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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, v členění a rozsahu přílohy č. 3, a slouží jako podklad pro provedení zjišťovacího řízení
podle § 7 tohoto zákona.
Záměr je zařazen do kategorie II, bohu 1.3, svým rozsahem a kapacitou nedosahuje uvedené limitní hodnoty
a je záměrem podlimitním. Současně však příslušný orgán ochrany přírody ve svém stanovisku podle § 45i
zákona č. 114/1992 S., o ochraně přírody a krajiny, nevyloučil významný vliv na příznivý stav předmětů
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a uvedený záměr bude tedy ve
smyslu §4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona předmětem zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 zákona.
Oznámení je v souladu s tímto zařazením zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu.
Oznamovatelem záměru je Povodí Moravy, státní podnik.
Zpracování oznámení, souvisejících studií a hodnocení probíhalo v návaznosti na projektovou přípravou
záměru od února do října 2015.
Pro zpracování byly použity podklady poskytnuté zpracovatelem projektové dokumentace, dílčí doplňující
informace vyžádané zpracovatelem oznámení při vlastním zpracování a údaje získané během vlastního
průzkumu lokality.
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ČÁST A
(ÚDAJE O OZNAMOVATELI)
A.1. Obchodní firma
Povodí Moravy, státní podnik

A.2. IČ
70890013

A.3. Sídlo
Dřevařská 11, 601 75 Brno

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
RNDr. Jan Hodovský, generální ředitel
Ing. David Veselý
tel: +420 541 637 278
e-mail: vesely@pmo.cz

A.5. Projektant
VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/2, 613 00 Brno
Hlavní projektant: Ing. Ivo Pospíšil
Zodpovědný projektant: Ing. Marek Krčma
tel.: +420 530 504 823
e-mail: krcma@vhatelier.cz
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ČÁST B
(ÚDAJE O ZÁMĚRU)
B.I.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název a zařazení záměru
Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

II
1.3
Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např.
odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické
meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.
B

sloupec:

Dle §4 odst. 1 písm. c) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1
k zákonu, kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru dosáhne vlastní kapacitou nebo
rozsahem příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a
rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a
změny záměrů podléhají posuzování, pokud se ve zjišťovacím řízení stanoví, že mohou mít významný vliv na
životní prostředí.
Dle §4 odst. 1 písm. d) citovaného zákona jsou předmětem posuzování záměry uvedené v příloze č. 1 k
tomuto zákonu, které nedosahují příslušných limitních hodnot, jsou-li uvedeny (dále jen "podlimitní záměr")
a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posuzování, pokud se
tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Dle §4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona jsou předmětem posuzování stavby, činnosti a technologie, které
podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně
nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby,
činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Zlínského kraje.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Celková plocha dotčená navrhovaným záměrem

55 000 m2 (cca 5,5 ha)

z toho:
trvalé vynětí ze ZPF

13 500 m2

dočasné vynětí ze ZPF

7 500 m2

B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn v jižní části katastru obce Nedakonice, na hranici s katastrem města Uherský Ostroh.
kraj:

Zlínský

obec:

Nedakonice, Uherský Ostroh

katastrální území:

Nedakonice (702145), Uherský Ostroh (773131)

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
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Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr má charakter souboru revitalizačních opatření na území, kde se nachází tzv. vodohospodářský uzel
Nedakonice. VH uzel Nedakonice je tvořen několika vodními toky a na nich ležícími objekty. Jedná se o řeku
Moravu, její odlehčovací rameno Nová Morava, Dlouhou řeku (Morávka) v prostoru pravobřežní údolní nivy
mezi obcemi Nedakonice a Uherský Ostroh. Hlavním vodohospodářským objektem je pohyblivý jez
Nedakonice.
Cílem navrhovaných úprav je omezit vstup splavenin do systému, zajistit průtoky vody odpovídající
charakteru koryt vodních toků, optimalizovat vodní režim odstavených říčních ramen, zajistit migraci ryb a
vhodné podmínky pro jejich život a reprodukci. Dlouhá Řeka bude odvedena do podjezí Nedakonického jezu
a voda pro tok Morávka bude naopak získávána z řeky Moravy v nadjezí pomocí prodloužení stávajícího
koryta Morávky.
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá narušení charakteru krajiny, urbanistického ani
architektonického stavu okolí.
Z pohledu možných kumulací vlivů oznamovaného záměru s vlivy jiných záměrů lze konstatovat, že nejsou
známy záměry, jejichž projevy by mohly způsobit kumulaci negativních vlivů na životní prostředí. Realizace
oznamovaného záměru není podmíněna, ani nevynucuje realizaci jiných záměrů, které by mohly mít
negativní vliv na životní prostředí.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Původně byla Morávka říčním ramenem řeky Moravy a sloužila zřejmě také k závlaze lesa. Dlouhá Řeka
zaúsťovala do řeky Moravy v prostoru obce Nedakonice ještě nad odbočením ramene Morávka. Komplexní
vodohospodářské úpravy situaci zásadně přeměnily. Regulací řeky byla odříznuta část říčního koryta, do
kterého zaúsťovala Dlouhá Řeka, a ze kterého odbočovala Morávka, s hlavním korytem zůstala propojena
jen zavlažovacím kanálem napojeným přes stavidlo v nadjezí jezu Nedakonice. Morávka se tak v podstatě
stala prodloužením Dlouhé Řeky. Charakterem toku a parametry koryta ovšem Morávka neodpovídá
hydrologickým charakteristikám Dlouhé řeky. Změny doznalo i zaústění Morávky zpět do Moravy, v této
lokalitě bylo z Moravy odbočeno odlehčovací rameno a řeka Morávka se tak již nevrací do Moravy, ale do
podjezí pohyblivého jezu Uherský Ostroh na odlehčovacím rameni.
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Vlivem vodohospodářských úprav a také vlivem velkého množství splavenin nesených Dlouhou Řekou došlo
k narušení stability celého systému řeky a údolní nivy, dochází k neúměrně rychlému zanášení odstavených
původních říčních ramen a k vytváření agradačních valů bránících nátoku vody do zachovalých průtočných
ramen.
Hlavními úkoly cílového řešení je omezit vstup splavenin do systému, zajistit průtoky vody odpovídající
charakteru koryt vodních toků, optimalizovat vodní režim odstavených říčních ramen, zajistit migraci ryb a
vhodné podmínky pro jejich život a reprodukci. Navrhované řešení musí respektovat požadavky vodního
režimu údolní nivy a lužního lesa stejně jako požadavky protipovodňové ochrany obcí. Návrh obnovuje stav
podobný situaci před vodohospodářskými úpravami a eliminuje jejich negativní dopad, zajistí nejen stabilní
stav vodního ekosystému, ale může být inicializační pro další revitalizační aktivity. Řešení zajistí dostatečné
průtoky řekou Morávkou a zároveň omezí vstup splavenin z Dlouhé Řeky do systému, také příznivě ovlivni
odtokové poměry v obci Nedakonice.
Dlouhá Řeka bude odvedena do podjezí Nedakonického jezu a voda pro tok Morávka bude naopak získávána
z řeky Moravy v nadjezí pomocí prodloužení stávajícího koryta Morávky.
Přehled variant
V rámci posuzování záměru jsou uvažovány dvě varianty: varianta projektová (představuje realizaci záměru
v navržené podobě) a varianta nulová (bez realizace záměru).
Projektová varianta (varianta P) popisuje stav při realizaci navrhovaného záměru. Popis projektové
varianty je uveden v příslušných kapitolách tohoto oznámení (část B).
Vlastní záměr je řešen jednovariantně, nebylo uvažováno s jinými variantami umístění či technického
řešení.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru se stavem bez záměru, resp. ke stanovení
kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou variantou, a vyhodnocení celkové významnosti
vlivů projektové varianty.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Situace záměru, ze které je zřejmý rozsah a základní dimenze stavby, je doložena v příloze tohoto oznámení.

Členění stavby na stavební objekty
S0-01 Dlouhá řeka
SO-01.1. Odlehčení dlouhé řeky do podjezí jezu Nedakonice
SO-01.1.1. Rozdělovací objekt
SO-01.1.2. Zemní koryto – odlehčení Dlouhé řeky
SO-01.1.3. Shybka
SO-01.2. Revitalizace horní části ramene Oblůčí
SO-01.2.1. Pročištění kynety
SO-01.2.2. Revitalizační opatření
SO-02 Morávka
SO-02.1. Prodloužení Morávky a odbahnění dolní části Oblůčí
SO-02.1.1. Úprava odběrného objektu
SO-02.1.2. Zemní koryto – prodloužení Morávky
SO-02.1.3. Most se stavidlem
SO-02.1.4. Odbahnění dolní části ramene Oblůčí
SO-02.1.5. Odbahnění Morávky
SO-02.1.6. Mokřadní plocha
SO-02.1.7. Propustek
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SO-02.2. Obtokový rybí přechod na jezu Nedakonice
SO-02.2.1. Rybí přechod

Popis stavebního řešení
SO – 01 Dlouhá řeka
SO 01.1 Odlehčení Dlouhé řeky do podjezí jezu Nedakonice
SO-01.1.1 Rozdělovací objekt
Funkční řešení
Objekt zajišťuje dělení vody mezi nově navrženým odlehčením do podjezí Nedakonice a propojením
Dlouhé řeky přes horní rameno Oblůčí do řeky Morávky. Hlavní funkcí rozdělovacího objektu bude dělení
průtoků do jednotlivých koryt toku. Běžné průtoky budou rozdělovány do obou koryt. V případě horního
ramene Oblůčí, které dále převádí vodu do řeky Morávky, bude průtok regulován uzávěrem umístěným
v rozdělovacím objektu, běžné průtoky budou protékat otvorem mezi dnem koryta a hranou otevřeného
tabulového uzávěru.
Objekt umožňuje převádět do Morávky povodňové průtoky přesahující kapacitu shybky a odvádět
průtoky z Dlouhé Řeky do Morávky v případě, že zvýšené průtoky v Moravě nedovolí odvádět průtoky
z Dlouhé Řeky do podjezí, pomocí provizorního hrazení osazeného do kapes v rozdělovacím prahu.
Materiálové řešení
Použité materiály:

podkladní beton C8/10 X0
beton C30/37 XC3 XF3 XA1
výztuž B 500B (R 10505)
ocel RSt 37-2 (11375)
lomový kámen upravený – rigolový
lomový kámen

Konstrukční řešení
Prostor na vtoku rozdělovacího objektu bude opevněný kamennou dlažbou do betonového lože.
V prostoru vtoku dojde k vytvarování a rozdělení jednotlivých průtočných profilů pro obě koryta řek.
V případě Oblůčí dojde k vytvoření přechodové plochy z jednoduchého lichoběžníkového profilu do
profilu obdélníkového. V případě Dlouhé řeky se bude jednat v celé délce o profil jednoduchého
lichoběžníku.
Rozdělovací objekt bude tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí. Horní hrana rozdělovacího
objektu bude zvolena tak, aby v případě lichoběžníkového profilu Dlouhé řeky byl průtok Q10, zvýšené
průtoky budou přepadat přes horní hranu rozdělovacího objektu. Rozdělovací objekt bude založen do
nezámrzné hloubky na podkladní beton. V místě průtočného profilu řeky Oblůčí bude umístěn uzávěr.
Ten bude tvořen stavidlem s jedním polem a ručním pohonem. Stavidlem bude možno zahradit tento
profil až po horní hranu rozdělovacího profilu.
Za rozdělovacím objektem bude prostor obou koryt opevněn kamennou rovnaninou. V případě Dlouhé
řeky bude navazovat na jednoduchý lichoběžníkový profil rozdělovacího objektu. V případě Oblůčí se
bude jednat o přechodovou plochu mezi obdélníkovým profilem rozdělovacího objektu a jednoduchého
lichoběžníkového profilu navazujícího na opevnění koryta.
Hydrotechnické výpočty
Kapacita lichoběžníkového profilu odlehčení Dlouhé řeky bude dle návrhu Q5 = 10,1 m3s-1. Vyšší průtoky
přes rozdělovací objekt budou rozděleny jak do koryta odlehčení Dlouhé řeky, tak do horní části ramene
Oblůčí a dále do řeky Morávky. Koryto odlehčení Dlouhé řeky je řešeno pomocí modelového programu
HEC-RAS, průtoky na horní části ramene Oblůčí jsou řešeny jako přepad přes jezové těleso. Průtoky jsou
rozděleny do obou koryt. Při průtoku odlehčením Dlouhé řeky Q10 = 14,60 m3s-1 (kapacita koryta pod
rozdělovacím objektem a průtok, na něž je navržena kapacita navazující shybky) je kapacita přepadu
přes přeliv do horní části ramene Oblůčí rovna průtoku Q = 19,85 m3s-1. Celkové množství protékající
vody je 34,45 m3s-1 > Q50 (31,3 m3s-1). Hladina vody je v tomto případě na kótě 175,96 m n.m.
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SO-01.1.2 Zemní koryto - odlehčení Dlouhé řeky
Nově navržené zemní koryto tvořené jednoduchým lichoběžníkem propojující koryto Dlouhé řeky u
rozdělovacího objektu se shybkou vedoucí do podjezí jezu Nedakonice. Délka odlehčovacího koryta je
275 m, šířka ve dně 2,0 m, sklon svahů 1:2. Celá plocha zemního koryta bude po dokončení stavby
ohumusována a oseta travní směsí. Na obou březích je navržena doprovodná zeleň z vhodných dřevin.
SO-01.1.3 Shybka
Funkční řešení
Shybka bude sloužit pro převedení povodňových průtoků v Dlouhé řece, a to až do průtoku Q10, do
koryta řeky Moravy v podjezí jezu Nedakonice. Dochází zde ke křížení odlehčení s náhonem do řeky
Morávky, který bude nutno v tomto případě podejít – proto zde bude použito řešení pomocí shybky pod
korytem náhonu.
Materiálové řešení
Použité materiály:

podkladní beton C8/10 X0
beton C30/37 XC3 XF3 XA1
výztuž B 500B (R 10505)
ocel RSt 37-2 (11375)
lomový kámen upravený – rigolový
lomový kámen
netkaná geotextílie

Konstrukční řešení
Koryto tvořené jednoduchým lichoběžníkem bude před shybkou opevněno lomovým kamenem. Na vtoku
do shybky bude umístěna česlicová stěna – hrubé česle. Tyto česle by měly zabránit neseným hrubým
nečistotám ve vtoku do samotné shybky a tím jejímu možnému ucpání. Za česlicovou stěnou bude
koryto opevněno kamennou dlažbou. Profil bude přecházet z jednoduchého lichoběžníku do obdélníku –
vtokový profil shybky.
Na vtoku do shybky bude umístěn stavidlový uzávěr. Ten bude tvořen třemi poli stavidel s elektrickým
ovládáním. Hlavní funkce stavidlového uzávěru je zahrazení zvýšených povodňových průtoků v řece
Moravě, které by mohli negativně ovlivnit průtočnou kapacitu Dlouhé řeky. Stavidlový uzávěr bude
dostupný po obslužné lávce.
Vtokový prostor shybky bude půdorysného tvaru lichoběžníku. Výškový rozdíl od vtoku do shybky za
stavidlovým uzávěrem (dno Dlouhé řeky) a dnem shybky bude 4,2 m. Ve dně vtokového prostoru bude
šířka 3,0 m z důvodu možného pohybu mechanizace, která bude shybku čistit od nánosů a nečistot.
Vtokový prostor bude zabezpečen zábradlím po obvodu, z horního líce ke dnu povede stupadlový žebřík.
Do vtokového prostoru bude zaústěn trubní profil propojující stávající koryto náhonu vedeného z nadjezí
jezu Nedakonice a shybku. Propust bude tvořena potrubím DN 800 z obou stran zahrazeného
vřetenovým šoupětem. Tato propust bude sloužit pro proplachování shybky vodou z náhonu (nátok od
Moravy z nadjezí).
Vlastní shybka bude tvořena rámovými propustmi s obetonováním. Bude použito 33 ks rámových
propustí profilu 3,0 x 2,0 m osazených na výšku 2,0 m. Pro zaručení těsnosti a stability objektu budou
rámové propusti obetonovány. Na začátku i na konci shybky – rámových propustí – budou umístěna
zakončovací čela vedená ode dna shybky po stávající terén. Na vtoku do shybky je terén tvořen pravým
břehem stávajícího koryta náhonu, na výusti ze shybky je terén tvořen ohrázováním řeky Moravy.
Prostor na výusti bude půdorysného tvaru lichoběžníku. Výškový rozdíl mezi dnem shybky a přelivnou
hranou za shybkou bude 3,86 m. Ve dně prostoru na výusti bude šířka 3,0 m z důvodu možného pohybu
mechanizace, která bude shybku čistit od nánosů a nečistot. Prostor na výusti bude zabezpečen
zábradlím po obvodu, z horního líce ke dnu povede stupadlový žebřík. Prostor na výusti ze shybky bude
ukončen přelivnou hranou. Tato přelivná hrana bude mít šířku 8,0 m, aby bezpečně a s navrženou
výškou paprsku převedla požadovanou kapacitu shybky. V přelivné hraně budou umístěny drážky a
kapsy pro osazení provizorního hrazení pro potřeby údržby shybky.
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Za přelivnou hranou bude realizován drsný skluz zakončený v korytě řeky Moravy zakončovacím prahem.
Drsný skluz bude tvořen lomovým kamenem skládaným na štět s podsypovými filtračními vrstvami. Pod
těmito filtračními vrstvami bude uložena separační geotextilie. Příčný profil drsného skluzu bude
jednoduchý lichoběžník.
Hydrotechnické výpočty
Hydrotechnické výpočty byly prováděny od výusti shybky. Nejdříve byla stanovena kapacita přelivné
hrany přelivu na výusti do řeky Moravy. Kapacita byla stanovena na Q10 = 14,60 m3s-1. Při délce zvolené
přelivné hrany 8,0 m to znamená výšku přepadového paprsku 1,09 m, tedy hladina na přelivu při
průtoku Q10 bude 174,51 m n.m.
Hlavními návrhovými parametry pro výpočet shybky byli průtok shybkou – Q10 = 14,60 m3s-1 a rychlost
proudění vody ve shybce, která se bude pohybovat v rozmezí 1 až 3 ms-1. Výšková ztráta na shybce
bude způsobena ztrátami po délce a místními ztrátami. Součtem těchto dvou parametrů dojdeme
k hodnotě vzdutí shybky 0,86 m. Z toho vyplívá, že výška hladiny na vtoku do shybky bude při průtoku
Q10 = 14,60 m3s-1 na kótě 175,37 m n.m. Na shybku navazuje zemní koryto – odlehčení Dlouhé řeky a to
až po rozdělovací objekt.
SO 01.2 Revitalizace horní části ramene Oblůčí
SO-01.2.1 Pročištění kynety
Horní část ramene Oblůčí je v současné době značně zanesená sedimenty. V rámci projektové
dokumentace je navrženo vytvoření kynety, která bude sloužit k převádění průtoku z Dlouhé řeky do
Morávky v období, kdy nebude možné nadlepšovat průtoky vodou z řeky Moravy. Délka nově navržené
kynety je 335 m, šířka ve dně 0,5 m, sklon svahů 1:1,5.
SO-01.2.2 Revitalizační opatření
Revitalizace spočívá v odstranění invazních druhů, dosadbě vhodných dřevin a v odtěžení části
stávajících nánosů s ponecháním určité části stávajících rákosin. Ponechané plochy jsou navrženy
s ohledem na novou úroveň hladiny v této lokalitě ovlivněnou navrženým průtokovým režimem Morávky.
Řešení předpokládá odtěžení sedimentů jen v nezbytně nutné míře pro vytvoření stabilní kynety
dostatečné pro občasné převádění průtoků z Dlouhé řeky. Ve zbývající části budou nánosy modelovány
do podoby litorální zóny, mokřadů, bočních a izolovaných tůní zvyšujících biodiverzitu území a
umožňujících přirozenou reprodukci ryb, obojživelníků a vodního ptactva. Sklony svahů u bočních a
izolovaných tůní jsou navrženy od 1:3 až 1:5. Hloubka vody v tůních se pohybuje od 0 do 0,6 m. Tůně
jsou navrženy k osazení vhodnými mokřadními bylinami.
Plochy izolovaných vodních tůní: č. 1 - 700 m2, č. 2 – 415 m2, č. 3 – 290 m2
Celková plocha bočních tůní: 235 m2
SO – 02 Morávka
SO 02.1. Prodloužení Morávky a odbahnění dolní části Oblůčí
SO-02.1.1 Úprava odběrného objektu
Dle zaměření je dosedací práh na kótě 172,30 m n.m.. Je navrženo pročištění dosedacího prahu od
nánosů, případně srovnání na požadovanou úroveň.
SO-02.1.2 Zemní koryto – prodloužení Moravy
Nově budované koryto navazuje na stávající závlahový náhon a odvádí vodu odebranou z Moravy do
ramene Morávky, přes toto koryto je nově navržen most se stavidlem viz. SO 02.1.3.
Koryto je navrženo jako složený lichoběžník. Sklony svahů jsou navrženy 1:2, na kótě 172,54 m n.m. je
navržena na obou stranách 0,5 m široká berma. V ose příčného profilu koryta je navržena kyneta prohloubení koryta na kótu 172,30 m n.m., sklony svahů 1:1 šířka ve dně 0,5 m. Po 40 m jsou v zemním
korytě navrženy zajišťovací prahy šířky 1 m. Zajišťovací prahy budou založeny do nezámrzné hloubky na
podkladní beton. Po dokončení zemních prací je navrženo ohumusování a osetí celého nově
vybudovaného koryta. Délka zemního koryta je 180 m.
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Z důvodu výstavby nového zemního koryta je nutné přeložit stávající cestu. Přeložka cesty je navržena
na celoroční provozuschopnost. Návrhová rychlost je 30 km/h, v obloucích s poloměrem menším než
20.m je návrhová rychlost snížena až na 20 km/h. Jedná se o jednopruhovou vozovku se zpevněnými
krajnicemi návrhové kategorie P 4,0/30. Pro odvodnění tělesa cesty jsou navrženy dvě varianty: cestní
příkop, nebo drenáž. Příčný profil cestních příkopů je navržen trojúhelníkový s hloubkou min. 500 mm.
Vnitřní svah příkopu je navržen ve sklonu 1:1,5, vnější pak 1:1.
zpevněná cesta - katalogový list PN 5-2, vozovka PN 504
asfaltový beton – pro obrusnou vrstvu tl. 40 mm
asfaltový beton – pro podkladní vrstvu tl. 50 mm
vibrovaný štěrk tl. 150 mm
mechanicky zpevněná zemina tl. 150 - 200 mm
SO-02.1.3 Most se stavidlem
Funkční řešení
V rámci vytvoření nové přeložené zpevněné komunikace bude nutno překonat nové prodloužené koryto
řeky Morávky. K tomuto účelu bude sloužit betonový most se stavidlem. Stavidlem bude možno celý
průtočný profil koryta Morávky zahradit.
Materiálové řešení
Použité materiály:

podkladní beton C8/10 X0
beton C30/37 XC3 XF3 XA1
výztuž B 500B (R 10505)
ocel RSt 37-2 (11375)
lomový kámen upravený – rigolový
lomový kámen

