na populaci chřástala polního v PO Labské pískovce nedojde:
- v případě realizace silnice I/13 Děčín – Manušice a varianty 3, 3a Folknářské spojky by v oblasti
kolem Děčína došlo pouze k vlivům, které byly identifikovány a vyhodnoceny jako mírně
negativní v naturovém posouzení Mgr. Volfa (2016). Realizací I/13 Děčín – Manušice by nebyla
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dotčena žádná další teritoria. Západní část přeložky silnice I/13 Děčín – Manušice, včetně MÚK
s úsekem Děčín - Ludvíkovice je součástí varianty 3, 3a v podobě posouzené Mgr. Volfem
(zároveň pouze toto technické řešení předpokládá technická studie, která byla podkladem pro
předkládané posouzení záměru I/13 Děčín - Manušice (Valbek 2016));
- v případě realizace silnice I/13 Děčín – Manušice a varianty 2 Folknářské spojky by byly vlivy
srovnatelné jako v případě kombinace s variantou 3, 3a;
- v případě realizace silnice I/13 Děčín – Manušice a varianty 1 Folknářské spojky by došlo
k dotčení celkem 3 teritorií chřástala polního, vlivy lze celkově hodnotit jako mírnější než
v případě kombinace s variantou 3, 3a a variantou 2 Folknářské spojky. Tato kombinace
představuje nejlepší možnou z pohledu ochrany populace chřástala polního a jeho biotopu.
Kumulace vlivů východní části posuzovaného záměru I/13 Děčín – Manušice s vlivy Folknářské spojky
nebude významná zejména s ohledem na vzdálenost a předpokládaný minimální dopad těchto vlivů
na populaci chřástala polního obývající PO Labské pískovce (blíže viz hodnocení v kap. 4.3.3).

Dalším aktuálně plánovaným záměrem je přeložka silnice I/9 mezi Českou Lípou a Novým Borem.
Jedná se o dva samostatně připravované navazující záměry Silnice I/9 Dubice – Dolní Libchava –
II/262 a Silnice I/9 Nový Bor – Dolní Libchava. Posuzovaný záměr silnice I/13 Děčín – Manušice se na
plánovanou přeložku I/9 napojuje v MÚK severně od Manušic. Vlivy obou zmíněných záměrů na
lokality soustavy Natura 2000 byly vyhodnoceny v příslušných naturových posouzeních (Šikulová
2016; Šikulová 2017), obě posouzení byla součástí Oznámení záměrů, které na základě provedených
zjišťovacích řízení nepodléhají dalšímu posuzování v procesu EIA.
Kumulace vlivů uvedených záměrů se záměrem I/13 Děčín – Manušice je relevantní z pohledu
populace vydry říční. Významnější synergické působení vlivů, které jsou záměrům společné, jako je
rušení a dočasné zhoršení migrační prostupnosti území pro vydru říční při výstavbě a zvýšení rizika
kolizí se staveništní dopravou, by nastalo pouze v případě časového souběhu realizace záměrů, který
se nepředpokládá. Trvalými vlivy záměrů nebude populace vydry říční ohrožena, neboť všechny
záměry budou technicky řešeny tak, aby v období provozu zachovávaly migrační prostupnost krajiny
pro vydru říční a trvalá ztráta a degradace biotopu v trase plánovaných silnic a jejich bezprostředním
okolí bude spíše lokální a dotkne se prakticky pouze ploch mimo území EVL.
Záměry přeložky silnice I/9 se také dotýkají dalších oblastí s evidovaným výskytem chřástala polního.
Dotčeny budou další plochy v nivě Šporky (na západním okraji České Lípy a jižně od Manušic) a také
plochy v nivě Stružnického potoka. Zde dojde při výstavbě silnice k další ztrátě biotopu chřástala a
zesílení intenzity rušivých vlivů v dané oblasti. Je pravděpodobné, že zejména biotopy v nivě Šporky,
která bude v úseku od Svobodné vsi po ústí do Ploučnice uvedenými silnicemi křížena celkem 6krát,
budou podstatně degradovány a chřástali mohou dané plochy zcela opustit. Není však
pravděpodobné, že by se tato ztráta detekovatelným způsobem projevila ve stavu populace chřástala
polního v PO Labské pískovce. Významné vlivy na chřástala polního jako předmět ochrany PO Labské
pískovce lze tedy vyloučit.