Konstrukční řešení
Koryto řeky Morávky bude zemní koryto jednoduchého lichoběžníkového tvaru. Profil mostku bude
obdélníkového tvaru. Přechodová plocha mezi těmito profily bude jak na vtoku do mostu, tak na jeho
výusti, princip bude totožný. V části lichoběžníkové bude koryto toku opevněno lomovým kamenem. Za
tímto opevněním bude zakončovací práh. V přechodové ploše budou dno a břehy opevněny kamennou
dlažbou do betonového lože. Následně bude navázáno na profil mostku. Pro navázání mostku a
lichoběžníkového koryta řeky Morávky též budou sloužit zavazovací křídla.
Mostek bude tvořen zavazovacími křídly, středovým pilířem a stropní deskou. Ve všech případech se
bude jednat o monolitickou železobetonovou konstrukci na základových pasech založených do
dostatečné nezámrzné hloubky. V horním líci stropní desky budou po obou stranách umístěny římsy. Na
jedné straně bude v římse umístěno ochranné zábradlí, na straně druhé bude v prostoru líce stropní
desky umístěn dvoupolový stavidlový uzávěr. Uzávěrem bude možno zahradit celý profil mostní
konstrukce a tedy i profil řeky Morávky. Do jednoho pole stavidlového uzávěru bude umístěno vřetenové
šoupě pro zahrazení otvoru k převádění běžných průtoků při spuštěném stavidle.
SO-02.1.4 Odbahnění dolní části ramene Oblůčí
Je navrženo částečné odbahnění dolní části ramene Oblůčí, prohloubení na kótu 171,90 m n.m. v délce
140 m a šířce 10 m. Vzhledem na skutečnost, že po pročistění Morávky a vybudování mokřadní plochy
by mohlo dojít ke snížení hladiny vody v Oblůčí je na náhonu, v místě za oddělením nového koryta,
navržen zajišťovací betonový práh. Zajišťovací práh bude založen do nezámrzné hloubky na podkladní
beton. Horní přepadová hrana bude na kótě 173,60 m n.m.. V zajišťovacím prahu budou navrženy kapsy
pro osazení provizorního hrazení.
SO-02.1.5 Odbahnění Morávky
Základní řešení odbahnění Morávky spočívá v odplavování sedimentů pomocí dlouhodobého
proplachování z nadjezí jezu Nedakonice v obdobích bez významného pohybu plavenin v řece Moravě a
v následném trvalém převodu části průtoků z řeky Moravy do Morávky. Vzhledem k úrovní zazemnění
koryta Morávky je potřeba nejprve strojní odstranění sedimentu sacími bagry, alespoň v nejvýše
položeném úseku o délce cca 660 m na kótu 172,54 m n.m. Po strojním odtěžení bude ve dně
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prohloubena malá kynetka o rozměrech 0,5m ve dně se sklony svahů 1:1 a hloubky 0,25 m až na kótu
172,30 m n.m.. Dále je navrženo odstranění odtokových překážek (stromů a kamenů) z celého úseku
Morávky pod výtokem z ramene Oblůčí až po propustek v km 0,945.
SO-02.1.6 Mokřadní plocha
Mezi zemním korytem a ramenem Oblůčí je navržena mokřadní plocha provedena odtěžením zemního
materiálu pod úrovní stávajícího terénu. Mokřadní plocha bude tvořena mělkými tůněmi a ostrůvky. Po
vyhloubení prostoru mokřadu bude mokřadní plocha (její dno) vytvořena navezením a uložením
sedimentu, který bude vytěžen při odbahnění dolní části ramene Oblůčí a z odbahnění řeky Morávky.
Tůně jsou navrženy se sklonem svahů 1:5 až 1:3. Hloubka vody v tůních se pohybuje v rozmezí 0,2 -0,6
m. Celková plocha vodních tůní je 4 900 m2. Celá mokřadní plocha bude osázena vhodnými mokřadními
bylinami. V mokřadní ploše jsou navrženy i dva malé ostrůvky. Vodní hladina je navržena na kótě 173,66
m n.m. což odpovídá plavební hladině v nadjezí jezu Nedakonice.
SO-02.1.7 Propustek
Z hlediska kapacity koryta je nejméně kapacitním profilem profil propustku v km 0,945, který je přeléván
již při průtoku okolo jednoleté vody. Tento profil je jediným místem Morávky, které je z hlediska
odvádění zvýšených průtoků za současného stavu nedostatečně kapacitní. Kromě toho, že má tento
propustek velmi malou kapacitu, je u něj vysoká pravděpodobnost ucpání vtokového profilu nesenými
hrubými nečistotami, takže k jeho přelévání může dojít i za průtoků podstatně nižších než je jednoletá
voda. Pro větší rychlost odplavování sedimentů a důkladnější pročištění koryta je nutno provést
zkapacitnění tohoto propustku. V místě stávajícího propustku je navržen most z rámových profilů 3x2 m,
který bude dostatečně kapacitní pro převádění povodňových průtoků. Rámové profily budou z obou
stran mostku opatřeny betonovými zavazovacími křídly, která plynule navážou na terén v okolí
propustku. Přes propustek je vedena trasa lesní cesty. V místě křížení lesní cesty s propustkem je
z bezpečnostních důvodů navrženo svařované ocelové zábradlí.
SO 02.2 Obtokový rybí přechod na jezu Nedakonice
SO-02.2.1 Rybí přechod
Vedle nového zaústění Dlouhé řeky (shybka) je navržen rybí přechod, jehož prostřednictvím se dostanou
ryby do vyčištěného náhonu a pak dále do nadjezí. Tento rybí přechod je umístěný v pravém břehu řeky
Moravy a protíná ochrannou protipovodňovou hráz na tomto břehu. Aby zůstala zachována průjezdnost
koruny ochranné hráze pro potřeby údržby správce toku, bude v místě hráze umístěn mostek. Zároveň
v objektu mostku bude umístěn uzávěr, kterým bude možno tento rybí přechod uzavřít v případě
zvýšených povodňových průtoků v řece Moravě.
Materiálové řešení
Použité materiály:

podkladní beton C8/10 X0
beton C30/37 XC3 XF3 XA1
výztuž B 500B (R 10505)
ocel RSt 37-2 (11375)
lomový kámen

Konstrukční řešení
Koryto rybího přechodu je navrženo jako žlabový rybí přechod, v němž jsou pomocí balvanitých
přehrádek, peřejnatých a zdrsněných úseků vytvořeny takové průtokové poměry, které umožňují rybám
proplutí. Přepážky z kamenů zakotvených v betonu jsou uspořádány v řadě, mezi kameny jsou mezery o
šířce nejméně 0,1m a další s variabilními mezerami 0,15 m až 0,30m. Vzdálenost mezi jednotlivými
přepážkami je navržena do 2,0 m. Sklon rybího přechodu je navržen 1:22, šířka 3,0 m, délka 40 m,
hloubka vody je 0,3 m. Do dna žlabu je vhodné řídce zapustit větší kameny, aby stabilizovaly hrubší
sedimenty na dně žlabu.
Stávající náhon bude využit s určitými úpravami (prohloubení, zdrsnění dna a břehů velkými kameny
a skupinami kamenů, vyskládanými do tvaru tůní).
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Profil mostku bude obdélníkového tvaru. Průtočný profil mostku bude navazovat na profil rybího
přechodu. V místě zavázání mostku a břehových hran rybího přechodu budou umístěny zavazovací
křídla. Tato křídla budou kopírovat sklony ochranné hrázky řeky Moravy. Zavazovací křídla budou
kopírovat profil a osu rybího přechodu a plynule navážou na břehy obdélníkového profilu rybího
přechodu.
Mostek je tvořen zavazovacími křídly a stropní deskou. Ve všech případech se jedná o monolitickou
železobetonovou konstrukci na základových pasech založených do dostatečné nezámrzné hloubky.
V horním líci stropní desky budou po obou stranách umístěny římsy. Na jedné straně bude v římse
umístěno ochranné zábradlí, na straně druhé bude v prostoru líce stropní desky umístěn stavidlový
uzávěr. Uzávěrem bude možno zahradit celý profil mostní konstrukce a tedy i profil rybího přechodu.
Obrázek: Přehledná situace záměru (1:10 000)

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

v průběhu roku 2016

Předpokládaný termín dokončení výstavby:

v průběhu roku 2017

Předpokládaný termín uvedení do provozu:

2017
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

ORP

POÚ

Obec

Katastrální území

Zlínský

Uherské Hradiště

Uherské Hradiště

Nedakonice

k.ú. Nedakonice

Uherský Ostroh

Uherský Ostroh

k.ú. Uherský Ostroh

Zlínský kraj
Tř. Tomáše Bati 21, PO Box 220
761 90 Zlín
Obec Nedakonice
Nedakonice 33, 687 38 Nedakonice
Městský úřad Uherský Ostroh
Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh
Městský úřad Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19
686 70 Uherské Hradiště

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
Rozhodnutí

Právní předpis

Příslušný správní úřad

Územní rozhodnutí

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Příslušný stavební úřad

Stavební povolení (vodoprávní
rozhodnutí)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Příslušný stavební úřad
Příslušný vodoprávní úřad

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu

Příslušný stavební úřad

Zásah do vodních toků

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Příslušný vodoprávní úřad

Rozhodnutí o povolení kácení
dřevin

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

Příslušný obecní úřad

Souhlas s trvalým a dočasným
záborem ZPF a rozhodnutí o výši
odvodů za trvalé a dočasné odnětí
půdy ze ZPF

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu

Příslušný obecní úřad s rozšířenou
působností

Rozhodnutí o trvalém a dočasném
odnětí pozemků určených k plnění
funkcí lesa

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích

Příslušný obecní úřad s rozšířenou
působností

Závazné stanovisko orgánu
ochrany přírody k zásahu do VKP

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

Příslušný obecní úřad s rozšířenou
působností

Souhlas se zásahem do územního
systému ekologické stability

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

Příslušný obecní úřad s rozšířenou
působností

Výjimka z ochranných podmínek
zvláště chráněných druhů podle
§56 a §50 zákona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny

Příslušný krajský úřad

Kolaudační rozhodnutí

Příslušný vodoprávní úřad

Pozn.: Vzhledem k umístění záměru do více správních území je pravděpodobné, že některá potřebná rozhodnutí
bude vydávat jeden z místně a věcně příslušných úřadů podle dohody o převzetí povolujících řízení; tyto otázky
budou řešeny v rámci navazujících řízení o umístění a povolení stavby.
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B.II.
ÚDAJE O VSTUPECH
(například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje)

B.II.1. Půda
Realizace záměru si vyžádá trvalé a dočasné zábory pozemků zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF).
Dočasný zábor pozemků ZPF je předpokládán po dobu výstavby. Lze předpokládat, že záměr bude realizován
za dobu kratší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení této půdy do původního stavu, a proto
nebude nutné žádat u těchto pozemků o vyjmutí ze ZPF. Na pozemcích ZPF, kde budou realizována vlastní
opatření, dojde k trvalému odnětí ze ZPF.
Předmětem zájmu je území o celkové výměře cca 55 000 m2 (celková plocha dotčená revitalizací).
Trvalý zábor ZPF (pro navrhovaná opatření) činí cca 13 500 m2.
Dočasný zábor ZPF je odhadován na 7 500 m2.
V rámci záměru dojde k zásahu na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL). S ohledem na nutné
přístupy, plochy dílčích opatření, staveniště a mezideponie bude třeba v dalších stupních projektové přípravy
upřesnit a řešit i případné dočasné vynětí pozemků z lesního půdního fondu (PUPFL). Trvalé vynětí pozemků
PUPFL není předpokládáno.

B.II.2. Voda
(například zdroj vody, spotřeba)

Pitná voda
Záměr nemá po realizaci nároky na odběr vody.
V průběhu výstavby bude voda pro sociální účely řešena mobilním zařízením (např. toalety TOI-TOI), pitná
voda bude v nutném množství dovezena jako voda balená, popř. v cisterně.
Technologická voda
Záměr nemá po uvedení do provozu nároky na potřebu technologické vody.
Potřeba vody při výstavbě bude vzhledem k charakteru záměru velmi malá. V rámci stavby budou vznikat
nároky na technologickou vodu (oplach dopravních prostředků pro omezení znečištění komunikací). Tu bude
nutné dovážet v cisternách. Protože se v okolí nacházejí vodovodní vedení, alternativně bude možné po
dohodě s jejím provozovatelem využít stávající vodovod.
Požární voda
Záměr nemá po uvedení do provozu nároky na potřebu požární vody.

B.II.3. Surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Záměr nemá po realizaci nároky na odběr elektrické energie.
Pro výstavbu bude možné připojení z mobilního zařízení (diesselagregát), popř. bude po dohodě
s provozovatelem rozvodné sítě využito stávajících elektrických rozvodů. Potřeba energie se předpokládá při
odvodnění staveniště (čerpání). Mobilní čerpací stanice jsou vybaveny vlastním diesselagregátem.
Zemní plyn
Záměr nemá po realizaci nároky na odběr zemního plynu.
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Tepelná energie
Záměr nemá po realizaci nároky na potřebu tepelné energie.
Vstupní suroviny
Pro stavu budou dováženy základní materiály - lomový kámen různé frakce, stavební materiál (dřevo,
beton), případně zemní materiál podle potřeby zemních prací.
Pro konečnou rekultivaci dočasně dotčených ploch bude využita ornice, která bude sejmuta při zahájení
prací.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr nemá po realizaci žádné nároky na dopravu s vyjímkou občasné údržby objektů i ploch, včetně
vegetace. Lokalita je dostupná po stávajících zpevněných komunikacích až do místa stavby, takže realizace
záměru nevyžaduje výstavbu nové dopravní infrastruktury.
Lokalita záměru je dostupná ze silnice II/427 procházející obcí Nedakonice po zpevněných asfaltových
cestách jednak přes obec podél Dlouhé řeky a ČOV, a jednak kolem průmyslových areálů východně od obce,
dále po ochranné hrázi směrem k řece Moravě a podél řeky až k jezu a do prostoru navrhované stavby.
Obrázek: Napojení na dopravní infrastrukturu

V navazující etapě přípravy záměru bude nutné posoudit stav příjezdových komunikací, navrhnout případné
úpravy zejména z hlediska povrchu vozovky (místní poškození) a případná omezení z hlediska zatížení
komunikací (týká ze hlavně komunikace na ochranné hrázi).
Dopravní nároky v období výstavby záměru lze v etapě zemních prací odhadovat max. na desítky nákladních
vozidel za den. Půjde o dopravní nároky krátkodobé a dočasné, omezené na dobu výstavby.
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B.III.
ÚDAJE O VÝSTUPECH
(například množství a druh emisí do ovzduší, množství odpadních vod a jejich znečištění, kategorizace a množství odpadů, rizika havárií
vzhledem k navrženému použití látek a technologií)

B.III.1. Ovzduší
Součástí záměru není žádný nový a trvalý bodový, plošný ani liniový zdroj znečišťování ovzduší. Vlastní
záměr je po realizaci bez emisí látek znečišťujících ovzduší.
Ke znečišťování ovzduší bude docházet pouze v období výstavby v souvislosti se stavebními činnostmi,
zemními pracemi, převozem zemin apod. V úvahu připadá zvýšená prašnost a exhalace z provozu
dopravních prostředků a stavebních mechanismů, kde se bude převážně jednat o emise tuhých látek, NOX,
CO, CO2 a dalších škodlivin. Lze předpokládat, že emise ze stavební činnosti nebudou z hlediska množství
významné a vlivy budou působit pouze přímo v lokalitě záměru a jejím blízkém okolí (podél přístupových
cest). Veškeré vlivy budou pouze dočasné, po realizaci nebude záměr nijak přispívat ke vzniku emisí.

B.III.2. Odpadní vody
(například přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění, vypouštěné znečištění, čistící zařízení a jejich účinnost)

Záměr není po realizaci zdrojem žádných odpadních vod.
V období výstavby záměru nebudou vznikat odpadní vody kromě malého množství splaškových odpadních
vod. Toto množství bude dále omezeno použitím mobilních sociálních zařízení (např. toalety TOI-TOI).
Odvodnění staveniště bude v případě potřeby zajištěno obvyklými technologiemi (čerpání) a vhodnou
organizací výstavby (spádování ploch směrem k recipientům). Voda nebude nijak znečištěna s vyjímkou
běžného zakalení při provádění zemních prací a odtěžování naplavenin.

B.III.3. Odpady
S veškerým odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpad bude dle
tohoto zákona tříděn, shromažďován a zneškodňován podle jednotlivých druhů a kategorií dle katalogu,
vydaného vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., a v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, v platném znění.
Likvidaci odpadů vznikající během výstavby bude zajišťovat dodavatel v souladu s platnou legislativou.
S odpady bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností. Odpady budou tříděny podle druhů a
přednostně budou využitelné odpady předány k recyklaci a následnému využití. V případě výskytu
nebezpečného odpadu budou tyto umístěny v zabezpečených nádobách nebo obalech tak, aby škodliviny
nemohly unikat do okolního prostředí a budou odvezeny k využití nebo zneškodnění. Bude vedena evidence
o množství a způsobech nakládání s odpadem v souladu s § 39 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
v platném znění.
Nejobjemnějším odpadem ve fázi výstavby záměru bude odtěžená zemina, případně sediment. V rámci
realizace záměru dojde k odstranění cca 4 640 m3 sedimentů, které budou využity v rámci navrhované
mokřadní plochy. Odtěžená zemina v objemu 9 050 m3 bude využita mimo prostor stavby na opevnění a
dosypání ochranných hrází řeky Moravy. Ornice v množství 3 200 m3 bude využita v rámci vlastního záměru
na konečné terénní úpravy.

B.III.4. Ostatní
Hluk:

zdroje hluku do venkovního prostoru související se záměrem nejsou uvažovány

Pokud jde o hluk v období výstavby, lze očekávat vliv provozu stavební dopravy a stavebních mechanismů:
−

stavební stroje a mechanismy, akustický výkon LAW = 103 dB
umístění na ploše záměru, provoz pouze v denní době

−

stavební doprava (špičkově nejvýše desítky nákladních vozidel za den).
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Vibrace:
Záření:

nejsou produkovány ve významné míře
ionizující záření:

zdroje nejsou používány

elektromagnetické záření:

významné zdroje nejsou používány
(pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:

nejsou uvažovány (používány)

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci.
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ČÁST C
(ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ)
C.I.
VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
C.I.1. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny (dále pouze ÚSES) je definován zákonem č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě
blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES je tvořen biocentry a biokoridory nadregionální,
regionální a lokální úrovně a má za cíl zajišťovat uchování a reprodukci přírodního bohatství, příznivé
působení na okolní méně stabilní části krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny.
Záměr zasahuje do nadregionálního biokoridoru K 40 Chropyňský luh – soutok (viz obrázek). V
korytě řeky Moravy je vymezena část vodního nadregionálního biokoridoru, do jehož trasy bylo v k.ú.
Nedakonice vloženo funkční lokální biocentrum (LBC) Rameno za hrází. Na jižním okraji k.ú.
Nedakonice je vymezena chybějící dílčí část nivního NRBK (navržená plocha 28).
Podél Dlouhé řeky (Morávky) prochází regionální biokoridor RBK 142, propojující regionální biocentra
RBC 83 Předměstský les s RBC 107 Nedakonice.
V nivě Dlouhé řeky je vymezen lokální biokoridor propojující LBC Rameno za hrází s RBC 107
Nedakonice, do jehož trasy je vloženo lokální biocentrum LBC U sadu.
Obrázek: Územní systém ekologické stability v okolí záměru
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Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území (dále jen ZCHÚ) jsou definována v části třetí zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění. Jsou dělena na velkoplošná - národní parky (NP) a chráněné krajinné
oblasti (CHKO) a maloplošná - národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní
památky (NPP) a přírodní památky (PP).
Záměr nezasahuje do žádného ZCHÚ. V okolí se nenachází žádné velkoplošné ZCHÚ. Z maloplošných ZCHÚ
se v blízkosti záměru nachází PR Kolébky, jejíž východní hranice prochází cca 100 m od toku Morávky
v místě záměru. Jde o jilmový luh s výskytem vzácných druhů. Rozloha 95,86 ha.
Ostatní ZCHÚ jsou mimo dosah možných vlivů záměru.
Obrázek: Zvláště chráněná území v okolí záměru

Natura 2000
Soustava Natura 2000 je definována v části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Tvoří ji Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblasti (PO).
Na zájmové území zasahuje EVL Nedakonický les (CZ0724107). Jde o rozsáhlý lesní komplex, který se
rozprostírá mezi městy Uherské Hradiště a Uherský Ostroh v širokém údolí řeky Moravy. Reprezentuje
významný zbytek vegetace evropských mokřadů, jde o stanoviště mnoha chráněných nebo ohrožených
rostlinných a živočišných druhů. Smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým,
jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie, lokalita
hořavky duhové. Rozloha 1524,7909 ha.
V bezprostřední blízkosti záměru (cca 150 m SZ od plochy záměru) se nachází EVL Insel (CZ0723012).
Jde o staré rameno řeky Moravy 1,3 km J od středu obce Nedakonice s výskytem populace vzácné ryby
hořavky duhové, která patří v EU k nejohroženějším druhům. Rozloha 0,4518 ha.
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Obrázek: Soustava Natura v okolí záměru

Přírodní parky
Přírodní park je definován v § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Jedná se o území vymezené k ochraně krajinného rázu. Záměr nezasahuje ani není v kontaktu s žádným
přírodním parkem. Nejblíže se nachází přírodní park Chřiby, ve vzdálenosti cca 6,5 km severozápadně.
Obrázek: Přírodní parky v okolí záměru
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Významné krajinné prvky
Podle § 3 písmene b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále ZOPK),
patří mezi významné krajinné prvky (dále jen VKP) ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné
části krajiny, které utváří její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými
prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále se mi mohou stát jiné části krajiny,
které zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako VKP.
Záměr přímo zasahuje do VKP definovaných dle § 3 písmene b) ZOPK (tzv. VKP ze zákona), a to do vodního
toku a přilehlé nivy. Dále zasahuje do VKP les.
Registrované VKP dle § 6 zákona ZOPK a § 7 vyhlášky č. 395/1992 Sb., se v zájmovém území nenachází.

Památné stromy
Památné stromy jsou definovány v § 46, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. Jedná se o mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí včetně jejich ochranného
pásma.
V zájmovém území se nevyskytují památné stromy.
Podle územně analytických podkladů se podél východní hranice slepého ramene a podél řeky Moravy
nacházejí významná stromořadí.

Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Historie osídlení a využití území
Osídlení regionu pochází z raného středověku. Převážnou část katastru obce Nedakonice zabírá zemědělská
půda (cca 79 %), zahrady a ovocné sady tvoří 14,9 %, lesní plochy tvoří 4,4 % a vodní plochy 4,3 % rozlohy
katastru obce.

Architektonické a historické památky
V lokalitě záměru ani v jejím blízkém okolí se nenachází nemovité kulturní památky ani národní kulturní
památky. V obci se nacházejí historicky cenné objekty: kostel sv. Floriána, Husitský sloup a socha sv. J.
Nepomuckého.

Archeologická naleziště
V prostoru záměru není žádná archeologicky významná lokalita či naleziště.
Záměr se nachází v území s archeologickými nálezy III. typu (území, ve kterém nebyl doposud pozitivně
prokázán výskyt archeologických nálezů a zatím tomu nic nenasvědčuje, ale bylo osídleno či jinak využito
člověkem a proto existuje přibližně 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů).

Území hustě zalidněná a území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, včetně starých
ekologických zátěží
Zájmové území leží v krajině intenzivně využívané člověkem. Záměr je situován mimo zastavěné území obcí,
nachází se na rozhraní katastrů Nedakonic a Uherského Ostrohu, v nivě vodního toku, který je poznamenán
regulací.
Území, která by byla zatěžovaná nad míru únosného zatížení, se v zájmovém území a jeho bezprostřední
blízkosti nevyskytují.
V dotčeném území se nenachází staré ekologické zátěže.
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Širší okolí areálu a jeho poloha vůči okolí jsou patrné z následujícího obrázku (viz příloha č. 1.2.).
Obrázek: Zájmové území záměru (1:25 000)

C.II.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.II.1. Obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr je situován mimo zastavěná území obcí ve volné krajině. Zájmové území se nachází jižně od zástavby
obce Nedakonice, v prostoru slepého ramene řeky Moravy.
V obci Nedakonice žije trvale 1 587 obyvatel (k 1.1.2014). Ve městě Uherský Ostroh žije trvale 4 411
obyvatel (k 1.1.2012).
Nejbližší obytné objekty se nacházejí severně od plochy záměru přes 1000 m (jižní okraj obce Nedakonice).
Údaje o zdravotním stavu obyvatel nebyly pro účely zpracování oznámení zjišťovány.

C.II.2. Ovzduší a klima
Kvalita ovzduší
Zájmové území lze hodnotit jako oblast s relativně příznivou kvalitou ovzduší. Obec Nedakonice se nenachází
v oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Vzhledem k tomu, že záměr není zdrojem znečišťování ovzduší nejsou podrobnější údaje o kvalitě ovzduší
uváděny.
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Klimatické faktory
Zájmové území leží v teplé klimatické oblasti České republiky (T4). Tato oblast se vyznačuje velmi dlouhým,
teplým a suchým létem s průměrným počtem 60 - 70 letních dnů (tj. dnů s maximální teplotou 25 oC a vyšší)
v roce a s průměrnou červencovou teplotou 19 - 20 oC, dále velmi krátkým přechodným obdobím s teplým
jarem a podzimem (průměrná teplota v dubnu i v říjnu 9 - 10 oC) a konečně mírnou teplou a suchou až velmi
suchou zimou s minimálním trváním sněhové pokrývky (průměrný počet ledových dnů, tj. dnů s maximální
teplotou pod 0 oC, je 30 až 40 v roce a průměrná lednová teplota je zde -2 až -3 oC). Průměrná roční teplota
vzduchuje kolem 9 - 10 oC. Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje mezi 300 a 350 mm.
Mezoklimatické poměry jsou ovlivněny především tvarem, sklonem a orientací reliéfu ke světovým stranám.
Posuzované území je poměrně dobře provětráváno. Terén je rovinný. Nadmořská výška se pohubuje na
úrovni kolem 175 m nad mořem.
Srážkové poměry
Meteorologická stanice:

Polešovice

Nadmořská výška:

205 m n. m

Průměrný srážkový úhrn:

580 mm, z toho srážky ve vegetačním období (04 - 09) činí 363 mm

Tabulka: Rozložení průměrných srážek do jednotlivých měsíců

Měsíc

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Srážky (mm)

28

27

30

39

61

66

76

71

50

49

47

36

Teplotní poměry
Meteorologické stanice:

Polešovice

Nadmořská výška:

205 m n. m.

Průměrná roční teplota vzduchu: 9,1 oC, průměrná roční teplota vzduchu ve vegetačním období: 15,5 oC
Tabulka: Průměrné měsíční teploty

Měsíc
Teploty (°C)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

-1,8

-0,4

4,1

9,2

14,3

17,1

19,3

18,4

14,8

9,6

4,1

0,0

C.II.3. Hluk a další fyzikální a biologické charakteristiky
Záměr není zdrojem hluku, hluková problematika není tedy podrobněji řešena.
Stávající hluková zátěž lokality je dána přírodním pozadím.
V území nejsou provozovány zdroje radioaktivních výpustí do životního prostředí. Úroveň
elektromagnetického záření nebyla zjišťována, lze předpokládat, že se nevymyká běžnému stavu, bez
konfliktů s hygienickými limity.
Další závažné (negativní nebo pozitivní) fyzikální nebo biologické faktory, které by bylo nutno zohlednit,
nebyly zjištěny.

C.II.4. Voda
Povrchové vody
Tok:

Dlouhá řeka (Morávka)

Hydrologické číslo povodí:

4-13-02-023

Profil:

v místě rozdělovacího objektu
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Délka toku:

25,8 km

Plocha povodí celkem:

58,431 km²

Průměrný průtok:

0,15 m³/s

Pramen:

1,5 km jižně od obce Staré Hutě (435 m n. m.)

Ústí:

řeka Morava (Česká republika) ve výšce 175,0 m n.m. u Uherského Ostrohu

Hydrologické pořadí:

4-13-02-0230 Dlouhá řeka od soutoku s Medlovickým potokem po ústí do
Moravy (plocha povodí nad Boršicemi 11,813 km2 )

Dlouhá řeka je významný vodní tok. Pramení v Chřibech mezi kopci Vlčák a Holý jižně od Starých Hutí ve
výšce 435 m n. m. a ústí zprava do Moravy za Nedakonicemi u Uherského Ostrohu ve výšce 175 m n. m..
Průměrný sklon toku je 14 ‰.
V horní části povodí je zastoupena zejména lesní půda, úsek středního toku je charakteristický střídáním
orné půdy s loukami a pastvinami, povodí dolního toku tvoří orná půda. V povodí Dlouhé řeky jsou sklony
svahů převážně do 15°.
Dlouhá řeka teče jihovýchodním směrem kolem Buchlovic přes obce Boršice a Nedakonice. Ústí do ní několik
potoků, z větších je to pravostranný Medlovický potok, v obci Boršice, a levostranný Buchlovický potok. Na
střední části toku nad obcí Boršice je vybudována vodní nádrž SOVÍN. V dolní části toku od Nedakonic po
ústí do Moravy řeka protéká lužním lesem. Je pravostranným přítokem Moravy, resp. je zaústěna do slepého
ramene Oblůčí, ze kterého vytéká jako Morávka a ústí do odlehčovacího ramene Moravy u Uh. Ostrohu.
Vlastní řešené území se nachází v místě části slepého ramene řeky Moravy s místním názvem Oblůčí. Slepé
rameno je napájeno jako vodou z Dlouhé řeky (Morávky), tak vodou z řeky Moravy.
Řeka Morava (4-13-02-001, Morava od Olšavy po Myjavu) je největším a nejdelším tokem v oblasti, která
pramení pod Králickým Sněžníkem (1 423 m n. m.) s pramenem ve výšce cca 1 370 m n. m. Protéká přes
Mohelnickou brázdu nejprve Hornomoravským a pak Dolnomoravským úvalem. Pod Olomoucí se stéká se
svým největším levobřežním přítokem – řekou Bečvou. S druhou nejvýznamnější řekou celého povodí
Moravy, s řekou Dyjí, se stéká v místě, kde opouští území České republiky, na hranici s Rakouskem v
nadmořské výšce cca 150 m n. m. Morava je nejdelší moravskou řekou vůbec, je levostranným přítokem
Dunaje, do kterého se vlévá na hranicích Slovenska a Rakouska po Děvínem.
Obrázek: Hydrologická situace (výřez ze základní vodohospodářské mapy ČR 1 : 50 000)
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Podzemní vody
Zájmové území patří do:
základního hydrogeologického rajónu č. 2250 – Dolnomoravský úval,
útvaru podzemních vod č. 22502 – Dolnomoravský úval - střední část
svrchního hydrogeologického rajónu 1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu.
22502 Dolnomoravský úval – střední část
Rozloha útvaru je 557 km2. Leží na území kolem dolního toku Moravy v úseku od soutoku s Olšavou po
Hodonín.
Předkvartérní podloží útvaru je ve východní části tvořeno neogénními sedimenty, které zastupují převážně
pliocénní jíly se štěrky a písky a miocénní vápnité jíly a písky s podřadným množstvím štěrků.
V podloží těchto sedimentů (v hloubkách stovek metrů) leží horniny račanské jednotky magurského flyše.
Jde o paleogenní flyšové střídání jílovců a pískovců, místy vápnitých. Tyto horniny vystupují na povrch
v západní části útvaru jako zlínské a soláňové vrstvy.
1651 – Kvartér Dolnomoravského úvalu
Plocha: 168,2 km2. Rajon zahrnuje kvartérní fluviální uloženiny Moravy a jejích přítoků od Napajedel po
Hodonín. Podloží vytvářejí především neogenní sedimenty Dolnomoravského úvalu. Fluviální písčité štěrky a
písky tvoří údolní nivy s přilehlými terasami. Působí jako průlinově propustný hydrogeologický kolektor.
Fluviální sedimenty spodního souvrství údolní nivy a nízké terasy mají hydraulickou spojitost s povrchovým
tokem. Štěrky a písky vyšších terasových stupňů tuto spojitost nemají. Hydrogeologický kolektor (písčité
štěrky) má proměnlivou mocnost (3–10 m), v případě, že navazuje na průlinově propustné kolektory
neogénu, je jeho mocnost výrazně vyšší.
Transmisivita kolektoru je vysoká, s koeficientem transmisivity nad 1.10-3 m2/s. Stropní izolátory představují
hlíny (v údolní nivě povodňové).
Výsledky IG průzkumu lokality
Neogénní sedimenty v zájmovém území tvoří komplex nepravidelně se střídajících průlinovo-puklinových
kolektorů a nepropustných izolátorů. Budují je jemné vápnité a nevápnité písky a prachy, vápnité a pestré
nevápnité jíly a písčité štěrky. Neogénní sedimenty jsou pokryty mocnou vrstvou navátých písků. Mocnost
ochranné jílové vrstvy kolektoru je mezi 1 - 20 m.
Podzemní voda průlinového kolektoru kvartérních fluviálních sedimentů údolní nivy Moravy a jejích přítoků je
v úzké souvislosti s povrchovou vodou Moravy. K dotaci zásob podzemní vody kolektorů údolní nivy dochází
jednak infiltrací povrchové vody řeky (břehový infiltrát z koryta řeky a ze zasakovacích slepých ramen –
umělé infiltrace, poříční vodou proudící v údolní nivě) a infiltrací z výše položených oblastí výskytu vátých
písků. Množství dotace závisí na velikosti spádu mezi hladinou povrchové a podzemní vody, propustnosti dna
a břehů říčního koryta. Spád hladiny podzemní vody je velmi malý (cca 1-2 ‰) a sleduje v hrubých rysech
celkový spád povrchu území. To platí pro převážnou část údolní nivy s výjimkou jejího vnějšího okraje a
úseků přiléhajícím k vodnímu toku. Z vnějších okrajů údolní nivy proud podzemní vody směřuje od okraje
údolní nivy do její střední části. V blízkosti hlavních povrchových toků jsou směry proudění a velikost spádu
podstatně ovlivňovány vodními stavy a jsou značně proměnlivé.
V rámci projektové přípravy byl proveden IG průzkum, který je v plném znění součástí oznámení (příloha č.
5). Naražená volná hladina podzemní vody byla zaregistrována v hloubených sondách od hloubkové úrovně
cca 2,5 - 2,8 m p.t.
Zátopová území
Záměr je situován v záplavovém území Dlouhé řeky (Morávky) i řeky Moravy pro Q5, Q20 i Q100, rovněž je
situován v aktivní zóně záplavového území. Rozsah jednotlivých záplavových území je patrný z následujících
obrázků (zdroj: Zlínský kraj - záplavová území, http://vms4.kr-zlinsky.cz/zaplavy/).
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Obrázek: Záplavové území – Q5

Obrázek: Záplavové území – Q20

STRANA 27 z 69

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
Obrázek: Záplavové území – Q100

Obrázek: Záplavové území – aktivní zóna

Pramenné oblasti
Záměr se nachází mimo pramenné oblasti.
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Vodní zdroje
Zájmové území se nachází v PHO 2. stupně vnější jímacího území Bzenec - komplex.
Severně od obce se nachází vodní zdroj Polešovice. Východně od obce (a řeky Moravy) se nachází komplex
vodních zdrojů Ostrožská Nová Ves, včetně zdrojů lázeňských vod. Ochranná pásma uvedených vodních
zdrojů v zájmovém území jsou patrná z následujícího obrázku.
Obrázek: Ochranná pásma vodních zdrojů v okolí záměru

V katastrálním území obce Nedakonice se rovněž nacházejí pozorovací vrty hydrogeologického průzkumu
SVaK, a.s. Uherské Hradiště (vrt P9 je situovaný poblíž slepého ramene) a měrný vodohospodářský objekt hydrologický vrt VB 202 základní sítě Českého hydrometeorologického ústavu Praha (mimo zájmové území
záměru). Měrné vodohospodářské objekty (VB 202) mají rozhodnutím stanoveno u vrtů ochranné pásmo do
vzdálenosti R = 250 m.
Projektovaný záměr leží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, jak je
patrné z následujícího obrázku.
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Obrázek: CHOPAV Kvartér řeky Moravy

C.II.5. Půda
Geomorfologicky je zájmové území situováno na rovinatém pozemku uvnitř slepého ramene řeky Moravy,
v jižní části katastru obce Nedakonice, na hranici s k.ú. Uherský Ostroh.
Největší plochu katastru obce zaujímají fluviální půdy. Z hlediska kvality zemědělské půdy se zde vyskytují
nejprodukčnější zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany.
Fluvizemě (skupina půd nivních poloh) jsou půdy v rovinatém území na nevápnitých i vápnitých usazeninách
podél vodních toků, včetně glejových a oglejených subtypů a variet. Vnitřní třídění je založeno na zrnitostním
složení, na hloubce hladiny vody spojené s tokem a na výskytu v klimatických regionech. Jsou to většinou
půdy bezskeletovité.
Záměr se nachází největší plochou na parcele p.č. 2828/1 v k.ú. Nedakonice. Podle územního plánu obce je
v místě záměru vymezena BPEJ 0.22.10, která je zařazena do IV. třídy ochrany. Podle informací z katastru
nemovitostí je parcela vedena jako ovocný sad (zemědělský půdní fond) a nemá evidované BPEJ.
Bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) a jejich zařazení do a tříd ochrany zemědělské
půdy (ZP)
Na základě metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96
k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., ve znění zákona ČNR
č. 10/1993 Sb., jsou půdní představitelé zájmové lokality zařazeni do III. třídy ochrany zemědělské půdy.
Tabulka: Zařazení BPEJ do tříd ochrany

Parcela č.

Druh

2828/1

Ovocný sad

BPEJ
0.22.10

Výměra

Třída ochrany
IV
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Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region
0 - region velmi teplý, suchý, se sumou teplot (nad + 10° C) 2800 - 3100, průměrnou roční teplotou 9 –
10 °C, průměrným ročním úhrnem atmosférických srážek 500 - 600 mm, pravděpodobností suchých
vegetačních období v rozmezí 30 - 50 a vláhovou jistotou 0 - 3;
Další dvojčíslí kódu BPEJ charakterizuje hlavní půdní jednotku (HPJ). Účelové seskupení půdních forem,
příbuzných ekonomickými vlastnostmi, které jsou charakterizovány genetickým půdním typem, subtypem,
půdotvorným substrátem, zrnitostí, sklonitostí, hloubkou půdního profilu a skeletovitostí;
22 - hnědé půdy a rendziny na zahliněných písčitých substrátech, většinou lehčí nebo středně těžké, s
vodním režimem poněkud příznivějším než předchozí HPJ 21
Na čtvrtém místě kódu BPEJ je kombinace sklonitosti a expozice
Číslo kódu 1 - svažitost: 0 - 3o (rovina), expozice: všesměrná;
Na pátém místě kódu BPEJ je uveden kód kombinace skeletovitosti a hloubky půdy
Číslo kódu 0 - skeletovitost: žádná až slabá, půda: hluboká až středně hluboká.

Třídy ochrany zemědělské půdy
Do IV. třídy ochrany jsou zařazeny zemědělské půdy v jednotlivých klimatických regionech s podprůměrnou
produkční schopností s jen omezenou ochranou, využitelné pro výstavbu.

C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologické poměry, charakter terénu
Zájmové území náleží geomorfologickému celku Dolnomoravský úval. Dolnomoravský úval je říční nížina
nacházející se na jižní Moravě a na západním Slovensku, na dolním toku řeky Moravy, s nadmořskou výškou
od 150 do 200 metrů. Jde o tektonickou sníženinu, která spadá do Jihomoravské pánve a jež tvoří severní
výběžek Vídeňské pánve. Hlavní osu úvalu tvoří v severojižním směru řeka Morava a vedlejší osu pak její
pravostranný přítok, řeka Dyje. Krajina je zde charakteristická, mimo jiné, říčními meandry, neogenními
nánosy na říčních terasách s porosty lužních lesů a nivních luk. Mezi jihomoravskými městy Bzenec a
Hodonín se nalézá oblast vátých písků, která je charakteristická přesypy a písečnými dunami s porosty
borových lesů (NPP Váté písky, les Doubrava). Na slovenské straně pak na tuto plochou krajinu na jihu
navazuje podobná Borská nížina v Záhoří.
Povrch lokality je rovinný, nadmořská výška se pohybuje kolem 175 m n.m.
Geologické poměry
Dle regionálně geologického členění náleží zájmové území k soustavě Vnitrokarpatských sníženin,
podsoustavě Vídeňská pánev. Po stránce geologické je zkoumané území budováno především kvartérními
uloženinami různého genetického charakteru. V podloží kvartéru byly identifikovány sedimenty panonského
stáří. Jedná se především o sedimenty pliocenního sedimentačního cyklu, které jsou zde zastoupeny
především jíly a písky převážně jemného zrna, písčité vápnité jíly.
Jedná se o klasickou pánevní sedimentaci. V nadloží těchto sedimentů se nachází kvartérní sedimenty, které
prezentují jednak aluviální, eolický, eluviální a deluviální sedimentační cyklus. Kvartérní uloženiny v
zájmovém území jsou fluviální geneze o průměrné mocnosti 10 metrů spočívající spojitě na homogenním
jílovitém neogenním podloží. Veškeré říční nánosy zde uložila řeka Morava, a její přítoky a to v období
pleistocénu až holocénu. Štěrkopísčité sedimenty mají na lokalitě průměrnou mocnost okolo 4 metrů.
Polozaoblené valouny dosahují maximálním rozměrů cca 5 až 8 cm a jsou nepravidelného tvaru. Klastický
materiál je silně polymiktní a obsahuje převážně křemen a pestré krystalinické horniny ze snosových oblastí
řeky Moravy, droby a pískovce. Ověřená mocnost štěrkopísků je kolísavá. Jak vyplývá z typového
petrografického profilu nadložní horizont zvodnělých štěrkopísků tvoří polohy jemnozrnných silně
zajílovaných písků ve většině nasycených vodou.

STRANA 31 z 69

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

V území byl v rámci projektové přípravy záměru proveden IG průzkum (GEON, s.r.o. Sokolnice, 11/2014).
Geologické profily na lokalitě byly ověřeny pěti kopanými sondami. Pod svrchním horizontem humózních
hlíny se nacházejí různorodé navážky (jílovité hlíny, v jižní části lokality pak především charakteru štěrků ) o
ověřené maximální mocnosti cca 1,0 m. Tyto přecházejí v neostrém přechodu ve fluviální sedimenty v
severní části posuzované lokality charakteru jílovitých a jílovito-písčitých hlín (dle ČSN 75 2410 středně
plastické jíly CI) v jižní části posuzované lokality pak písčitých hlín, směrem do podloží až písků v různém
stupni zahlinění (dle ČSN 752410 SM – S-F). V profilu jednotlivých sond byla od cca 1,5 m p.t.
zaregistrována zvýšená vlhkost až vodonasycennost. Naražená volná hladina podzemní vody byla
zaregistrována v hloubených sondách od hloubkové úrovně cca 2,5 - 2,8 m p.t. V případě otevřené stavební
jámy je nutno předpokládat ustálení hladiny v hloubkové úrovni cca 1,5 m p.t., a dále od daného hloubkové
horizontu výraznou nestabilitu stěn.
Nerostné suroviny a přírodní zdroje
V jihozápadní části k.ú. Nedakonice je vymezeno chráněné ložiskové území nerostných surovin (CHLÚ)
Nedakonice. Hranice CHLÚ prochází kolem slepého ramene a podél toku Dlouhé řeky. Hranice nevýhradního
ložiska pak prochází těsně kolem slepého ramene Oblůčí.
V severní a západní části katastru obce Nedakonice se nalézá několik prognózních ložisek (resp. jejich dílčích
částí) nerostných surovin (štěrkopísky), již mimo zájmové území záměru.
V dotčeném území se nenachází žádné další zdroje nerostných surovin, nepředpokládá se výskyt
geologických nebo paleontologických památek.
Stabilita území, seismicita
V prostoru hodnoceného záměru ani v širším okolí nejsou evidovány žádné sesuvné jevy nebo svahové
pohyby, území není poddolováno, nenachází se zde stará důlní díla ani deponie.
Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast do území s malou seismicitou se zrychlením v rozsahu 0,04 - 0,08
g. V takovém území lze účinky seismicity na stavby řešit zjednodušeně (Norma Eurocode 8 - EN 1998:2004).