Vlivy posuzovaného záměru na silně mobilní předměty ochrany, mezi které všechny dotčené druhy
živočichů patří, se teoreticky mohou kumulovat také s vlivy některých dalších záměrů lokalizovaných
ve větší vzdálenosti od dotčeného území. Vzhledem k nízké intenzitě negativních vlivů posuzovaného
záměru na všechny druhy (podstatné je zejména to, že nedojde ke ztrátám biotopů druhů na území
lokalit soustavy Natura 2000, které jsou vymezeny k jejich ochraně, ani k trvalému omezení migrační
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prostupnost území), však lze předpokládat, že kumulace vlivů s takovými záměry nebude významná,
pokud tyto budou samy o sobě vyhodnoceny jako akceptovatelné z pohledu vlivů na lokality soustavy
Natura 2000 (při dodržení legislativních požadavků je v opačném případě není možné realizovat).
Celkově lze tedy konstatovat, že kumulací vlivů posuzovaného záměru s realizovanými a aktuálně
připravovanými záměry nedojde k významně negativnímu ovlivnění EVL Horní Ploučnice a EVL Dolní
Ploučnice, resp. dotčených předmětů ochrany a celistvosti EVL.

4.6. Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k poloze a charakteru záměru lze přeshraniční vlivy vyloučit.
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5. ZÁVĚR
Na základě celkového hodnocení vlivů záměru „Silnice I/13 Děčín – Manušice“ na dotčenou EVL Dolní
Ploučnice a PO Labské pískovce, jejich předměty ochrany a celistvost lze konstatovat, že posuzovaný
záměr bude mít mírně negativní vliv (-1) na vydru říční (Lutra lutra) v EVL Dolní Ploučnice a vliv na
hranici nulového a mírně negativního vlivu (0/-1) na lososa obecného (Salmo salar) v EVL Dolní
Ploučnice a chřástala polního (Crex crex) v PO Labské pískovce. Ostatní předměty ochrany EVL Dolní
Ploučnice a PO Labské pískovce nebudou negativně ovlivněny. Žádné další lokality soustavy Natura
2000 nebudou záměrem dotčeny.

Posuzovaný záměr „Silnice I/13 Děčín – Manušice“ nebude mít významně negativní vliv
(tedy negativní vliv dle §45i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb.) na předměty ochrany a
celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, které tvoří soustavu Natura 2000.

5.1. Opatření ke zmírnění či minimalizaci možných negativních vlivů záměru
Pro zmírnění vlivů záměru na předměty ochrany a celistvost dotčených EVL jsou navržena následující
opatření:
1. Úpravy vodních toků pod mostními objekty provést v minimálním nutném rozsahu, mostní
pilíře neumisťovat do koryt vodních toků. Suchou část podmostí ponechat vždy alespoň
částečně v přírodě blízkém stavu. U vícepolových mostů opevněním chránit proti erozi jen
okolí pilířů, zbytek suchého podmostí ponechat bez zásahu. U menších mostů pro nezbytné
zpevnění podmostí použít přednostně přírodní materiál (kámen) a dbát na zachování migrační
prostupnosti včetně suché cesty (minimálně 70 cm široká berma na obou březích toku).
2. Z důvodu zachování kontinuity nivních biotopů a migrační prostupnosti nivy prověřit v rámci
další projektové přípravy záměru možnost prodloužení mostu přes Šporku.
3. Přípravu území (odstranění vegetačního krytu) a skrývky provést mimo hlavní vegetační
sezónu, tj. v období od konce října do poloviny března.
4. Zabránit znečištění vody a horninového prostředí v průběhu stavby. Zpracovat havarijní plán
pro zamezení kontaminace prostředí znečišťujícími látkami. Vybavit staveniště prostředky pro
případnou sanaci úniku pohonných hmot nebo jiných znečišťujících látek, případné úkapy a
úniky ropných látek neprodleně odstraňovat.
5. Dešťové vody odváděné z povrchu nově postavené silnice zasakovat nebo odvádět do
recipientů přes sedimentační nádrže, odlučovače ropných látek či obdobná zařízení
zabraňující kontaminaci vody v recipientu ropnými látkami.
6. Veškeré vodohospodářské objekty (výústní objekty, jímky, sedimentační nádrže apod.) řešit
tak, aby se nemohly stát pastí pro drobné živočichy. Jedna stěna by vždy měla mít maximální
sklon 1 : 2 a měla by být zdrsněna např. zapuštěnými kamínky.
7. Při realizaci stavby zajistit ekodozor, který bude dohlížet na plnění podmínek uvedených
v dokumentech OOP. Konkrétní činnosti ekodozoru doporučuji specifikovat v projektu
opatření k ochraně přírody, který by měl být zpracován v rámci další projektové přípravy
záměru (DSP).
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