C.II.7. Fauna a flóra, ekosystémy, krajinný ráz
Biogeografická a fytogeografická charakteristika území
Záměrem dotčené území se nachází v Dyjsko-moravském bioregionu (4.5, Culek M. a kol., 1996), který je
tvořen širokými nivami Dyjsko-svrateckého a Dolnomoravského úvalu. Bioregion se rozkládá v termofytiku ve
fytogeografickém okrese 18b Dolnomoravský úval. Potenciálně převažují lužní lesy, v hodnoceném prostoru
střemchová jasenina (Pruno – Fraxinetum), místy v komplexu s mokřadními olšinami (Alnio glutinosae).
Dnešní tvář krajiny je však významně přeměněna antropogenní činností – dominuje orná půda. Flora i fauna
mají jasný vztah k panonské provincii.
Lokalita záměru se nachází v extravilánu obce Nedakonice, cca 1,0 km jižně až jihovýchodně od jzástavby
obce. Jedná se o upravený tok řeky Moravy okolí jezu Nedakonice, pravobřežní údolní nivu, z níž část je
zorněná a další části tvoří přírodní prvky – slepé rameno Moravy, mokřad a lužní les, a dále koryto toku
Dlouhé řeky – směrem k obci Nedakonice upraveno, směrem po proudu bez úprav.
Botanická charakteristika území
Ekotop: Zazemněný a eutrofizovaný vodní tok s břehovým porostem vrb a rozsáhlými porosty rákosin,
mokřad s rákosinami, zemědělsky využívaná orná půda (pšenice).
Biotop, fytocenóza: Dle charakteru jednotlivých částí území podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý & spol.,
2001) náleží část území tj. pruh porostu po levém břehu Dlouhé řeky do biotopu K1 – Mokřadní vrbiny
prolínající se s biotopem K2 – Vrbové křoviny podél vodních toků v němž se nejvíce uplatňuje biotop K2.1 –
Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů. Velmi podstatným je zde i biotop M a to M1.1 – Rákosiny
eutrofních stojatých vod na pravém břehu toku, zasahující až do sousedního lesního porostu.
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Seznam druhů nalezených na lokalitě:
Práce na přírodovědných průzkumech navázaly na předchozí přírodovědné průzkumy, rešerše databázových
systémů (nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR - NDOP) a posouzení úvodní dokumentace záměru
zpracované v roce 2014.
Aktuální botanický průzkum byl proveden v jaro-letním aspektu roku 2015 (březen – srpen). Druhově je
území poměrně chudé, registrováno bylo 47 druhů vyšších rostlin, z toho 9 dřevin (stromů i keřů), které jsou
v seznamu zvýrazněny tučně. Ve vlastním zkoumané území nebyl nalezen žádný rostlinný druh chráněný
podle zákona č. 114/1994 Sb., ani fytogeograficky významný druh pro danou floristickou oblast. Mimo
území, v jeho těsné blízkosti, byl zaznamenán výskyt jediného ohroženého druhu ve skupině C3 - divizny
švábovité (Verbascum blattaria), nalezena pouze v jednom jedinci na břehu jezera. Na volných plochách bez
stromového porostu převládají kopřivy, slunečnice topinambur a rákos. Ve vrbovém porostu jsou to opět
kopřivy a invazní netýkavka malokvětá.
Charakter

druhů

Vědecký název

Český název

Invazní (neofyt)
(nepův.,zavlečený)

Původní
(domácí)

Archeofyt
(zdomácnělý)

Acer negundo

javor jasanolistý

/

Agrostis canina

psineček obecný

/

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

/

Arctium minus

lopuch menší

/

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

/

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

/

Ballota nigra

měrnice černá

/

Bidens tripartita

dvouzubec trojdílný

/

Bromus sterilis

sveřep jalový

Calystegia sepium

opletník plotní

/

Carduus crispus

bodlák kadeřavý

/

Carex remota

ostřice řídkoklasá

/

Cichorium intybus

čekanka obecná

/

Cirsium arvense

pcháč rolní

/

Conium maculatum

bolehlav plamatý

/

Elytrigia repens

pýr plazivý

/

Geum urbanum

kuklík městský

/

Glyceria maxima

zblochan největší

Helianthus tuberosus

slunečnice topinambur

Chaerophylum hirsutum

krabilice chlupatá

Chelidonium majus

vlaštovičník větší

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

/

Juglans nigra

ořešák černý

/

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

/

Lycopus europaeus

karbinec evropský

/

Lythrum salicaria

kyprej vrbice

/

/
/
/
/

/

/
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Mentha longifolia

máta dlouholistá

/

Myriophylum spicatum

stolístek klasnatý

/

Persicaria amphibia

rdesno obojživelné

/

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

/

Phleum pratense

bojínek luční

/

Phragmites australis

rákos obecný

/

Prunus cerasifera

slivoň myrobalán

Ranunculus repens

pryskyřník plazivý

/

Rubus caesius

ostružiník ježiník

/

Rosa canina

růže šípková

/

Salix alba

vrba bílá

/

Salix cinerea

vrba šedá

/

Sambucus nigra

bez černý

/

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Sparganium erectum

zevar vzpřímený

Silene latifolia ssp. alba

silenka širolistá bílá

Tussilago farfara

podběl lékařský

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

/

Vicia sepium

vikev plotní

/

Vitis vinifera

réva vinná

/

/
/
/
/
/

/

Zoologická charakteristika území
Cílem zoologického posouzení v zájmovém území bylo v jaro-letním aspektu roku 2015 (březen – srpen)
zjištění výskytu obratlovců se zaměřením zejména na zvláště chráněné druhy živočichů dle zákona č.
114/1992 Sb., a dle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platných zněních.
Zájmové území se nachází v blízkosti toku řeky Moravy na ř. km 137. Je tvořeno pravobřežní částí přilehlého
aluvia řeky Moravy kolem jezu Nedakonice a paralelního toku Dlouhé řeky a odstaveného říčního ramene
Oblůčí. Část zájmového území tvoří zemědělská půda - orná, většinu pozemků pod jezem Nedakonice podél
Dlouhé řeky pak pozemky určené k plnění funkce lesa.
Při průzkumu lokality byli obratlovci sledováni především metodou liniového transektu, procházejícího
terestrickými biotopy zájmové plochy, tzv. „zigzagging“. Ptáci byli pozorováni vizuálně a akusticky (včetně
využití hlasových nahrávek k jejich provokaci) a byli determinováni bez odchytu. Během jejich sledování byly
zaznamenávány zjištěné hnízdní kategorie, vycházející z metodiky Atlasu hnízdního mapování ptactva ČR.
Kategorie hnízdního výskytu ptactva („http://bigfiles.birdlife.cz/Atlas.pdf“):
0 – Nehnízdící (druh pozorovaný v hnízdním období, ale s vysokou pravděpodobností jde o migrujícího
či nehnízdícího ptáka).
A – Možné hnízdění
A1 - Druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí. (Za hnízdní období považujeme
většinou dobu od dubna do července, ale například sovy hnízdí často už dříve a mnozí pěvci, vodní ptáci
či holubi mohou, ať už normálně nebo při náhradních snůškách, klást vejce a vyvádět mláďata i v srpnu
či září. Křivka může ostatně hnízdit i uprostřed zimy.)
A2 - Pozorování zpívajícího samce (samců) nebo zaslechnutí hlasových projevů souvisejících s hnízděním
v hnízdním období.
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B – Pravděpodobné hnízdění
B3 - Pár pozorovaný ve vhodném hnízdním prostředí v době hnízdění.
B4 - Stálý okrsek předpokládaný na základě pozorovaného teritoriálního chování (zpěv, zahánění soků
apod.) na stejném místě minimálně dvakrát v odstupu jednoho týdne.
B5 - Tok, imponování nebo páření.
B6 - Pozorování ptáků navštěvujících pravděpodobná hnízdiště (např. vlaštovky létající do stáje, kterou
nemůžeme zevnitř prohlédnout).
B7 - Vzrušené chování nebo varování starých ptáků nejspíše v blízkosti hnízda či mláďat.
B8 - Přítomnost hnízdní nažiny u chyceného starého ptáka.
B9 - Staří ptáci pozorovaní při stavbě hnízda nebo dlabání dutiny.
C – Prokázané hnízdění
C10 - Odpoutávání pozornosti od hnízda nebo mláďat nebo předstírání zranění.
C11 - Nález zbytků vaječných skořápek nebo nález použitého hnízda, obydleného či opuštěného v době
mapování.
C12 - Nález čerstvě vylétaných mláďat (u krmivých ptáků) nebo mláďat v prachovém opeření (u
nekrmivých ptáků).
C13 - Pozorování starých ptáků přilétajících na hnízdiště či opouštějících jej za okolností, které nasvědčují
přítomnosti obsazeného hnízda (včetně vysoko umístěných hnízd nebo hnízdních dutin, do nichž není
vidět) či pozorování starých ptáků vysezujících snůšky vajec.
C14 - Pozorování starých ptáků přinášejících potravu mláďatům nebo odnášejících trus od hnízda.
C15 - Nález hnízda s vejci.
C16 - Nález hnízda s mláďaty (viděnými nebo slyšenými).
Savci byli sledováni jednak prostřednictvím pobytových značek a jednak vizuálně přímým pozorováním
v terénu. Plazi a obojživelníci byli zjišťováni vizuálně na transektech vedených zájmovým územím.
S živočichy nebylo manipulováno, tudíž nebylo zasahováno do jejich přirozeného vývoje. Odchyt drobných
zemních savců nebyl prováděn, stejně jako sledování letounů (Chiroptera). Nebylo prováděno celkové
kvantitativní hodnocení fauny obratlovců.
Použité zkratky:
§SO – silně ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb., v platných zněních
§O – ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb., v platných zněních
Výsledky zoologického průzkumu:
Obojživelníci:
Ropucha obecná – Bufo bufo – §O
Rosnička zelená – Hyla arborea – §SO
Skokan zelený – Rana (Pelophylax) esculenta – §SOH
Plazi:
Ještěrka obecná – Lacerta agilis - §SO
Užovka obojková – Natrix natrix - §O
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Ptáci:
druh

zák. ochrana

hnízdní kat.

Brhlík lesní (Sitta europaea)

C12

Břehule říční (Riparia riparia)

B3

Budníček menší (Phylloscopus collybita)

B5

Budníček větší (Phylloscopus trochilus)

A2

Červenka obecná (Erithacus rubecula)

B7

Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)

B3

Drozd brávník (Turdus viscivorus)

C14

Drozd zpěvný (Turdus philomelos)

C12

Holub domácí (Columba livia f. domestica)

A0

Holub hřivnáč (Columba palumbus)

B5

Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)

B3

Jiřička obecná (Delichon urbica)

C13

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

B3

Káně lesní (Buteo buteo)

B3

Konipas bílý (Motacilla alba)

C14

Kos černý (Turdus merula)

C14

Kukačka obecná (Cuculus canorus)

poznámka

přelety

přelety

Potr. přelety

A2

Krahujec obecný (Accipiter nisus)

§SO

A1

Ledňáček říční (Alcedo atthis)

§SO

A1

Lejsek šedý (Muscicapa striata)

§O

A2

Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)

Potr. přelety
přelety

C12

Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)

A2

Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)

A2

Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)

A2

Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)

A2

Rorýs obecný (Apus apus)

§O

A2

Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)

A2

Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)

A2

Sojka obecná (Garrulus glandarius)

A1

Stehlík obecný (Carduelis carduelis)

C12

Strakapoud velký (Dendrocopos major)

C16

Strnad obecný (Emberiza citrinella)

A2

Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)

A2

Sýkora koňadra (Parus major)

C12

Sýkora modřinka (Parus coeruleus)

C12

Špaček obecný (Sturnus vulgaris)

C14

Potr. přelety

Ťuhýk obecný obecný (Lanius collurio)

§O

C12

Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)

§O

A1

potr. přelety

A0

potr. přelety

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)

§O
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Volavka popelavá (Ardea cinerea)

A1

Vrabec polní (Passer montanus)

C12

Vrána šedá (Corvus cornix)

A2

Zvonek zelený (Carduelis chloris)

B3

Zvonohlík obecný (Serinus serinus)

A2

Žluna zelená (Picus viridis)

A2

Žluva hajní (Oriolus oriolus)

§SO

A2

Savci:
Hraboš polní – Microtus arvalis
Kuna – Martes sp.
Kočka domácí – Felis sylvestris f. domestica
Lasice kolčava – Mustela nivalis
Liška obecná – Vulpes vulpes
Prase divoké – Sus scrofa
Rejsek malý – Sorex minutus
Srnec obecný – Capreolus capreolus
Zajíc polní – Lepus europaeus

Celkem bylo ve sledovaném území zjištěno 60 druhů obratlovců, z toho 3 druhy obojživelníků, 2 druhy plazů,
46 druhů ptáků a 9 druhů savců.
Zoologickým průzkumem byl zjištěn výskyt 13 druhů zvláště chráněných živočichů:
Ropucha obecná - Bufo bufo - §O
Rosnička zelená - Hyla arborea - §SO
Skokan zelený - Rana (Pelophylax) esculenta - §SO
Ještěrka obecná - Lacerta agilis - §SO
Užovka obojková - Natrix natrix - §O
Krahujec obecný - Accipiter nisus - §SO
Ledňáček říční - Alcedo atthis - §SO
Lejsek šedý - Muscicapa striata - §O
Rorýs obecný - Apus apus - §O
Ťuhýk obecný obecný - Lanius collurio - §O
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor - §O
Vlaštovka obecná - Hirundo rustica - §O
Žluva hajní - Oriolus oriolus - §SO
Lze předpokládat, že realizací záměru mohou být dotčeny biotopů zvláště chráněných druhů živočichů
s přímou vazbou na akvatické prostředí, tedy zejména obojživelníci a dále užovka obojková. Naproti tomu
ještěrka, která byla pozorována na povodňové hrázi a zpevněných betonových plochách v okolí jezu a
všechny zvláště chráněné druhy ptáků záměrem prakticky dotčeni nebudou.
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Přestože lokalita v širším slova smyslu patří z hlediska biodiverzity mezi nejbohatší oblasti ČR, je vlastní
zájmové území druhově poměrně chudé. Je to přičítáno především tomu, že realizace záměru je plánována
především na ploše orné půdy a segmentu silně zazemněné Dlouhé řeky, které nesplňují biotopové nároky
většiny druhů, vyskytujících se v širším okolí. Tomu je přičítána absence výskytu např. obojživelníků
v předmětném úseku Dlouhé řeky, výskyt obojživelníků byl prokázán pouze na odstavném rameni a v jeho
blízkosti.
Z tohoto pohledu je možné realizaci záměru hodnotit jako revitalizaci segmentu Dlouhé řeky, přičemž žádný
ze zde se vyskytujících zvláště chráněných druhů se nevyskytuje přímo v území dotčeném realizací záměru.
Naopak revitalizací segmentu Dlouhé řeky dojde k obnově biotopů, které budou atraktivní pro některé
skupiny živočichů, např. pro obojživelníky. Jako pozitivní pro biotopy podél Dlouhé řeky níže po proudu je
z biologického hlediska možné hodnotit jejich dotaci vodou z řeky Moravy.
Rešerše nálezové databáze ochrany přírody (NDOP)
Při rešerši NDOP byly jako filtr využity následující charakteristiky:
-

k.ú. Nedakonice
pole síťového mapování 6970
bez časového omezení.

Obrázek: Pole síťového mapování

Excerpovaná databáze (NDOP) obsahuje údaje různého stáří a validity. Posuzování vlivů záměrů na
životní prostředí je založeno na aktuálním stavu životního (přírodního) prostředí. V biologických vědách
nelze pojem „aktuálního stavu“ chápat absolutně, zpravidla se posuzuje výskyt organismů v uplynulých 3
– 5 sezónách, který se považuje za recentní výskyt. Za recentní nálezy jsou považovány nálezy z období
2010 - 2014 v tabulce jsou uvedeny všechny nálezy normálním typem písma. Za historické nálezy jsou

považovány nálezy z období před rokem 2010, v tabulce je uveden pouze nejmladší výskyt kurzívou.¨
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Druh

Stupeň
ochrany

Druh

Lokalizace

žábronožka sněžní

Kolébky

KO

KORÝŠI
Eubranchipus grubii
Eubranchipus grubii

žábronožka sněžní

Kolébky

KO

Eubranchipus grubii

žábronožka sněžní

Kolébky

KO

Ophiogomphus cecilia

klínatka rohatá

Nedakonice

SO

Ophiogomphus cecilia

klínatka rohatá

Nedakonice, Morava u obce Nedakonice

SO

Gomphus flavipes

klínatka žlutonohá

Nedakonice, Morava u obce Nedakonice

SO

Apatura iris

batolec duhový

Nedakonice - 6970

O

Papilio machaon

otakárek fenyklový

Nedakonice - 6970

O

VÁŽKY

MOTÝLI

Iphiclides podalirius

otakárek ovocný

Nedakonice - 6970

O

Zerynthia polyxena

pestrokřídlec podražcový

Nedakonice - 6970

KO

Papilio machaon

otakárek fenyklový

Nedakonice - 6970

O

RYBY
Lota lota

mník jednovousý

Morava 9

O

Phoxinus phoxinus

střevle potoční

Morava 9

O

Leuciscus idus

jelec jesen

Morava 9

O

OBOJŽIVELNÍCI
Bufo viridis

ropucha zelená

Jezírečko po pískovně

SO

Pelobates fuscus

blatnice skvrnitá

Jezírečko po pískovně

SO

Triturus alpestris

čolek horský

Jezírečko po pískovně

SO

Hyla arborea

rosnička zelená

Kolébky

SO

Rana arvalis

skokan ostronosý

Kolébky

KO

Triturus vulgaris

čolek obecný

Kolébky

SO

Salamandra salamandra

mlok skvrnitý

Kolébky

SO

Rana kl. esculenta

skokan zelený

Kolébky

SO

Rana dalmatina

skokan štíhlý

Kolébky

SO

Bombina variegata

kuňka žlutobřichá

Kolébky

SO

Pelobates fuscus

baltnice skvrnitá

Kanál u dráhy

SO

Bufo viridis

ropucha zelená

Nedakonice

SO

Bombina bombina

kuňka obecná

Nedakonice, odstavené rameno Pod Obloučím

SO

Rana ridibunda

skokan skřehotavý

Nedakonice, odstavené rameno Pod Obloučím

KO

Bufo bufo

ropucha obecná

Nedakonice, odstavené rameno Pod Obloučím

O

Triturus cristatus

čolek velký

Kolébky

SO

Natrix natrix

užovka obojková

Nedakonice

O

Natrix tessellata

užovka podplamatá

Nedakonice, odstavené rameno Pod Obloučím

KO

Lacerta agilis

ještěrka obecná

Nedakonice, odstavené rameno Pod Obloučím

SO

PLAZI
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PTÁCI
Lanius collurio

ťuhýk obecný

Nedakonice

O

Dendrocopos syriacus

strakapoud jižní

Nedakonice

SO

Circus aeruginosus

moták pochop

Nedakonice

O

Alcedo atthis

ledňáček říční

Nedakonice

SO

Tachybaptus ruficollis

potápka malá

Morava; soutok s Bobrovcem až jez na silnicí
E50

O

Mergus merganser

morčák velký

Morava; soutok s Bobrovcem až jez na silnicí
E50

O

Morava; soutok s Bobrovcem až jez na silnicí
E50

SO

Bucephala clangula

hohol severní

Tyto alba

sova pálená

Nedakonice

SO

Lanius excubitor

ťuhýk šedý

Nedakonice

O

Luscinia megarhynchos

slavík obecný

Kolébky

O

Hirundo rustica

vlaštovka obecná

Nedakonice, odstavené rameno Pod Obloučím

O

Pernis apivorus

včelojed lesní

Nedakonice, odstavené rameno Pod Obloučím

SO

Saxicola torquatus

bramborníček černohlavý

Nedakonice, Plůdkový rybníček

SO

Ixobrychus minutus

bukáček malý

Nedakonice, Plůdkový rybníček

KO

Oriolus oriolus

žluva hajiní

Nedakonice, odstavené rameno Pod sádkama

SO

Columba oenas

holub doupňák

PR Kolébky 1938

SO

Ciconia ciconia

čáp bílý

Kostelany nad Moravou, řeka Morava

O

Cricetus cricetus

křeček polní

Nedakonice

SO

Cricetus cricetus

křeček polní

Nedakonice

SO

SAVCI

Castor fiber

bobr evropský

Dlouhá řeka

SO

Castor fiber

bobr evropský

Nedakonice

SO

Eptesicus serotinus

netopýr večerní

Nedakonice - kostel

SO

Hydrobiologická charakteristika území
Akvatické prostředí posuzovaného území tvoří jednak tok Dlouhé řeky, jednak odstavné rameno s místním
názvem Oblůčí. Hydrobiologický průzkum se zaměřil na makrozoobentos – bezobratlé živočichy osídlující
dno.
Odběr vzorků byl proveden modifikovanou metodou tzv. "kopaného vzorku" (kick sampling) pomocí
bentosové sítě s velikostí ok 0.5 mm. Vzorek byl získán tříminutovým multihabitatovým odběrem, získaný
biologický materiál byl fixován 4 % roztokem formaldehydu a determinován na nejnižší dosažitelnou
taxonomickou úroveň, pokud možno na úroveň druhu. V případech, kdy determinace nedosáhla druhové
úrovně se jednalo o obtížně determinovatelné taxony a převážně juvenilní jedince bez zřetelně vyvinutých
determinačních znaků.
Hydrobiologický průzkum byl zaměřen na poznání struktury společenstva makrozoobentosu v podélném
profilu dotčeného úseku Dlouhé řeky. Celkem byly monitorovány 3 lokality:
-

Dlouhá řeka na konci regulovaného úseku,

-

Dlouhá řeka 200 m pod ramenem Oblůčí,

-

Rameno Oblůčí.

STRANA 40 z 69

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Jako indikátor jakosti vody a stavu životního prostředí bylo využito společenstvo makrozoobentosu, tj.
bezobratlých organismů osidlujících dno toků. Volba tohoto společenstva pro posuzování jakosti vody má
některé významné výhody. Organismy tvořící společenstvo makrozoobentosu migrují jen minimálně,
struktura společenstva tedy odráží stav na konkrétní lokalitě. Vzhledem k vývojovému cyklu a délce vývoje
jednotlivých druhů organismů reprezentuje společenstvo makrozoobentosu dlouhodobý stav jakosti vody.
Popis lokalit
Dlouhá řeka pod hospodářským mostem – cca 500 m pod ČOV Nedakonice – otevřené a osluněné
regulované koryto, oboustranně zarostlé emerzní makrovegetací - zblochanem (Glyceria maxima),
rákosem (Phragmites australis) a zevarem (Sparganium erectum). V jarním aspektu se v submerzní
vegetaci vyskytoval poměrně hojně stolístek klasnatý (Myriophylum spicatum), v letní aspektu vlivem
znečištění uhynul (rostliny byly porostlé sirnými bakteriemi). Dno je bahnité, mocnost bahnitého
sedimentu dosahuje 40 – 80 cm, při brodění se z něj uvolňují kvanta bahenních plynů (sirovodík, metan).
Dlouhá řeka 200 m pod ramenem Oblůčí – v tomto úseku protéká tok listnatým lesem, je velmi silně
zastíněn, dno je bahnité s množství mrtvého dřeva a listového detritu na dně. V důsledku intenzivního
zastínění se emerzní ani submerzní vegetace nevyskytuje.

rameno Oblůčí

Dlouhá řeka
pod ramenem

lokalita

Dlouhá řeka
pod mostem

Rameno Oblůčí – odříznutý meandr Moravy, na řeku napojen umělým přívodník kanálem. V blízkosti
břehů štěrkopískové dno, v hlubších partiích (nad 70 cm) bahnité.

taxon

Turbellaria

Dendrocoelum lacteum

x

Oligochaeta

Eiseniella tetraedra

x

Nais sp.

xx

Tubifex sp.

xxx

Hirudinea

xx

Erobdella octoculata

x

Glosiphonia hetroclita

x

Hemopis sangusuga

x

Helobdella stagbalis

Mollusca

x

x

x

Piscicola geometra

x

Lymnaea stagnalis

x

Planorbis corneus

x

Sphaerium sp.

x

Crustacea

Asellus aquaticus

Ephemeroptera

Caenis horaria

xx

Centroptilum luteolum

x

Cloeon dipterum

x

Calopterix virgo

x

Coenagrion puella

x

Enallagma cyatigherum

x

Odonata

xxx

x

STRANA 41 z 69

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Ischnura pumilio
Heteroptera

x

Corixa sp.

xx

Nepa cinerea

x

x

Megaloptera

Sialis lutaria

x

Coleoptera

Dytiscus sp.

x

Platambus maculatus

x

Cyrnus sp.

x

Limnephilus flavicornis

xx

limnephilus rhombicus

x

Micrasema sp.

x

Trichoptera

Diptera

Chironomus gr. plumosus

xx

xx

x

Chironomus sp.

x

xx

x

x

xx

Limnochironomus sp.
Tabanus sp.

x

Pozn.: x - řídký výskyt, xx - početný výskyt, xxx - masový výskyt
Biotop Dlouhé řeky je pod Nedakonicemi (pod ČOV) devastován mohutnými nánosy organického bahna, ve
kterém probíhají v anaerobním prostředí rozkladné procesy za vzniku toxických produktů, zejména
sirovodíku a metanu. V jarním období, kdy byl průtok vody dostatečný, se udržoval obsah kyslíku ve vodě na
přijatelné úrovni, v letních měsících však rozkladné procesy odčerpaly prakticky veškerý kyslík, takže
živočišné organismy (pouze larvy pakomárů rodu Chironomus) přežívaly jen v nejmělčích částech koryta
v blízkosti hladiny, kde je kyslíková bilance příznivější.
V dalším toku se jakost vody Dlouhé řeky zlepšuje a to zřejmě průtokem mokřadu bohatě zarostlém
zblochanem a rákosem, který funguje jako přirozená kořenová čistírna a zároveň brání průniku organického
bahna do nižších partií toku. Koryto je však velmi silně zastíněno a dno pokryto listovým detritem, jehož
rozklad také významně snižuje obsah rozpuštěného kyslíku. Proto se zde početně až masově vyskytují
indikátory organického znečištění – nitěnky beruška vodní (Asellus aquaticus) a larvy pakomárů (Chironomus
plumosus, Chironomus sp.).
Nejbohatší oživení makrozoobentosem bylo zjištěno v rameni Oblůčí. Hojně byly zastoupeni zástupci jak
permanentní fauny - pijavky (Hirudinea), měkkýši (Mollusca) a korýši (Crustacea), tak zástupci temporární
fauny – larvy vodního hmyzu. Pouze prostředí ramene Oblůčí vytváří vhodné podmínky pro běžný výskyt
vodních bezobratlých a ryb.
Hydrobiologickým průzkumem nebyl potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů živočichů. V žádné ze
vzorkovaných lokalit nebyl prokázán výskyt velkých mlžů (škeble – Anodonta, velevrub – Unio), nebyli
zastiženi živí jedinci ani nebyly nalezeny lastury. Výskyt velkých mlžů v Dlouhé řece v regulovaném úseku
nelze ani s ohledem na množství anoxického sedimentu předpokládat.
Ichtyologická charakteristika území
Cílem ichtyologického průzkumu je vyhodnocení druhového složení a abundance společenstva ryb záměrem
dotčeného území. Terénní sběr vzorků ryb proběhl 30.7.2015 na totožných profilech jako hydrobiologický
průzkum:
-

Dlouhá řeka, 100 m úsek pod hospodářským mostem cca 500 m pod ČOV Nedakonice

-

Dlouhá řeka, 100 m úsek, cca 200 m pod odstaveným ramenem Oblůčí

-

Odstavené rameno Oblůčí, 100 m úsek

K odlovu ryb byl použit bateriový elektrický agregát SEN (fa Bednář, Olomouc) s kruhovou anodou (průměr
25 cm, 40 Hz) a s asistentem s podběrákem. Odběry vzorků ryb byly prováděny tak, aby byla získána
potřebná data pro zadaný úkol, ale zároveň dostatečně šetrně, aby rybí společenstva nebyla negativně
ovlivněna. Ryby byly na místě druhově určeny, změřeny a puštěny zpět do toku. Odlov byl proveden s
vědomím hospodařící MO MRS v Nedakonicích.
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Výsledky ichtyologického průzkumu:
V Dlouhé řece pod ČOV bylo sloveno 17 ks tohoročního plůdku karasa stříbřitého (Carassius auratus) ve
velikostním rozmezí 19 – 49 mm, který se zdržoval těsně pod hladinou. Vyplašené rybky se rozprchly, ale
v důsledku nepříznivých kyslíkových poměrů (viz kap. 3.3.) se znovu vracely k hladině.
V Dlouhé řece pod odstaveným ramenem nebyl výskyt ryb zjištěn.
Početná a druhově pestrá obsádka byla zjištěna v odstaveném rameni, bylo uloveno celkem 44 ks ryb
devíti druhů, zvláště chráněné druhy ryb zjištěny nebyly.
Druh

velikostní spektrum (SL)

počet ks

Cejn velký

Abramis brama

30-104

8

Cejnek malý

Blicca bjoerkna

65

1

Perlín ostrobřichý

Scardinius erythrophthalmus

67-70

2

Štika obecná

Esox lucius

136

1

Candát obecný

Sander lucioperca

115

1

Plotice obecná

Rutilus rutilus

32-98

24

Úhoř říční

Anguilla anguilla

200

1

Okoun říční

Perca fluviatilis

52-97

4

Karas stříbřitý

Carassius auratus

136-160

2

Územní ochrana přírody
Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak
přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální
systém ekologické stability.
Obrázek: Koncepce uspořádání krajiny – lokální územní systém ekologické stability v okolí záměru
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Záměr zasahuje do nadregionálního biokoridoru K 40 Chropyňský luh – soutok (viz obrázek). V
korytě řeky Moravy je vymezena část vodního nadregionálního biokoridoru, do jehož trasy bylo v k.ú.
Nedakonice vloženo funkční lokální biocentrum (LBC) Rameno za hrází. Na jižním okraji k.ú.
Nedakonice je vymezena chybějící dílčí část nivního NRBK (navržená plocha 28).
Podél Dlouhé řeky (Morávky) prochází regionální biokoridor RBK 142, propojující regionální biocentra
RBC 83 Předměstský les s RBC 107 Nedakonice.
V nivě Dlouhé řeky je vymezen lokální biokoridor propojující LBC Rameno za hrází s RBC 107
Nedakonice, do jehož trasy je vloženo lokální biocentrum LBC U sadu.
Národní parky (NP) - v místě stavby ani v jejím okolí se žádný národní park nenachází.
Chráněné krajinné oblasti (CHKO) – v místě stavby ani v jejím okolí se žádná CHKO nenachází.
Národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky - na
místě stavby se žádná z těchto kategorií nenachází.
Z maloplošných ZCHÚ se v blízkosti záměru nachází přírodní památka Kolébky, jejíž východní hranice
prochází cca 100 m od toku Morávky v místě záměru. Přírodní rezervaci Kolébky tvoří zachovalý
komplex lužního lesa s přechodovými společenstvy mezi měkkým a tvrdým luhem. Nachází se 1 km jižně od
obce Nedakonice. Rozloha činí 95,86 ha, nadmořská výška 170 m.n.m. Předmětem ochrany dle platného
plánu péče je zachovaný lesní typ jilmového luhu s typickou flórou a faunou. Cílené hospodaření směřuje
k lesním porostům bez nepůvodních dřevin. Část stromů bude vybrána k samovolnému rozpadu.
Ostatní ZCHÚ jsou mimo dosah možných vlivů záměru.
Obrázek: Zvláště chráněná území v okolí záměru (detail)

Přírodní parky (PP) – v místě stavby ani v jejím okolí není vymezen žádný přírodní park. Nejblíže se
nachází přírodní park Chřiby, ve vzdálenosti cca 6,5 km severozápadně.
Památné stromy - na místě stavby ani v blízkosti se žádný památný strom nenachází.
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Významné krajinné prvky (VKP) - jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části
krajiny, které utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky
jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary,
výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a
parků.
VKP ze zákona: záměr zasahuje na VKP vodní tok, niva vodního toku, les.
VKP registrované: V místě stavby ani v její blízkosti se nenacházejí.
Území soustavy Natura 2000
Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat
přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska
ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími
oblastmi a evropsky významnými lokalitami.
Soustava Natura 2000 je definována v části čtvrté zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Tvoří ji Evropsky významné lokality (EVL) a Ptačí oblasti (PO).
Ptačí oblasti (PO) – Záměr se nenachází na území ani v blízkosti žádné ptačí oblasti. Nejbližší ptačí
oblast je Bzenecká doubrava – Strážnické pomoraví (CZ0211001) se nachází přes 4 km jihozápadně od
místa stavby.
Evropsky významné lokality (EVL) – Záměr zasahuje na území EVL Nedakovický les
(CZ0724107). Jde o rozsáhlý lesní komplex, který se rozprostírá mezi městy Uherské Hradiště a
Uherský Ostroh v širokém údolí řeky Moravy. Reprezentuje významný zbytek vegetace evropských
mokřadů, jde o stanoviště mnoha chráněných nebo ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Smíšené
lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým nebo jasanem úzkolistým
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie, lokalita hořavky duhové. Rozloha 1524,7909 ha.
V bezprostřední blízkosti záměru (cca 150 m SZ od plochy záměru) se nachází EVL Insel (CZ0723012).
Jde o staré rameno řeky Moravy 1,3 km J od středu obce Nedakonice s výskytem populace vzácné ryby
hořavky duhové, která patří v EU k nejohroženějším druhům. Rozloha 0,4518 ha.
Obrázek: Situace lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru (detail)
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Krajina
Z hlediska krajinného rázu lze zájmové území a jeho bezprostřední okolí charakterizovat jako antropogenně
ovlivněnou krajinu, s převažující zemědělskou činností. Krajina je v okolí záměru s rovinatým reliéfem. Orná
půda je většinou sloučena do větších celků. Přes ucelené bloky orné půdy prochází polní cesty, meze, drobné
vodní toky. Trvalé travní porosty většího rozsahu se zde téměř nenalézají.
Krajina je odlesněná, silně pozměněná vodohospodářskými úpravami a hospodářskou činností. Převažuje
intenzívně zemědělsky využívané krajina, argocenóza (orná půda, postagrární lada) s nízkým stupněm
ekologické stability. Typem jde o lesozemědělskou krajinu (2M11).
Krajinný ráz je dán (dle § 12 zákona č.114/1992 Sb.) přírodní, kulturní a historickou charakteristikou
daného území.
Z hlediska přírodního se v okolí stavby nachází jako pozitivní prvky vodní toky, biokoridory a biocentra,
lesní plochy, liniové porosty podél cest a vodních toků.
Z hlediska kulturní charakteristiky je nutno uvést, že záměr není ve střetu ani v kontaktu s nemovitými
kulturními památkami.
Z hlediska historického nebylo vlastní místo využíváno pro zástavbu ani pro jiné historické stavby či
památky (hřbitovy, památníky, významná místa historických dějů).
Obrázek: Situace stavby na podkladu ortofotomapy zájmového území
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C.II.8. Ostatní charakteristiky zájmového území
Hmotný majetek
V prostoru záměru se nacházejí pouze objekty, které jsou vodohospodářských staveb a slouží jejich
potřebám (jez Nedakonice, odběrný objekt z řeky Moravy, lávka přes přívodní kanál). Některé z nich v rámci
záměru upraveny.
Jiné objekty v okolí stavby nebudou záměrem dotčeny.
Architektonické a historické památky
Na řešeném území záměru se nenacházejí žádné architektonické ani historické památky podléhající zákonu č.
20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky. Na pozemku se rovněž nenachází drobná solitérní architektura (kříže,
boží muka, smírčí kameny atd.).
Na území města Nedakonice se nachází tyto nemovité kulturní památky:
−

kostel sv. Floriána

−

Husitský sloup

−

Socha sv. Jana Nepomuckého.

Archeologická naleziště
Na území navrhované stavby ani celého katastru obce Nedakonice nejsou známy žádné archeologické
nálezy, ani zde není archeologické naleziště.
Záměr se nachází v území s archeologickými nálezy III. typu (území, ve kterém nebyl doposud pozitivně
prokázán výskyt archeologických nálezů a zatím tomu nic nenasvědčuje, ale bylo osídleno či jinak využito
člověkem a proto existuje přibližně 50 % pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů).
Dopravní a jiná infrastruktura
Záměr je dostupný z komunikace II/467, která prochází obcí Nedakonice ve směru JZ-SV. Napojuje území na
silnice vyšších tříd (silnice I/50 u Uherského Hradiště).
Katastrálním územím Nedakonic prochází dvojkolejná železniční trať č. 330 Přerov - Břeclav s železniční
stanicí Nedakonice.
Schéma komunikační sítě dotčeného území a umístění záměru je zřejmé z následujícího obrázku.
Katastrem obce Nedakonice procházejí dvě značené cykloturistické trasy - č. 47 (Hodonín - Uherský Ostroh Uherské Hradiště) a 5050 (Nedakonice - Velehrad - Staré Město). Tyto trasy probíhají mimo hlavní silniční
tahy. Používají silnice III. třídy, místní a účelové komunikace. Žádná stávající ani navržená trasa neprochází
pes zájmové území záměru ani v jeho blízkosti.
Územím Nedakonic prochází řeka Morava včetně výhledové trasy plavebního průplavu Dunaj - Odra – Labe.
Vyznačená upravená břehová linie má za úkol chránit výhledovou trasu průplavu s tím, že v prostoru
vymezeném pro vedení trasy není možné umisťovat žádné jiné investice, kterými by byla výstavba a provoz
výhledové vodní cesty znemožněn nebo významně ztížen. Trasa DOL prochází přes plochu s navrhovanou
revitalizací (viz situace územního plánu).
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Obrázek: Schéma komunikační sítě v dotčeném území, umístění záměru, čísla sčítacích profilů

Historie osídlení a obce
První písemná zmínka o obci Nedakonice se datuje k roku 1220, kdy biskup olomoucký daroval vesnici
Nedakonice a další vesnice Velehradskému klášteru. K němu vesnice patřila až do roku 1784, kdy byl klášter
zrušen. Ve vesnici byly v roce 1629 zbudovány mlýny. Šlo o dvoupatrové budovy, kde v každé budově bylo
pět mlecích stolic. V jednom mlýně se mlelo obilí pro stát a obchod a druhý mlýn sloužil pro lid z klášterních
vesnic. Byla zde vybudována zařízení na mletí kaše, krup, lisovna oleje a pila na řezání dřeva z klášterních
lesů. Šlo o největší mlýny na Moravě a jejich stavba trvala 10 let. Klášter a jeho majetek přešel na katolický
podpůrný spolek, který disponoval majetkem a tento pronajímal.
Obec byla několikrát vypálená a to jak v době husitské, tak při nájezdech Borkovců a Uhrů, další osídlení
někdy trvalo i čtyřicet let. Ve vesnici několikrát řádila morová epidemie, vesnice trpěla za třicetileté války, za
napoleonských válek, byla vyrabována Švédy.
Ve druhé polovině 17. století žilo v obci 554 dospělých a 179 dětí mluvících česky. Počet obyvatel, kteří se
živili převážně zemědělstvím postupně stoupal. Hlavní zemědělskou produkci tvořila pšenice, žito a ječmen,
prosperovalo také pěstování ovoce či rybolov. Obcí procházela obchodní silnice vedoucí z Uherského Hradiště
do Bzence. V roce 1880 měla obce 1061 obyvatel, byla zde jednotřídní škola, mlynář, krejčí, obuvníci. Život
obyvatel Nedakonic byl podmíněn zemědělským charakterem obce. Bylo založeno Rolnické mlékařské
družstvo, fungoval zde mlýn, který byl k roku 1911 uváděn jako největší na Moravě. V roce 1908 byla
zahájena stavba místní železniční stanice. V roce 1925 byly Nedakonice elektrifikovány.
Po II. světové válce došlo k nárůstu obyvatel, byl vybudován kulturní dům, pošta, několik obchodů,
odkanalizována obec, vybudována čistírna odpadních vod, rekonstruována základní škola a mateřská škola.
Zpevněny vozovky v obci.
V současnosti byly vybudovány obecní nájemní byty, rekonstruována základní škola a mateřská škola,
vybudována I. etapa obecního vodovodu. Byl odkanalizován zbytek obce.
Je zde mnoho drobných výrobních podniků se dvěma až pěti zaměstnanci v nově vybudované průmyslové
zóně.
Z kulturního života obce lze uvést, že je zde dechová hudba, mužský pěvecký sbor, ženský pěvecký sbor,
Schola. Ze zájmových složek v obci pracují MO MRS, TJ Sokol, Myslivecké sdružení, Český zahrádkářský svaz,
Svaz chovatelů, Chovatelé holubů a Sbor dobrovolných hasičů.
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Územně plánovací dokumentace
Dle územního plánu obce Nedakonice schváleného v roce 2010 jsou v území záměru vymezeny tyto plochy:
Plochy přírodní – P
Vodní toky a plochy – WT
Plochy zemědělské – Z
Navrhovaný záměr je souladu s platným územním plánem obce.
Situace záměru na podkladu Územního plánu obce Nedakonice je znázorněna na následujícím obrázku.
Obrázek: Umístění záměru na podkladu Územního plánu obce Nedakonice

STRANA 49 z 69

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ČÁST D
(ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ)
D.I.
CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD
JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo. Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, které by
způsobovaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samy o sobě nebo
ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k překračování příslušných hygienických limitů.
V období realizace záměru bude kvalita životního prostředí negativně ovlivněna v důsledku provozu
stavebních mechanismů a dopravních prostředků. V úvahu připadá hluk, emise znečišťujících látek a zvýšená
prašnost. Vlivy budou působit pouze v místě stavby a příjezdových komunikací a jejich blízkém okolí, a lze je
proto s ohledem na rozsah stavby hodnotit jako lokální. Vzhledem k lokalizaci záměru mimo intravilán obcí, a
v dostatečné vzdálenosti od zástavby bude ovlivnění populace minimální. Veškeré vlivy navíc budou působit
pouze dočasně, po dobu výstavby záměru (uvažováno do 1 roku).
Z uvedeného rozboru vyplývá celkově velmi nízké až nulové ovlivnění obyvatel z hlediska potenciálních
zdravotních vlivů nebo rizik.
Z hlediska sociálně-ekonomických vlivů je záměr bezvýznamný.
Záměr neomezuje stávající rekreační aktivity v území.
Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví po realizaci záměru lze hodnotit jako nulové, vlivy během výstavby
lze hodnotit jako velmi nízké a zanedbatelné, rozsahem jako lokální. Významné negativní vlivy na
obyvatele a veřejné zdraví nejsou očekávány.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Ke znečišťování ovzduší bude docházet pouze v období výstavby v souvislosti se stavebními činnostmi,
zemními pracemi, převozem zemin apod. V úvahu připadá zvýšená prašnost a exhalace z provozu
dopravních prostředků a stavebních mechanismů (emise NOX, CO, CO2 a dalších škodlivin). S ohledem na
rozsah a charakter záměru je možné předpokládat, že emise ze stavební činnosti budou kvantitativně
nevýznamné, vlivy budou působit pouze přímo v místě stavby a podél příjezdových komunikací a jejich
blízkém okolí. Z dostupných dat o kvalitě ovzduší vyplývá, že imisní koncentrace znečišťujících látek jsou
v dotčeném území dostatečně hluboko pod imisními limity. Vhodné je pouze minimalizovat prašné znečištění
v rámci stavby vhodnými organizačními opatřeními, jako je skrápění povrchů, čištění dopravních prostředků
a komunikací apod.
Vlivy budou pouze dočasné, po realizaci nebude záměr nijak přispívat ke znečištění ovzduší.
Ovlivnění klimatických podmínek a faktorů v území vlivem realizace záměru není předpokládáno.
Významné (relevantní) negativní vlivy na kvalitu ovzduší a klimatické poměry nejsou očekávány. Vlivy na
kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze hodnotit jako nulové, vlivy během výstavby jako velmi nízké a
zanedbatelné, rozsahem za lokální.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vlivy hluku lze očekávat pouze v období výstavby v souvislosti se stavebními činnostmi a dopravou materiálu.
S ohledem na rozsah a charakter záměru lze tyto vlivy hodnotit jako lokální a málo významné. Vlivy hluku
budou pouze dočasné, po realizaci nebude záměr své okolí ovlivňovat hlukem.
Odstup staveniště od chráněného prostoru je dostatečný pro eliminaci hlukových vlivů výstavby. Z tohoto
důvodu nejsou navrhována žádná dodatečná technická a/nebo organizační opatření pro omezení vlivů hluku
ze stavební činnosti.
Významné (relevantní) negativní vlivy na hlukovou situaci nejsou očekávány. Vlivy na hlukovou situaci i další
fyzikální faktory lze hodnotit jako nulové, vlivy během výstavby jako nízké, rozsahem lokální.
Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.

D.I.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na povrchové vody
vliv na charakter odvodnění a změny hydrologických charakteristik
Vlastním záměrem nedojde ke změnám hydrologických charakteristik vodních toků v zájmovém území. Tyto
změny budou předmětem následného provozu VH uzlu, kdy bude docházet podle potřeby k odvádění vod
z Dlouhé řeky do řeky Moravy, nebo naopak z Moravy do Dlouhé řeky, a to vždy podle aktuálního
hydrologického stavu na obou tocích a v souladu s manipulačním řádem vodohospodářských objektů.
Realizací hodnoceného záměru nedojde ke zpevnění či zastavění území, nedojde k omezení infiltrace
srážkových vod do podzemí, ani k odtoku srážkových vod mimo plochy na něž srážky dopadají. Z hlediska
dotčeného povodí lze tedy vlivy na charakter odvodnění hodnotit jako nulové.
Obdobně vliv na hydrologické charakteristiky povrchových vod bude nulový (bez uvažování manipulace
s vodami). Veškeré srážkové vody budou zasakovány na vlastních pozemcích či se stanou součástí
povrchových vod.
vlivy na jakost povrchových vod
Realizací záměru nedochází k přímému vypouštění technologických, srážkových nebo splaškových vod do
povrchových toků. Po jeho realizaci není očekáván negativní vliv na jakost povrchových vod.
Přímo v období výstavby lze očekávat dočasně působící negativní vlivy na povrchové vody. Dojde k zásahu
do stávajícího koryta Dlouhé řeky, které bude upraveno. Po výstavbě bude toto koryto prakticky bez oživení.
Tento stav bude krátkodobý, protože přirozené procesy sukcese a rekolonizace budou nastartovány prakticky
okamžitě po provedení prací. Vliv na tok Moravy bude minimální až nulový.
V důsledku stavebních prací v korytě toku bude docházet k zákalu, v souvislosti s provozem stavebních
mechanismů hrozí riziko havarijního znečištění vody, které je relevantní pro vody povrchové i podzemní.
Riziko lze omezit zavedením vhodných ochranných a preventivních opatření v době výstavby jednotlivých
dílčích záměrů včetně zpracování havarijního plánu pro období výstavby. Význam těchto opatření je
umocněn skutečností, že záměr se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje Bzenec – komplex.
vlivy na extrémní hydrologické jevy
Záměr bude realizován v záplavovém území vodního toku. Provádění stavby musí probíhat za vhodných
hydrologických a klimatických podmínek, aby bylo zamezeno působení na nestabilizované části stavby.
Záměr je rovněž situován do vymezené aktivní zóny záplavového území, ve kterém nesmí být ukládány
žádné odplavitelné materiály. Realizace záměru bude mít pozitivní vliv na průtokové poměry v lokalitě a
průchod povodní.
vliv na oživení toku a stav vodních útvarů
Z dlouhodobého hlediska bude dotčený úsek Dlouhého potoka záměru výrazně pozměněn a celkově
ovlivněn. Primárně bude ovlivněna hydromorfologie toku. Koryto bude navráceno v rámci možností do
přírodě blízkého stavu, bude všestranně členitější a oproti stávajícímu stavu také delší. Vliv lze jednoznačně
označit jako pozitivní.
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Zlepšení morfologických parametrů toku se dále projeví zlepšením jeho dalších vlastností. Lze očekávat, že
změny se pozitivním způsobem projeví i na stavu biologických složek kvality, tedy složení biotických
společenstev, v důsledku změn dojde také k určitému zlepšení samočisticí schopnosti toku a následně i
zlepšení kvality vody. Tyto změny mohou mít pozitivní dopad na ekologický stav příslušného vodního útvaru.
Výše uvedené (sekundární) důsledky záměru se projeví postupně s určitým zpožděním po realizaci záměru
tak, jak bude tok postupně rekolonizován organismy a daný ekosystém se stabilizuje.
Vlivy na podzemní vody
vlivy na hydrogeologické charakteristiky
Realizace záměru není spojena s nároky na odběr podzemní vody.
Zasažení hladiny podzemní vody výkopovými pracemi v průběhu výstavby lze předpokládat, protože hladina
podzemní vody leží poměrně mělce pod terénem, v hloubce 1,5 – 3,0 m.
V případě posuzovaného záměru se nepředpokládá významné ovlivnění hydrogeologických charakteristik
(směr a rychlost proudění podzemní vody) ani změna úrovně hladiny podzemních vod. Hydrogeologické
podmínky v území zůstanou zachovány, a hladina ani směr proudění podzemních vod nebudou záměrem
ovlivněny.
vlivy na kvalitu podzemních vod
Místní ovlivnění jakosti odváděných vod z území výstavby je teoreticky možné pouze v omezeném časovém
období výstavby, např. působením úkapů z provozovaných mechanismů nebo smytím zemin při silnějších
deštích. Jedná se o malé a běžně akceptované riziko, které bude minimalizováno požadovaným dodržováním
pracovních postupů. Významné působení těchto vlivů není očekáváno.
Vzhledem k přímé návaznosti podzemních vod na vody povrchové a celkově pozitivním důsledkům pro
povrchové vody lze předpokládat i pozitivní ovlivnění kvalitativních a kvantitativních ukazatelů podzemních
vod.
Vlivy na vodní zdroje
Projektovaný záměr leží na území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy,
a současně na území PHO 2. vnějšího vodního zdroje Bzenec – komplex.
Stávající vodní zdroje nebudou provozem záměru ovlivněny.
Cílem záměru je celkové zlepšení hydrologických podmínek dotčeného vodního toku, optimalizovat vodní
režim odstavených říčních ramen a zajistit vhodné podmínky pro migraci a reprodukci ryb a dalších živočichů.
Záměrem nebudou negativně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické charakteristiky
blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i podzemních vod lze hodnotit
jako v cílovém stavu pozitivní, během výstavby jako negativní, nízké a lokální.
Významné (relevantní) negativní vlivy na povrchové a podzemní vody nejsou očekávány.

D.I.5 Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) v rozsahu cca 13 500 m2 a dočasný zábor
ve výši cca 7 500 m2.
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd zařazené do zemědělského půdního fondu (ZPF),
záborem pozemků určeným k plnění funkcí lesa nebo ovlivněním jejich kvality. Výstavba záměru bude
realizována na pozemcích zařazených do IV. třídy ochrany půdy (100 % dotčené plochy ZPF).
Zábor půdy zařazené do IV. třídy ochrany lze hodnotit jako akceptovatelný negativní důsledek realizace
záměru. Vzhledem k umístění záměru nedojde k záboru produkční půdy.
Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) není vyžadován.
Stavba nebude mít vliv na stabilitu nebo erozi půdy v jejím okolí.
Vliv na kvalitu (znečištění) půdy v zájmovém území lze hodnotit jako nulový. Záměr nebude zdrojem
nebezpečných a rizikových látek, ani jiným způsobem neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.

STRANA 52 z 69

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

Vlivy na půdu z hlediska záboru a kvality půdy lze hodnotit jako nízké, lokálního rozsahu. Významné
(relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí a morfologické charakteristiky
Projekt neuvažuje s hloubením podzemních prostor, budou provedeny pouze terénní úpravy v rámci
tvarování vodního toku a vodní plochy.
Při zemních pracích bude vytěžena svrchní část geologického profilu (terénní úpravy). Stavba samotná
představuje revitalizaci území a tedy návrat do stavu blízkého přírodním podmínkám. Budou využity přírodě
blízké materiály.
Záměr nepředstavuje významné riziko pro kvalitu horninového prostředí. Během provozu stavby může dojít
k úniku nebezpečných látek (pohonné hmoty, oleje) například v důsledku dopravní nehody nebo technické
závady mechanismu, jde však o riziko obecně spojené s výstavbou a musí být eliminováno vhodnými
preventivními postupy.
V případě úniku mimo zpevněné plochy by došlo ke kontaminaci přípovrchových vrstev zemin a hornin
v místě úniku. Nezjištěný nebo zanedbaný únik však není předpokládán, mimořádné stavy lze spolehlivě řešit
sanačním zásahem.
Vlivy na nerostné zdroje
Záměr není ve střetu se zájmy ložiskové ochrany.
Zdroje nerostných surovin nebudou v důsledku vlastního provozu záměru významně dotčeny.
Vlivy na jiné přírodní zdroje
Přírodní zdroje nebudou výstavbou ani provozem záměru narušeny či znehodnoceny. Poškození či ztrátu
geologických či paleontologických památek nelze předpokládat.
Vlivy na horninové prostředí a nerostné zdroje lze hodnotit jako velmi nízké až nulové, rozsahem
lokální. Významné (relevantní) negativní vlivy nejsou očekávány.

D.I.7 Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na flóru
Realizací záměru dojde k zásahu do ploch stávající vegetace, ke kácení vesměs náletových a cizorodých
dřevin, vliv na vegetaci během výstavby lze hodnotit jako mírně negativní, v cílovém stavu jako pozitivní.
Žádné zásadní negativní vlivy nelze očekávat.
V rámci provedeného průzkumu nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Vliv na zvláště
chráněné druhy rostlin lze tedy hodnotit jako nulový.
Vlivy na faunu
Realizací záměru nedojde k ohrožení obecně chráněných druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k
narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou
součástí. Naopak zlepšení průtočnosti Dlouhé řeky pozitivně ovlivní vývoj jakosti vody a tím i rekolonizaci jak
bezobratlými (makrozoobentos) tak rybami.
Důležitou součástí obecné ochrany přírody je ochrana volně žijících ptáků (viz § 5a, zák. č. 114/1992 Sb.). S
ohledem na předpokládané vlivy při výstavbě lze negativní vliv záměru na avifaunu vyloučit, nebudou
ovlivněny existující potravní zdroje ptáků, a pokud kácení porostů proběhne v mimovegetačním období,
nebude ovlivněna ani možnost hnízdění.
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Vlivy na biotopy a populace zvláště chráněných druhů živočichů lze hodnotit na základě provedených
přírodovědných průzkum, hodnocení biotopového potenciálu lokality a rešerše databázových zdrojů.
Bezobratlí: problematiku bezobratlých je nutno rozdělit na terestrické a akvatické biotopy. V terestrických
biotopech lze předpokládat výskyt zvláště chráněných druhů xylofágního hmyzu (brouků), kteří mohou být
přímo dotčeni kácením přestárlých břehových porostů. Terénní úpravy spojené se zásahy do vegetačního
krytu mohou postihnout živné rostliny zvláště chráněných druhů motýlů. V akvatických biotopech mohou být
realizací záměru ovlivněny efemérní druhy korýšů, např. žábronožky a listonozi. Prostředí Dlouhé řeky a
Morávky představuje biotop se suspektním výskytem velkých mlžů, z nichž např. škeble rybniční (Anodonta
cygnea) a velevrub malířský (Unio pictorum) jsou zvláště chráněnými druhy a zároveň klíčovým faktorem pro
reprodukci hořavky duhové, která je předmětem ochrany EVL Nedakonický les a EVL Insel. Výskyt zvláště
chráněných druhů vážek lze předpokládat v řece Moravě, biotop těchto druhů nebude realizací záměru
dotčen.
Aktuální výskyt zvláště chráněných druhů vodních bezobratlých (velcí mlži, vážky) v Dlouhé řece lze
vzhledem ke zjištěné jakosti vody a zabahnění úseku Dlouhé řeky pod ČOV Nedakonice vyloučit. Pro
efemerní druhy korýš je nezbytné posílit hydrologickou bilanci v záhrází Moravy, což je mimo jiní smyslem
uvažované revitalizace. Pro terestrické druhy bezobratlých (někteří motýli, xylofágní brouci) nabízí
bezprostřední okolí dotčené lokality dostatek refugií, takže realizací záměru nebudou významně dotčeni a
z dlouhodobého hlediska lze vliv revitalizace označit za pozitivní.
Ryby: rešerší NDOP byly získány údaje o výskytu tří zvláště chráněných druhů (mník, střevle, jelec jesen),
ovšem tyto údaje se vztahují k řece Moravě (raybářský revír Morava 9). Současná jakost vody Dlouhé řeky
téměř vylučuje přítomnost ryb, aktuálním ichtyologickým průzkumem byl potvrzen pouze tohoroční plůdek
karase stříbřitého, jehož perspektiva v letošních teplotních, srážkových a průtokových podmínkách je velmi
nejistá.
Obojživelníci: představují jednu z nejcitlivějších skupin živočichů ve vztahu k předpokládaným vlivům
záměru. V širším okolí dotčeného území lze předpokládat výskyt prakticky všech druhů našich žab, min. dvou
druhů čolků a mloka skvrnitého. Záměr představuje přímý zásah do biotopu těchto druhů, zejména do
reprodukčních biotopů. V průběhu realizace lze tento zásah považovat za rušivý, intenzitu vlivu však lze
významně snížit vhodným harmonogramem prací (optimálně podzimní a zimní měsíce). Z dlouhodobého
hlediska představuje revitalizace pozitivní zásah do biotopů obojživelníků.
Ptáci: představují druhou mimořádně citlivou skupinu organismů, zejména v době reprodukce. Pokud by byl
záměr realizován mimo hnízdní období, lze předpokládat, že okolní prostory nabídnou dostatek biotopových
příležitostí, aby rušené druhy ptáků našly po dobu rušení bezpečná refugia. Naproti tomu v období hnízdění
by realizace záměru představovala přímý zásah do biotopu některých druhů ptáků.
Savci: ovlivnění populace křečka a veverky realizací záměru nelze předpokládat. Pobytové stopy (ohryzy)
jednoznačně dokumentují výskyt bobra. Okolní území však nabízí tomuto druhu dostatek biotopových
příležitostí. Lze proto předpokládat, že v době realizace záměru bobr rušené území dočasně opustí, aby jej
po ukončení prací opět osídlil. Obdobnou reakci lze předpokládat i u vydry říční.
Rešerše NDOP prokázala výskyt netopýrů v kostele v obci Nedakonice – jejich ovlivnění záměrem lze
vyloučit. Na druhé straně některé staré dutinové stromy v břehových porostech Dlouhé řeky a Morávky
mohou představovat vhodná místa pro letní kolonie netopýrů, jejich výskyt je nutno ověřit samostatným
průzkumem, případné kácení povolit jen v mimovegetační sezóně.
Vlivy na biocenózy – Nepřímé vlivy na biocenózy lze předpokládat jako výsledek zlepšených vodních
poměrů v pravobřežní nivě řeky Moravy, bude se tedy jednat o vlivy příznivé. Záměr se postupně stane
součástí přírodního prostředí a bude významně stabilizovat biotopovou nabídku území. Přirozenou sukcesí
rostlinných a živočišných společenstev dojde ke kolonizaci území po odeznění stavebních prací a k osídlení
pozměněných biotopů adekvátními společenstvy. Dotčený prostor si podrží přírodě blízký charakter.
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Vlivy na chráněná území
a) Vlivy na prvky ÚSES
Záměr se nachází nadregionálního biokoridoru, regionálního biokoritoru, lokálního biokoridoru a lokálního
biocentra. Je tedy v územním střetu s prvky územního systému ekologické stability. Realizací záměru
nedojde k narušení funkce územního systému ekologické stability. Naopak rozšířením o plochu mokřadu a
zlepšením parametrů vodního toku dojde k posílení biologických funkcí v dotčeném území, což bude mít
pozitivní důsledky i pro územní systém ekologické stability.
b) Vlivy na významné krajinné prvky
Postupné negativní důsledky předchozích vodohospodářských úprav postupně degradují ekologické funkce
dotčených významných krajinných prvků vodní tok, údolní niva a les. Revitalizace bude představovat
významné zmlazení sukcesích stádií a posílení stability biotopů. Za nejvýznamnější efekty revitalizace lze
považovat zlepšení průtočnosti Dlouhé řeky, možnost dotace lužního lesa vodou z Moravy a migrační
zprůchodnění jezu Nedakonice a migrační propojení Moravy a Dlouhé řeky – vesměs se tedy jedná o
pozitivní vlivy posilující ekologicko-stabilizeční funkci dotčených významných krajinných prvků. Revitalizační
zásah bude nicméně vyžadovat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (viz ust. § 4 odst. 2 zák. č.
114/1992 Sb.).
Není dotčen žádný registrovaný významný krajinný prvek.
c) Vlivy na zvláště chráněná území
V blízkosti posuzovaného území se nachází maloplošné zvláště chráněné území Přírodní rezervace Kolébky,
určené k ochraně lesního typu jilmového luhu, jeho pestré dřevinné skladby a věkové diferencovanosti tak,
aby se udržely a rozvíjely optimální podmínky pro výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Záměr územně nezasáhne přírodní rezervaci, revitalizace a stabilizace vodního režimu bude mít na předmět
ochrany (lužní les) příznivý vliv.
d) Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Realizací záměru dojde k přímému ovlivnění EVL Nedakonický les (CU0724107) a nepřímému ovlivnění EVL
Insel (CZ0723012).
Předmětem ochrany EVL Nedakonický les je přírodní stanoviště:
-

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia)
podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

-

populace druhu hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

Předmětem ochrany EVL Insel je populace druhu hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
Vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, nebyl vyloučen významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (viz příloha č. 6 Doklady). Na základě tohoto vyjádření bylo zpracováno
posouzení vlivů záměru na EVL a PO podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
V plném znění je toto hodnocení uvedeno v přílohách oznámení (viz příloha č. 4). V dalším textu uvádíme
závěry provedeného hodnocení.
Vlivy na jednotlivé předměty ochrany
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus
laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j.
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie
(Ulmenion minoris)
Realizace záměru vyžaduje kácení dřevin. Záměrem dotčené pozemky nejsou součástí pozemků
určených k plnění funkce lesa (PUPFL), kácení dřevin, převážně břehových porostů, se tedy bude řídit
ust. §§ 7, 8 a 9 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Kácení dřevin
v břehových porostech je odůvodněno zpřístupněním staveniště a odstraněním geograficky nepůvodních
invazních druhů dřevin (zejména javor jasanolistý – Acer negundo). Kácené stromy budou nahrazeny
náhradní výsadbou.
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Přírodní stanoviště 91F0 tak nebude dotčeno přímo kácením, ale pouze nepřímo ovlivněním vodního
režimu území. Vzhledem k tomu, že záměr má revitalizační charakter a jeho cílem je stabilizace vodních
poměrů, lze vliv záměru na stanoviště 91F0, zejména v dlouhodobém měřítku, hodnotit jako mírně
pozitivní s bodovou hodnotou +1.
Populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus)
Hořavka duhová obývá především stojaté či pomalu proudící vody, jako jsou některé rybníky,
poloprůtočná a mrtvá ramena, zátoky řek a zavodňovací kanály a to často v masivním počtu (lokálně).
Zdržuje se v hejnech, za potravu jí slouží zelené a vláknité řasy, rozsivky a rostlinný detrit. Jedná se o
krátkověkou rybu, výjimečně se dožívá pátého roku, může měřit maximálně 10 centimetrů. Na našem
území hořavka obývá mozaikovitě lokality všech hlavních povodí (Labe, Odry i Moravy), ale nikde se
neobjevuje masově na větším území. Podmínkou výskytu ostrakofilní hořavky duhové je přítomnost
vodních mlžů, jimž klade jikry do žaberní dutiny.
Vzhledem k vazbě na vodní mlže je ohrožována dvojnásob, ztrátou možnosti tření při úbytku hostitelů
nejranějších vývojových stádií i ohrožením druhu jako takového (devastací vodního prostředí,
znečištěním ad.). Ochrana hořavky duhové musí být nastavena dvojsměrně tak, aby umožňovala
podmínky pro rozvoj druhu i mlžů, a to především velevrubů (g. Unio) a škeblí (g. Anodonta).
V EVL Nedakonický les může být biotop hořavky duhové i velkých mlžů dotčen přímo pročištěním kynety
Dlouhé řeky v délce cca 350 m. Půjde o odtěžení části stávajících nánosů s ponecháním určité části
stávajících rákosin. Řešení předpokládá odtěžení sedimentů jen v míře nezbytně nutné pro vytvoření
stabilní kynety dostatečné pro občasné převádění průtoků.
Stávající potenciální biotop hořavky v Dlouhé řece je dlouhý cca 8.000 m, dotčený úsek (350 m)
představuje tedy cca 4.4 %. To je však pouze teoretický předpoklad. Přírodovědné průzkumy, zejména
hydrobiologický a ichtyologický, provedené v jaro-letním aspektu roku 2015 prokázaly, že koryto Dlouhé
řeky pod ČOV Nedakonice je dlouhodobě zaneseno mohutnou vrstvou organického bahna o mocnosti
40 – 70 cm. Ve vrstvě sedimentu dochází k anaerobnímu rozkladu organických látek za vzniku toxických
produktů rozkladu (sirovodík, metan). V období dlouhodobě vysokých teplot a nízkých srážek a průtoků
tento anaerobní rozklad spolu se zbytkovým znečištěním z ČOV Nedakonice rozvrací kyslíkovou bilanci
prostředí za vzniku kyslíkových deficitů, případně anoxického prostředí. Takové prostředí opouští
aerobní organismy (makrozoobentos, ryby), přežívají pouze lokálně nejodolnější druhy organismů. Např.
v letním aspektu roku (červen) 2015 byly v makrozoobentosu zjištěny pouze larvy pakomárů rodu
Chironomus (Chironomus plumosus, Chironomus sp.), které přežívaly pouze v okrajových mělčinách
v blízkosti hladiny, kde byla kyslíková bilance příznivější. Obdobně při ichtyologickém průzkumu
(červenec 2015) byl v dlouhé řece zjištěn pouze tohoroční plůdek karase stříbřitého (Carasius auratus),
který se také, i při vyrušení, zdržoval těsně pod hladinou.
Samostatně byl pak proveden průzkum zaměřený na výskyt velkých mlžů, jakožto klíčový faktor pro
rozmnožování dotčeného předmětu ochrany hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus). Při tomto
průzkumu byl roce 2014 v Dlouhé řece prokázán recentní výskyt škeble říční (Anodonta anatina)
nálezem lastur i živých jedinců a dále byly nalezeny starší, částečně již erodované, lastury škeble
rybniční (Anodonta cygnea) a velevruba malířského (Unio pictorum). Při průzkumech v jaro-letním
aspektu, resp. zejména v létě roku 2015, došlo vlivem vysokých teplot, dlouhodobě nízkých srážek a
průtoků k výraznému zhoršení jakosti vody pod ČOV Nedakonice. Koryto toku je dlouhodobě zaneseno
organickými sedimenty (40 - 70 cm), v nichž dochází k anaerobnímu rozkladu organických látek za
vzniku toxických produktů rozkladu (sirovodík, metan). V tomto prostředí je výskyt velkých mlžů
vyloučen.
Hořavka duhová překvapivě nebyla zjištěna ani ichtyologickým průzkumem v odstaveném rameni
Moravy, přestože rybí obsádka byla v tomto prostředí relativně bohatá (viz tab.). Stejně tak v tomto
prostředí nebyli nalezeni živí jedinci, ani lastury velkých mlžů. Také v tomto případě jde s největší
pravděpodobností o vliv nevhodné jakosti vody – odstavené rameno je silně eutrofizováno, při
červencovém terénním šetření byl zjištěn mimořádně silný sinicový vodní květ (Microcystis aeruginosa).
Sinice produkují toxické látky – cyanotoxiny, filtrující organismy, mezi něž mlži patří, tak mohou být
snadno v eutrofizovaném prostředí vyhubeny.
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Revitalizační zásah bude spojen s lepší průtočností koryta Dlouhé řeky a odstraněním organických
nánosů. To se jednoznačně projeví zlepšením jakosti vody, což umožní rekolonizaci Dlouhé řeky rybami
z nižších partií řeky a z Moravy. Protože kaprovité ryby přenášejí larvální stadia mlžů – glochidie, bude
tak umožněna rekolonizace území i velkými mlži. Pro obnovu prosperity a stability populace hořavky
duhové (a velkých mlžů) má revitalizace vodohospodářského uzlu Nedakonice zásadní význam.
Na základě výše uvedených skutečností je vliv záměru na populaci hořavky duhové (Rhodeus sericeu
amarus) v EVL Nedakonický les (CZ0724107) hodnocen jako mírně pozitivní s bodovou hodnotou
+1.
Populace hořavky duhové (Rhodeus sericeu amarus) v EVL Insel (CZ0723012) nebude záměrem
dotčena – nulový vliv.
Vliv na celistvost EVL
Celistvost EVL je chápána jako jejich schopnost udržovat kvalitu lokality z hlediska naplňování jejich
ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů
nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení
jejich stávajícího stavu. Tento pojem je také nutno chápat v širokém smyslu jako integritu nejen
topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod.
Výsledky přírodovědných průzkumů a posouzení technické dokumentace záměru prokazují, že záměr
sleduje revitalizační cíle, zejména stabilizaci vodních poměrů v dotčeném území a odstranění
nepříznivých vlivů předchozích vodohospodářských úprav a stav přírodního prostředí. Negativní vliv
revitalizačních úprav bude dočasný a relativně krátkodobý, již po první vegetační sezóně dojde k
rekolonizaci pročištěného úseku Dlouhé řeky, včetně nově vybudovaného odlehčovacího koryta
populacemi hořavky duhové a velkých mlžů. Žádný z předmětů ochrany posuzovaných EVL nebude
významně negativně dotčen. Z výše uvedených důvodů je vliv záměru na celistvost posuzovaných
evropsky významných lokalit (EVL Nedakonický les a EVL Insel) hodnocen jako nulový s bodovou
hodnotou 0.
Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z dlouhodobého hlediska jako mírně pozitivní,
vlivy během výstavby jsou hodnoceny jako mírně negativní, lokální a dočasné.
Vliv na zvláště chráněná území je hodnocen jako mírně pozitivní.
Záměrem nebudou významně negativně ovlivněny předměty ochrany evropsky významných lokalit
Nedakonický les a Insel, ani celistvost těchto EVL. Ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny.

D.I.8 Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Vliv záměru na krajinný ráz lze hodnotit jako pozitivní. Realizací záměru dojde revitalizaci v současné době
regulovaného a napřímeného koryta Dlouhé řeky do přírodě blízkého stavu, tvar koryta bude v rámci
možností navrácen do přirozené podoby. Zásah přispěje ke zvýšení estetické a přírodní hodnoty území a
kladně ovlivní harmonické vztahy v krajině.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako mírně pozitivní. Realizací záměru nedojde k významné
změně krajinného rázu, krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Oznamovaný záměr nebude mít negativní vliv na hmotný majetek či architektonické kulturní památky.
V dotčeném území se vyskytuje technická infrastruktura včetně cest, mostů, vedení inženýrských sítí různých
typů a ochranných hrází. Ty však nebudou oznamovaným záměrem dotčeny a budou zachovány.
Žádné nemovité kulturní památky ani národní kulturní památky nebudou realizací záměru dotčeny.
Na lokalitu záměru nejsou vázány žádné kulturní hodnoty nehmotné povahy jako tradice, dějiště významné
události, místo spojené s významnou osobou.
Negativní vlivy na hmotný majetek, historické a kulturní památky nejsou očekávány.

STRANA 57 z 69

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

D.I.10 Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Záměr neovlivňuje dopravní rozvojové záměry v území ani další existující komunikace, pěší nebo cyklistické
trasy resp. systémy hromadné dopravy. Záměr samotný nemá po realizaci na dopravu žádný vliv.
V období výstavby záměru lze očekávat pouze stavební dopravu materiálů a osob, půjde o vliv časově
omezený.
Vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány, nedochází k rozvoji ani k omezení existující infrastruktury.
Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu jsou hodnoceny jako nulové.

D.I.11 Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.

D.II.
ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Zasažené území představuje dotčený úsek Dlouhé řeky, slepé rameno řeky Moravy a jeho bezprostřední
okolí. Záměr má charakter revitalizace toku a jeho vlivy na životní prostředí lze proto z dlouhodobého
hlediska hodnotit jako pozitivní. Vlivy na obyvatelstvo připadají v úvahu v období realizace záměru a jsou
hodnoceny jako zanedbatelné.
Vlivy přesahující platné limitní či hraniční hodnoty nejsou u posuzovaného záměru očekávány.

D.III.
ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
Nepříznivé vlivy na jednotlivé složky a faktory životního prostředí i sociální sféru v rozsahu přesahujícím
státní hranice jsou vyloučeny.

D.IV.
OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů
a povolovacích rozhodnutí. Nad tento rámec jsou za účelem minimalizace vlivů navrženy následující
podmínky a opatření.

Opatření pro další projektovou přípravu
1.

Realizace stavby je podmíněna:
−

závazným stanoviskem k zásahům do významného krajinného prvku dle ust. § 4 odst. 2 zák. č.
114/1992 Sb.

−

výjimkou ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle ust. § 56 zák. č. 114/1992
Sb.

2.

V rámci přípravy záměru provést dendrologický průzkum a zpracovat plán kácení dřevin. Kácení musí
být provedeno v nejmenší možné míře, kterou vyžadují navrhované úpravy.

3.

V rámci přípravy záměru zpracovat plán výsadeb. K výsadbám budou použity výhradně původní dřeviny
typické pro danou lokalitu. Výsadba bude naplánována mozaikovitě, přičemž značná část (alespoň jedna
třetina) plochy bude ponechána bez výsadeb přirozenému vývoji.
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4.

V rámci přípravy záměru navrhnout způsoby využití přebytečné zeminy odtěžené při terénních
úpravách.

5.

V rámci navazující přípravy záměru posoudit stav příjezdových komunikací, navrhnout optimální
příjezdovou trasu a případné úpravy či dočasné řešení pro dopravu materiálů do místa stavby.

6.

Odtěžené sedimenty z vodního toku budou využity při budování mokřadní plochy v rámci záměru. Tomu
přizpůsobit postup provádění jednotlivých pracím, aby nedocházelo je zbytečné manipulaci s odtěženým
materiálem.

Opatření pro období realizace záměru
7.

K omezení negativních účinků, zejména na citlivé skupiny organismů, rozhodujících rušivých vlivů, t. j.
zejména terénních prací a případné kácení dřevin, skrývek zemin, výkopových a zemních prací je
nezbytné soustředit tyto práce do mimovegetačního období, kdy nebude zasažena reprodukce
obojživelníků a ptáků, a kdy vlivy na okolní biotopy a populace druhů budou omezené.

8.

Významným zmírňujícím opatřením je vhodný harmonogram prací. Optimálním obdobím jsou podzimní
a zimní měsíce (září – únor), kdy rušivá činnost nepostihne klíčová reprodukční období (kladení
vaječných snůšek obojživelníků, vývoj larev, migrace subadultních jedinců mimo vodní prostředí,
hnízdění ptáků). I v tomto období je však třeba věnovat pozornost výskytu zejména obojživelníků
v prostoru staveniště a zajistit jejich případný záchranný přenos na neohrožené lokality.

9.

K eliminaci negativních vlivů v důsledku technologické nekázně nebo selhání lidského faktoru v období
realizace záměru lze doporučit, aby práce zejména v etapě kácení dřevin, terénních prací a skrývek
svrchní vrstvy půdy, probíhala za odborného přírodovědného dozoru (biologický dozor), prováděného
odborně způsobilou osobou.

10. Těsně před zahájením stavebních prací provede odborně způsobilá osoba v dotčeném území průzkum a
případně záchranný transfer vzácných a ohrožených živočichů zaměřený vodní živočichy, plazy a
obojživelníky. Nalezení jedinci budou přeneseni mimo prostor staveniště na nejbližší vhodné biotopy
obdobného charakteru.
11. Plochy dočasného záboru včetně příjezdových cest bezodkladně rekultivovat či uvést do původního
stavu.
12. Při úpravách koryta toku v co nejmenší míře používat cizorodý materiál (např. lomový kámen). Takové
materiály používat jen v místech, která je nezbytně nutné zpevňovat a chránit proti erozi.
13. Minimalizovat prašné znečištění v rámci stavby vhodnými organizačními opatřeními, jako je skrápění
povrchů, čištění dopravních prostředků a komunikací apod.
14. Při výstavbě bude věnována zvýšená pozornost:
−

omezování emise tuhých látek jak při dopravě, tak při vlastních stavebních pracích,

−

stavu stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných úniků
s možností ohrožení kvality vod,

−

dodržování opatření pro prevenci úkapů či úniků ropných látek nebo jiných provozních kapalin,

−

účinnému zajištění techniky pro případ úniku závadných látek.

15. Zpracovat havarijní plán pro období výstavby. Zabránit znečištění horninového prostředí a povrchových
a podzemních vod zavedením vhodných ochranných a preventivních opatření.
16. Práce v korytě toku a v území s přímou návazností na něj provádět mechanizací vybavenou
odbouratelnými mazivy.
17. Pro čištění a oplachy znečištěných mechanismů a dopravních prostředků nebude používána voda přímo
z vodního toku a tato voda nebude do toku volně odtékat. Místa pro čištění vozidel a mechanismů
nebudou situována v bezprostřední blízkosti toku, v případě mokrého čištění bude voda recyklována a
přebytek odvážen k vyčištění na vhodné místo (ČOV).
18. Zabránit znehodnocení deponované ornice, vyloučit její erozi a nadměrné zaplevelení.
19. Omezit zákal toku, práce v korytě provádět v málovodném období.

STRANA 59 z 69

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

20. Kácení dřevin omezit na minimální nutný rozsah. Kácení provést mimo vegetační období (říjen-březen).
21. Zajistit ochranu stromořadí podél východní strany slepého ramene a podél toku Moravy před
poškozením. V blízkosti stromů neprovádět žádné stavební práce, nedeponovat zeminu apod.

Opatření pro období po realizaci záměru
22. Po realizaci záměru bude po dobu minimálně tří let prováděn na všech plochách trvalého a dočasného
záboru pravidelný management v podobě likvidace invazních druhů rostlin.

D.V.
CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
V průběhu zpracování oznámení se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by
znemožňovaly jednoznačnou specifikaci možných vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.
Dostupné informace jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
V žádné ze sledovaných oblastí (veřejné zdraví, ovzduší, voda, půda, geofaktory, flóra a fauna, hluk,
památky, krajina) se nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které by znemožnily
jednoznačnou formulaci závěrů.
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ČÁST E
(POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU)
E.I.
POPIS VARIANT ŘEŠENÍ STAVBY
Záměr je předkládán v jediné variantě územního i technického řešení.

E.II.
POROVNÁNÍ VARIANT
Záměr je navržen v jediné realizační variantě. Alternativní variantou je varianta tzv. nulová,
představující nerealizaci stavby.
Nulová varianta (varianta 0) je referenční variantou, představující stav bez realizace posuzovaného
záměru. Slouží k porovnání vlivů souvisejících s realizací záměru (ovzduší, voda, hluk, doprava, krajinný ráz)
se stavem bez záměru, resp. ke stanovení kvalitativních a kvantitativních rozdílů mezi aktivní a nulovou
variantou, a vyhodnocení celkové významnosti vlivů projektové varianty.
Prosazování nulové varianty (bez činnosti) je na místě v případě činnosti zatěžující okolní prostředí nad
únosnou mez (překračování povolených limitů znečištění, devastace rozsáhlých území, likvidace cenných
ekosystémů, produkce značného objemu toxických odpadů, ohrožení lidského zdraví apod.). Žádný
z uvedených negativních důsledků nebyl u hodnoceného záměru identifikován.

Na základě údajů uváděných v předchozích kapitolách oznámení lze prověřovaný záměr označit pro dané
území za únosný a přijatelný. Celková ekologická zátěž území nepřekročí vlivem záměru únosnou mez a
nedojde k podstatné změně charakteru území. Využití území nevyvolává žádné střety zájmů z hlediska
územního plánování; záměr je v souladu se záměry územního plánování v dané lokalitě.
Souhrnně lze záměr hodnotit jako akceptovatelný. Míru ovlivnění okolního prostředí lze v cílovém stavu
hodnotit jako mírně pozitivní, během výstavby jako mírně negativní.
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ČÁST F
(DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE)
F.I.
MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE
Tématické mapové, obrazové a grafické přílohy jsou součástí příloh tohoto oznámení.
Situační řešení záměru je dokladováno v přílohové části tohoto oznámení.
V přílohách oznámení jsou v plném znění uvedeny odborné studie:
Biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. (příloha 3)
Naturové hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (příloha 4)
Inženýrsko-geologický průzkum (příloha 5).

F.II.
DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uváděny.
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ČÁST G
(VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU)
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.

G.I.
INFORMACE O ÚČELU OZNÁMENÍ
Toto oznámení je zpracováno v souladu s požadavky § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, s náležitostmi podle přílohy č. 3 zákona. Účelem oznámení je
poskytnout základní informace o charakteru záměru, o stavu dotčeného území a o předpokládaných vlivech
na okolní prostředí pro potřeby zjišťovacího řízení dle § 7 zákona. Své písemné vyjádření k oznámení
může zaslat každý na adresu příslušného krajského úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění
informace o oznámení. Souhrnné vypořádání všech písemných připomínek bude součástí písemného
závěru ze zjišťovacího řízení, který vydá příslušný úřad.

G.II.
INFORMACE O PROVĚŘOVANÉM ZÁMĚRU
Záměrem prověřovaným ve zjišťovacím řízení je soubor revitalizačních opatření na území, kde se nachází
tzv. vodohospodářský uzel Nedakonice.
Název záměru: Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
Oznamovatel: Povodí Moravy, státní podnik, Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, je následující:

kategorie:
bod:
název:

sloupec:

II
1.3
Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové poměry (např.
odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické
meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.
B

Dle §4 odst. 1 písm. e) citovaného zákona jsou předmětem posuzování stavby, činnosti a technologie, které
podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zvláštního právního předpisu mohou samostatně
nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti; tyto stavby,
činnosti a technologie podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.
Příslušným úřadem je Krajský úřad Zlínského kraje.
Základní kapacitní údaje jsou následující:
Celková plocha dotčená navrhovaným záměrem

55 000 m2 (cca 5,5 ha)

z toho:
trvalé vynětí ze ZPF

13 500 m2

dočasné vynětí ze ZPF

7 500 m2
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Záměr je umístěn v jižní části katastru obce Nedakonice, na hranici s katastrem města Uherský Ostroh.
kraj:

Zlínský

obec:

Nedakonice, Uherský Ostroh

katastrální území:

Nedakonice (702145), Uherský Ostroh (773131)

Poloha záměru je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.1.).
Obrázek: Umístění záměru (1:50 000)

Cílem navrhovaných úprav je omezit vstup splavenin do systému, zajistit průtoky vody odpovídající
charakteru koryt vodních toků, optimalizovat vodní režim odstavených říčních ramen, zajistit migraci ryb a
vhodné podmínky pro jejich život a reprodukci. Dlouhá Řeka bude odvedena do podjezí Nedakonického jezu
a voda pro tok Morávka bude naopak získávána z řeky Moravy v nadjezí pomocí prodloužení stávajícího
koryta Morávky.
Vzhledem k charakteru záměru se nepředpokládá narušení charakteru krajiny, urbanistického ani
architektonického stavu okolí.

Členění stavby na stavební objekty
S0-01 Dlouhá řeka
SO-01.1. Odlehčení dlouhé řeky do podjezí jezu Nedakonice
SO-01.1.1. Rozdělovací objekt
SO-01.1.2. Zemní koryto – odlehčení Dlouhé řeky
SO-01.1.3. Shybka
SO-01.2. Revitalizace horní části ramene Oblůčí
SO-01.2.1. Pročištění kynety
SO-01.2.2. Revitalizační opatření
SO-02 Morávka
SO-02.1. Prodloužení Morávky a odbahnění dolní části Oblůčí
SO-02.1.1. Úprava odběrného objektu
SO-02.1.2. Zemní koryto – prodloužení Morávky
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SO-02.1.3. Most se stavidlem
SO-02.1.4. Odbahnění dolní části ramene Oblůčí
SO-02.1.5. Odbahnění Morávky
SO-02.1.6. Mokřadní plocha
SO-02.1.7. Propustek
SO-02.2. Obtokový rybí přechod na jezu Nedakonice
SO-02.2.1. Rybí přechod
Situace stavby a jejího okolí je zřejmá z následujícího obrázku (podrobněji viz příloha č. 1.3.).
Obrázek: Situace okolí záměru (1:10 000)

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace je uvedeno
v příloze č. 6 (Doklady):
Úřad městyse Polešovice, stavební úřad, vyjádření zn.: ÚMP/15/15/SÚ/LUD ze dne 4.2.2015:
„Plánovaná stavba „Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“ v katastrálním území
Nedakonice je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací obce Nedakonice.“
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Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., je uvedeno v příloze č. 6
(Doklady):
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.: KUZL 4875/2015 ze dne
2.2.2015:
„Uvedený záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.“

G.III.
INFORMACE O VLIVECH NA OKOLNÍ PROSTŘEDÍ
V oznámení je hodnocen charakter a rozsah vlivů záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší,
povrchové a podzemní vody, půdu, geologické podmínky, rostlinná a živočišná společenstva, krajinný ráz,
hlukovou a dopravní situaci, kulturní a historické památky. Analýza možných vlivů vychází ze stávající situace
těchto složek a faktorů přírodního a sociálního prostředí, jejichž stručný popis je uveden v části C tohoto
oznámení.
Z analýzy předpokládaných vlivů stavby vyplývá, že realizace záměru nepovede k navýšení stávající
zátěže dílčích složek. Vlivy v cílovém stavu lze hodnotit převážně jako nulové až mírně pozitivní. Výstupy
do životního prostředí (ovzduší, odpadní vody, hluk apod.) budou prakticky nulové, záměr nepovede ke
znečišťování nebo poškozování životního prostředí.
Nedojde k negativním vlivům na obyvatelstvo a veřejné zdraví. Záměr neprodukuje žádné škodliviny
(znečištění ovzduší, hluk), které by mohly samostatně nebo ve spojení s dalšími aktivitami v území vést k
překračování příslušných hygienických limitů.
Záměr není zdrojem znečištění ovzduší. Vlivy na kvalitu ovzduší a na imisní situaci lze považovat za
nulové. Vlivy během výstavby za mírně negativní, lokální a krátkodobé.
Záměr není zdrojem hluku. Vlivy hluku lze hodnotit jako nulové. Vlivy během výstavby za mírně negativní,
lokální a krátkodobé.
Posuzovaným záměrem nebudou významně ovlivněny hydrologické ani hydrogeologické
charakteristiky blízkého ani širšího okolního zájmového území. Vlivy na kvalitu povrchových i
podzemních vod lze v cílovém stavu hodnotit jako mírně pozitivní. Vlivy během výstavby lze hodnot jako
mírně negativní.
Záměr vyžaduje trvalý zábor zemědělského půdního fondu (ZPF) ve výši 13 500 m2 ve IV. třídě
ochrany ZPF. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nejsou záměrem dotčeny. Vliv na půdu (zábor,
kvalita) lze hodnotit jako nízký a lokální.
Vlivy na geofaktory životního prostředí jsou hodnoceny jako velmi nízké až zanedbatelné. Vlivy na kvalitu
horninového prostředí nejsou za běžného provozu očekávány.
Vlivy na faunu, flóru, prvky ÚSES a VKP, lze hodnotit z dlouhodobého hlediska jako mírně pozitivní, vlivy
během výstavby jsou hodnoceny jako mírně negativní, lokální a dočasné.
Vliv na zvláště chráněná území je hodnocen jako mírně pozitivní.
Záměrem nebudou významně negativně ovlivněny předměty ochrany evropsky významných lokalit
Nedakonický les a EVL, ani celistvost této EVL. Ptačí oblasti nemohou být záměrem ovlivněny.
Vliv na krajinu a krajinný ráz lze hodnotit jako mírně pozitivní. Realizací záměru nedojde k významné
změně krajinného rázu, krajinné struktury či jiné krajinné charakteristiky.
Vliv na dopravní a jinou infrastrukturu je hodnocen jako nulový.
Na dotčeném pozemku nebo v jeho blízkosti nejsou žádné stavby nebo památky, které by mohly být
záměrem negativně ovlivněny.
Záměr nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů.
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Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo, ovzduší, hluk, povrchová a podzemní voda, půda, fauna,
flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy výstavby a provozu záměru „Morava km
137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“ přijatelně nízké.
Souhrnně lze konstatovat:
→ Umístění záměru je, s přihlédnutím k jeho charakteru a využití zájmového území, akceptovatelné.
→ Realizace záměru nepředstavuje významnou zátěž pro jednotlivé složky životního okolí ve svém
okolí.
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ČÁST H
(PŘÍLOHY)
Přílohy jsou zařazeny za hlavním textem tohoto oznámení.

Seznam příloh:
1. Mapové, obrazové a grafické přílohy
1.1. Situace širších vztahů 1:50 000
1.2. Situace zájmového území 1:25 000
1.3. Situace okolí stavby 1:10 000
1.4. Situace záměru na podkladu ortofotomapy
1.5. Hydrologická situace
2. Koordinační situace stavby
2.1. Celkový situační výkres 1:10 000 (C.2)
2.2. Koordinační situační výkres 1:1000 (C.3)
3. Biologické hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.
4. Naturové hodnocení dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
5. Inženýrsko-geologický průzkum
6. Doklady
- vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
- stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření příslušného úřadu z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.
- autorizace zpracovatele oznámení

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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Přehled použitých zdrojů
1. Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice. Dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí. VH atelier s.r.o. Brno, 10/2015.

2. Územní plán obce Nedakonice, Ing. arch. Vladimír Dujka, 08/2009
3. Olmer M: Hydrogeologické rajóny ČSR - povodí Labe, VÚV 1986
4. Demek J. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR – Hory a nížiny; ACADEMIA Praha 1987
5. Pitter P. a kol.: Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže; ACADEMIA Praha 1984
6. Svoboda J. a kol.: Regionální geologie ČSSR; ÚÚG Praha 1964
7. Culek M. [ed.] (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha.
8. Hora J., Marhoul P., Urban T. (2002): Natura 2000 v České republice.
9. Hudec K. a kol.: Příroda České republiky, Academia 2007
10. kolektiv autorů: Krajina v České republice, Praha 2007
11. Internetové zdroje: www.czso.cz, www.geoportal.cenia.cz, www.unhost.cz, www.nature.cz,
www.cuzk.cz, www.obce.cz, www.ochranaprirody.cz,
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PŘÍLOHA 1
(MAPOVÉ, OBRAZOVÉ A GRAFICKÉ PŘÍLOHY)

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
1.1. SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHÙ

mìøítko 1:50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
1.2. SITUACE ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ

mìøítko 1:25 000

LEGENDA:
zájmové území zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
1.3. SITUACE OKOLÍ ZÁMÌRU

mìøítko 1:10 000

LEGENDA:
okolí území zámìru

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
1.4. SITUACE ZÁMÌRU NA PODKLADU ORTOFOTOMAPY

mìøítko 1:5 000

LEGENDA:
rozsah dotèeného území

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE

výøez ze základní vodohospodáøské mapy ÈR , mìøítko 1 : 50 000

LEGENDA:
lokalizace zámìru
legenda tematického obsahu na následujícím listu

Alexandr Mertl - ekologické inenýrství

Morava km 137,021 - revitalizace VH uzlu Nedakonice
1.5. HYDROLOGICKÁ SITUACE - legenda

poznámka: Pøevzato podle “Základní vodohospodáøská mapa ÈR - SEZNAM MAPOVÝCH ZNAÈEK”; VÚV TGM 1998

PŘÍLOHA 2
(SITUACE STAVBY)

PŘÍLOHA 3
(BIOLOGICKÉ HODNOCENÍ)

AQUA-Service
Malešovice 105, 664 65 Malešovice
tel.: +420 728 887 961, IČO: 105 40 563
e-mail: j.zahradka@email.cz

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67
podle § 45i zák.č.114/1992 Sb.,
(Autorizační osvědčení vydané Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím
č.j.OEKL/1441/05 ze dne 17.5.2005)

M167 – Morava km 137,021 – revitalizace
VH uzlu Nedakonice
(Biologické hodnocení záměru dle ust. § 67 zák. č. 114/1992 Sb.)

Malešovice, srpen 2015

M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
Biologické hodnocení záměru dle ust. § 67 zák. č. 114/1992 Sb.

1. ÚVOD

Zadavatelem biologického hodnocení dotčených pozemků je Povodí Moravy, s.p., se
sídlem se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ: 708 90 013, (dále jen zadavatel). Zadáním
je přírodovědný průzkum dotčených pozemků a následné hodnocení vlivů záměru na rostliny
a živočichy dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
(biologické hodnocení) a hodnocení vlivu záměru dle 45i téhož zákona na území, předměty
ochrany a celistvost soustavy Natura 2000 (naturové hodnocení).
Závěrečná zpráva přírodovědného průzkumu a hodnocení vlivů byla zpracována
RNDr. Jiřím Zahrádkou, CSc., autorizovanou osobou k provádění posouzení podle § 67
zák.č.114/1992 Sb., (autorizační osvědčení vydané Ministerstvem životního prostředí ČR
rozhodnutím č.j. OEKL/144/05 ze dne 17.5.2005, autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP
č.j. 25304/ENV/10 ze dne 23.3.2010).
Při zpracování autor využil své odborné způsobilosti znalce v oboru vodní
hospodářství, odvětví rybářství a rybníkářství se specializací pro hydrobiologii a jakost
vody a v oboru ochrany přírody.
Přírodovědné průzkumy a závěrečná zpráva byly zpracovány ve spolupráci s:
-

botanika - ing. Jindřich Šmitákem (znalec v oboru ochrany přírody)
zoologie - ing. Václavem Práškem, PhD. (Výzkum a vývoj v oblasti přírodních
věd, Rybnická 22, 634 00 Brno, IČ: 757 523 79).
ichtyologie - ing. Pavlem Jurajdou, PhD. (Ústav biologie obratlovců
Akakdemie věd ČR, Brno, Květná 8

Práce na přírodovědných průzkumech navázaly na předchozí přírodovědné
průzkumy, rešerše databázových systémů (nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR NDOP) a posouzení úvodní dokumentace záměru zpracované v roce 2014 pro stejný záměr
pro firmu VH atelier, spol. s r.o., se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ: 494
37 267.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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2. PODKLADY

-

-

-

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č.
114/1992Sb., v platném znění
Ústřední seznam ochrany přírody, AOPK ČR
Povodí Moravy, s.p., 2014: M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu
Nedakonice, Revitalizační opatření na tocích ve správě Povodí Moravy, 08/2014
M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice, dokumentace pro
územní řízení, VH atelier, spol.s r.o., Brno, 11/2014
KÚ Zlínského kraje, 2015: Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence
významného vlivu záměru Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, č.j. KUZL 4875/2015 ze dne 2.2.2015
KÚ Zlínského kraje, 2015: Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, k záměru „Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu
Nedakonice“, č.j. KUZL 10501/2015 ze dne 16.2.2015
Městský úřad Uherské Hradiště, 2015: Závazné stanovisko č.j. MUUHOŽP/5690/2015/Be ze dne 17.2.2015
Úřad městyse Polešovice, 2015: Sdělení o souladu s územně-plánovací dokumentací,
č.j. ÚMP/15/15/SÚ/LUD ze dne 4.2.2015
Šmiták, j., 2015: Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice, botanický
průzkum (manuskript)
Prášek, V., 2015: Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice, zoologický
průzkum (manuskript)
Schneider, J., Schneiderová, J., 2006: Plán péče pro přírodní rezervaci Kolébky
(manuskript)
Zahrádka, J., 2014: Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice,
jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených pozemků (biologický průzkum)
Nálezová databáze AOPK ČR
Ústřední seznam ochrany přírody
Výsledky vlastních terénních šetření autora a spolupracovníků

Legislativní situace: Uvažovaný záměr je lokalizován v extravilánu obce Nedakonice,
zasahuje do významných krajinných prvků les, vodní tok a údolní
niva, v okolí záměru jsou biotopy obecně a zvláště chráněných
druhů živočichů. Záměr leží v blízkosti zvláště chráněného území
přírodní rezervace Kolébky a zasahuje do území soustavy Natura
2000 – EVL Nedakonický les CZ0724107) a leží v blízkosti EVL
Insel (CZ0723012)

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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3. POPIS A VYHODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH PRVKŮ KRAJINY
3.1.

Popis území

Záměrem dotčené území se nachází v Dyjsko-moravském bioregionu (4.5, Culek M. a
kol., 1996), který je tvořen širokými nivami Dyjsko-svrateckého a Dolnomoravského úvalu.
Geologickým podkladem jsou převážně štěrky a písky, povrch však tvoří 2 – 5 m mocné
vrstvy nivních hlín. Celý bioregion leží v nejteplejší oblasti České republiky – T4. Celkový
roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 500 - 550 mm. Bioregion se rozkládá v termofytiku
ve fytogeografickém okrese 18b Dolnomoravský úval. Potenciálně převažují lužní lesy,
v hodnoceném prostoru střemchová jasenina (Pruno – Fraxinetum) místy v komplexu
s mokřadními olšinami (Alnio glutinosae). Dnešní tvář krajiny je však významně přeměněna
antropogenní činností – dominuje orná půdy. Flora i fauna mají jasný vztah k panonské
provincii.
Lokalita záměru se nachází v extravilánu obce Nedakonice, cca 2,0 km jihovýchodně
od středu obce. Jedná se o upravený tok řeky Moravy okolí jezu Nedakonice, pravobřežní
údolní nivu, z níž část je zorněná a další části tvoří přírodní prvky – slepé rameno Moravy,
mokřad a lužní les, a dále koryto toku Dlouhé řeky – směrem k obci Nedakonice upraveno,
směrem po proudu bez úprav.
Lokalita záměru zasahuje do území EVL Nedakonický les (CZ0724107) a lží v těsné
blízkosti EVL Insel (CZ0723012). V blízkosti záměru leží dále zvláště chráněné území
(ZCHÚ) PR Kolébky.

3.1.

Botanická charakteristika území

Poloha:
Hodnocené území se nachází v kat. území Nedakonice okr. Uherské Hadiště, jižně od
obce, po obou březích starého toku Dlouhé řeky v délce zhruba 450 m, v nadmořské výšce
174 m.
Ekotop:
Zazemněný a eutrofizovaný vodní tok s břehovým porostem vrb a rozsáhlými porosty
rákosin, mokřad s rákosinami, zemědělsky využívaná orná půda (pšenice).
Fytogeografické členění:
Podle regionálně fytogeografického členění (Skalický 1988) je území součástí oblasti
Panonského termofytika, fytogeografického okresu 18b – Dolnomoravský úval.
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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Biotop, fytocenóza:
Dle charakteru jednotlivých částí území podle Katalogu biotopů ČR (Chytrý & spol.,
2001) náleží část území tj. pruh porostu po levém břehu Dlouhé řeky do biotopu K1 –
Mokřadní vrbiny prolínající se s biotopem K2 – Vrbové křoviny podél vodních toků v němž
se nejvíce uplatňuje biotop K2.1 – Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů. Velmi
podstatným je zde i biotop M a to M1.1 – Rákosiny eutrofních stojatých vod na pravém břehu
toku, zasahující až do sousedního lesního porostu.
Seznam druhů nalezených na lokalitě:
Botanický průzkum byl proveden v jaro-letním aspektu roku 2015 (březen – srpen).
Druhově poměrně chudé, registrováno bylo 47 druhů vyšších rostlin, z toho 9 dřevin (stromů i
keřů), které jsou v seznamu zvýrazněny tučně. Ve vlastním zkoumané území nebyl nalezen
žádný rostlinný druh chráněný podle zákona č. 114/1994 Sb. ani fytogeograficky významný
druh pro danou floristickou oblast. Mimo území, v jeho těsné blízkosti, byl zaznamenán
výskyt jediného ohroženého druhu ve skupině C3 divizny švábovité (Verbascum blattaria),
nalezena pouze v jednou jedinci na břehu jezera. Na volných plochách bez stromového
porostu převládají kopřivy, slunečnice topinambur a rákos. Ve vrbovém porostu jsou to opět
kopřivy a invazní netýkavka malokvětá.
Charakter druhů
Invazní (neofyt) Původní Archeofyt
(nepův.,zavlečený) (domácí) (zdomácnělý)
javor jasanolistý
/
psineček obecný
/
kerblík lesní
/
lopuch menší
/
lopuch plstnatý
/
pelyněk černobýl
/
měrnice černá
/
dvouzubec trojdílný
/
sveřep jalový
/
opletník plotní
/
/
bodlák kadeřavý
ostřice řídkoklasá
/
čekanka obecná
/
/
pcháč rolní
bolehlav plamatý
/
pýr plazivý
/
kuklík městský
/
zblochan největší
/
slunečnice topinambur
/
krabilice chlupatá
/
vlaštovičník větší
/
netýkavka malokvětá
/
ořešák černý
/
locika kompasová
/
hluchavka skvrnitá
/
Český název

Vědecký název
Acer negundo
Agrostis canina
Anthriscus sylvestris
Arctium minus
Arctium tomentosum
Artemisia vulgaris
Ballota nigra
Bidens tripartita
Bromus sterilis
Calystegia sepium
Carduus crispus
Carex remota
Cichorium intybus
Cirsium arvense
Conium maculatum
Elytrigia repens
Geum urbanum
Glyceria maxima
Helianthus tuberosus
Chaerophylum hirsutum
Chelidonium majus
Impatiens parviflora
Juglans nigra
Lactuca serriola
Lamium maculatum

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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Lycopus europaeus
Lythrum salicaria
Mentha longifolia
Myriophylum spicatum
Persicaria amphibia
Phalaris arundinacea
Phleum pratense
Phragmites australis
Prunus cerasifera
Ranunculus repens
Rubus caesius
Rosa canina
Salix alba
Salix cinerea
Sambucus nigra
Solidago canadensis
Sparganium erectum
Silene latifolia ssp. alba
Tussilago farfara
Typha latifolia
Urtica dioica
Vicia sepium
Vitis vinifera

karbinec evropský
kyprej vrbice
máta dlouholistá
stolístek klasnatý
rdesno obojživelné
chrastice rákosovitá
bojínek luční
rákos obecný
slivoň myrobalán
pryskyřník plazivý
ostružiník ježiník
růže šípková
vrba bílá
vrba šedá
bez černý
zlatobýl kanadský
zevar vzpřímený
silenka širolistá bílá
podběl lékařský
orobinec širolistý
kopřiva dvoudomá
vikev plotní
réva vinná

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Použité podklady a zdroje informací :
● Dostál Josef: Klíč k úplné květeně ČSR, ČSAV Praha, 1954;
● Hejný S., Slavík B. et al. (1988-2004): Květena České (socialistické) republiky. 1 – 7;
● Chytrý,M., Kučera,T., Kočí, M.: Katalog biotopů české republiky, AOPK Praha, 2001;
● Kubát,K.: Klíč k úplné květeně České republiky, Academia Praha, 2002;
● Procházka, František: Černý a červený seznam cévnatých rostlin ČR (stav v roce 2000),
Příroda 18, Praha, 2001;
● Fytogeografická mapa biotopů ČR;
● Internet – mapy.cz.

3.2.

Zoologická charakteristika území

Cílem zoologického posouzení v zájmovém území bylo v jaro-letním aspektu roku
2015 (březen – srpen) zjištění výskytu obratlovců se zaměřením zejména na zvláště
chráněné druhy živočichů, dle zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č.
395/1992 Sb., v platných zněních.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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Zájmové území se nachází v blízkosti toku řeky Moravy na ř. km 137. Je tvořeno
pravobřežní částí přilehlého aluvia řeky Moravy kolem jezu Nedakonice a paralelního toku
Dlouhé řeky a odstaveného říčního ramene Oblůčí. Část zájmového území tvoří zemědělská
půda - orná, většinu pozemků pod jezem Nedakonice podél Dlouhé řeky pak pozemky určené
k plnění funkce lesa.
Při průzkumu lokality byli obratlovci sledováni především metodou liniového
transektu, procházejícího terestrickými biotopy zájmové plochy, tzv. „zigzagging“. Ptáci byli
pozorováni vizuálně a akusticky (včetně využití hlasových nahrávek k jejich provokaci) a byli
determinováni bez odchytu. Během jejich sledování byly zaznamenávány zjištěné hnízdní
kategorie, vycházející z metodiky Atlasu hnízdního mapování ptactva ČR.
Kategorie hnízdního výskytu ptactva („http://bigfiles.birdlife.cz/Atlas.pdf“):
0 - Nehnízdící (druh pozorovaný v hnízdním období, ale s vysokou pravděpodobností jde o
migrujícího či nehnízdícího ptáka).
A — Možné hnízdění
A1 - Druh pozorovaný v době hnízdění ve vhodném hnízdním prostředí. (Za hnízdní
období považujeme většinou dobu od dubna do července, ale například sovy hnízdí
často už dříve a mnozí pěvci, vodní ptáci či holubi mohou, ať už normálně nebo při
náhradních snůškách, klást vejce a vyvádět mláďata i v srpnu či září. Křivka může
ostatně hnízdit i uprostřed zimy.)
A2 – Pozorování zpívajícího samce (samců) nebo zaslechnutí hlasových projevů
souvisejících s hnízděním v hnízdním období.
B — Pravděpodobné hnízdění
B3 – Pár pozorovaný ve vhodném hnízdním prostředí v době hnízdění.
B4 – Stálý okrsek předpokládaný na základě pozorovaného teritoriálního chování (zpěv,
zahánění soků apod.) na stejném místě minimálně dvakrát v odstupu jednoho týdne.
B5 - Tok, imponování nebo páření.
B6 – Pozorování ptáků navštěvujících pravděpodobná hnízdiště (např. vlaštovky létající
do stáje, kterou nemůžeme zevnitř prohlédnout).
B7 – Vzrušené chování nebo varování starých ptáků nejspíše v blízkosti hnízda či
mláďat.
B8 – Přítomnost hnízdní nažiny u chyceného starého ptáka.
B9 – Staří ptáci pozorovaní při stavbě hnízda nebo dlabání dutiny.
C — Prokázané hnízdění
C10 – Odpoutávání pozornosti od hnízda nebo mláďat nebo předstírání zranění.
C11 – Nález zbytků vaječných skořápek nebo nález použitého hnízda, obydleného či
opuštěného v době mapování.
C12 – Nález čerstvě vylétaných mláďat (u krmivých ptáků) nebo mláďat v prachovém
opeření (u nekrmivých ptáků).
C13 – Pozorování starých ptáků přilétajících na hnízdiště či opouštějících jej za
okolností, které nasvědčují přítomnosti obsazeného hnízda (včetně vysoko
umístěných hnízd nebo hnízdních dutin, do nichž není vidět) či pozorování starých
ptáků vysezujících snůšky vajec.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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C14 – Pozorování starých ptáků přinášejících potravu mláďatům nebo odnášejících trus
od hnízda.
C15 – Nález hnízda s vejci.
C16 – Nález hnízda s mláďaty (viděnými nebo slyšenými).
Savci byli sledováni jednak prostřednictvím pobytových značek a jednak vizuálně
přímým pozorováním v terénu. Plazi a obojživelníci byli zjišťováni vizuálně na
transektech vedených zájmovým územím. S živočichy nebylo manipulováno, tudíž nebylo
zasahováno do jejich přirozeného vývoje. Odchyt drobných zemních savců nebyl
prováděn, stejně jako sledování letounů (Chiroptera). Nebylo prováděno celkové
kvantitativní hodnocení fauny obratlovců.
Použité zkratky:
§SO – silně ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb.,
v platných zněních
§O – ohrožený druh dle zákona č. 114/1992 Sb. a vyhl. 395/1992 Sb., v platných
zněních

3.2.1. Výsledky zoologického průzkumu

Obojživelníci:
Ropucha obecná – Bufo bufo – §O
Rosnička zelená – Hyla arborea – §SO
Skokan zelený – Rana (Pelophylax) esculenta – §SOH
Plazi:
Ještěrka obecná – Lacerta agilis - §SO
Užovka obojková – Natrix natrix - §O
Ptáci:
druh

Brhlík lesní (Sitta europaea)
Břehule říční (Riparia riparia)
Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Drozd brávník (Turdus viscivorus)
Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Holub domácí (Columba livia f. domestica)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur)
Jiřička obecná (Delichon urbica)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos)

zák.
ochrana

hnízdní
kat.

C12
B3
B5
A2
B7
B3
C14
C12
A0
B5
B3
C13
B3

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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Káně lesní (Buteo buteo)
Konipas bílý (Motacilla alba)
Kos černý (Turdus merula)
Kukačka obecná (Cuculus canorus)
Krahujec obecný (Accipiter nisus)
Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris)
Rorýs obecný (Apus apus)
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
Sojka obecná (Garrulus glandarius)
Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Sýkora koňadra (Parus major)
Sýkora modřinka (Parus coeruleus)
Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Ťuhýk obecný obecný (Lanius collurio)
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Volavka popelavá (Ardea cinerea)
Vrabec polní (Passer montanus)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Zvonohlík obecný (Serinus serinus)
Žluna zelená (Picus viridis)
Žluva hajní (Oriolus oriolus)

§SO
§SO
§O

§O

§O
§O
§O

§SO

B3
C14
C14
A2
A1
A1
A2
C12
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A2
A1
C12
C16
A2
A2
C12
C12
C14
C12
A1
A0
A1
C12
A2
B3
A2
A2
A2

Potr. přelety

Potr. přelety
přelety

Potr. přelety

potr. přelety
potr. přelety

Savci:
Hraboš polní – Microtus arvalis
Kuna – Martes sp.
Kočka domácí – Felis sylvestris f. domestica
Lasice kolčava – Mustela nivalis
Liška obecná – Vulpes vulpes
Prase divoké – Sus scrofa
Rejsek malý – Sorex minutus
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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Srnec obecný – Capreolus capreolus
Zajíc polní – Lepus europaeus

Celkem bylo ve sledovaném území zjištěno 60 druhů obratlovců, z toho 3 druhy
obojživelníků, 2 druhy plazů, 46 druhů ptáků a 9 druhů savců.
Zoologickým průzkumem byl zjištěn výsky 13 druhů zvláště chráněných živočichů:
Ropucha obecná - Bufo bufo - §O
Rosnička zelená - Hyla arborea - §SO
Skokan zelený - Rana (Pelophylax) esculenta - §SO
Ještěrka obecná - Lacerta agilis - §SO
Užovka obojková - Natrix natrix - §O
Krahujec obecný - Accipiter nisus - §SO
Ledňáček říční - Alcedo atthis - §SO
Lejsek šedý - Muscicapa striata - §O
Rorýs obecný - Apus apus - §O
Ťuhýk obecný obecný - Lanius collurio - §O
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor - §O
Vlaštovka obecná - Hirundo rustica - §O
Žluva hajní - Oriolus oriolus - §SO
Lze předpokládat, že realizací záměru mohou být dotčeny biotopů zvláště chráněných
druhů živočichů s přímou vazbou na akvatické prostředí, tedy zejména obojživelníci a dále
užovka obojková. Naproti tomu ještěrka, která byla pozorována na povodňové hrázi a
zpevněných betonových plochách v okolí jezu a všechny zvláště chráněné druhy ptáků
záměrem prakticky dotčeni nebudou.
Přestože lokalita v širším slova smyslu patří z hlediska biodiverzity mezi nejbohatší
oblasti ČR, je vlastní zájmové území druhově poměrně chudé. Je to přičítáno především
tomu, že realizace záměru je plánována především na ploše orné půdy a segmentu silně
zazemněné Dlouhé řeky, které nesplňují biotopové nároky většiny druhů, vyskytujících se v
širším okolí. Tomu je přičítána absence výskytu např. obojživelníků v předmětném úseku
Dlouhé řeky, výskyt obojživelníků byl prokázán pouze na odstavném rameni a v jeho
blízkosti.
Z tohoto pohledu je možné realizaci záměru hodnotit jako revitalizaci segmentu
Dlouhé řeky, přičemž žádný ze zde se vyskytujících zvláště chráněných druhů se nevyskytuje
přímo v území dotčeném realizací záměru. Naopak revitalizací segmentu Dlouhé řeky dojde
k obnově biotopů, které budou atraktivní pro některé skupiny živočichů, např. pro
obojživelníky. Jako pozitivní pro biotopy podél Dlouhé řeky níže po proudu je
z biologického hlediska možné hodnotit jejich dotaci vodou z řeky Moravy.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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3.2.2. Rešerše nálezové databáze ochrany přírody (NDOP)

Při rešerši NDOP byly jako filtr využity následující charakteristiky:
-

k.ú. Nedakonice
pole síťového mapování 6970
bez časového omezení

Excerpovaná databáze (NDOP) obsahuje údaje různého stáří a validity. Posuzování
vlivů záměrů na životní prostředí je založeno na aktuálním stavu životního (přírodního)
prostředí. V biologických vědách nelze pojem „aktuálního stavu“ chápat absolutně, zpravidla
se posuzuje výskyt organismů v uplynulých 3 – 5 sezónách, který se považuje za recentní
výskyt. Za recentní nálezy jsou považovány nálezy z období 2010 - 2015 v tabulce jsou
uvedeny všechny nálezy tučně. Za historické nálezy jsou považovány nálezy z období před
rokem 2010.
Druh

Druh

Autor

Datum od

Datum do

Lokalizace

žábronožka sněžní

Hrabec Jaroslav

1.1.2003

31.12.2003

Kolébky

Stupeň
ochrany

KORÝŠI
Eubranchipus grubii

KO

Eubranchipus grubii

žábronožka sněžní

Merta Lukáš

1.1.1999

31.12.1999

Kolébky

KO

Eubranchipus grubii

žábronožka sněžní

Šnajdara Pavel

1.1.1998

31.12.1998

Kolébky

KO

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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VÁŽKY
Ophiogomphus cecilia

klínatka rohatá

Holuša Otakar

25.7.2014

25.7.2014

Ophiogomphus cecilia

klínatka rohatá

Petříková

19.6.2007

19.6.2007

Gomphus flavipes

klínatka žlutonohá

Petříková

28.6.2007

28.6.2007

Nedakonice
Nedakonice, Morava u obce
Nedakonice
Nedakonice, Morava u obce
Nedakonice

SO
SO
SO

MOTÝLI
Apatura iris

batolec duhový

Vlašánek Petr

7.8.2007

7.8.2007

Nedakonice - 6970

O

Papilio machaon

otakárek fenyklový

Vlašánek Petr

7.8.2007

7.8.2007

Nedakonice - 6970

O

Iphiclides podalirius

otakárek ovocný

Dalecký Pavel

29.4.2003

29.4.2003

Nedakonice - 6970

O

Zerynthia polyxena

pestrokřídlec podražcový

Dalecký Pavel

29.4.2003

29.4.2003

Nedakonice - 6970

KO

Papilio machaon

otakárek fenyklový

Dalecký Pavel

29.4.2003

29.4.2003

Nedakonice - 6970

O

RYBY
Lota lota

mník jednovousý

Anonymus

1.1.2004

31.12.2004

Morava 9

O

Phoxinus phoxinus

střevle potoční

Anonymus

1.1.2004

31.12.2004

Morava 9

O

Leuciscus idus

jelec jesen

Anonymus

1.1.2004

31.12.2004

Morava 9

O

OBOJŽIVELNÍCI
Bufo viridis

ropucha zelená

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Jezírečko po pískovně

SO

Pelobates fuscus

blatnice skvrnitá

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Jezírečko po pískovně

SO

Triturus alpestris

čolek horský

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Jezírečko po pískovně

SO

Hyla arborea

rosnička zelená

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Kolébky

SO

Rana arvalis

skokan ostronosý

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Kolébky

KO

Triturus vulgaris
Salamandra
salamandra

čolek obecný

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Kolébky

SO

mlok skvrnitý

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Kolébky

SO

Rana kl. esculenta

skokan zelený

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Kolébky

SO

Rana dalmatina

skokan štíhlý

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Kolébky

SO

Bombina variegata

kuňka žlutobřichá

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Kolébky

SO

Pelobates fuscus

baltnice skvrnitá

Barčík Jiří

1.3.2011

30.6.2011

Kanál u dráhy

SO

Bufo viridis

ropucha zelená

Baláž Vojtech

14.7.2010

14.7.2010

SO

Bombina bombina

kuňka obecná

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Rana ridibunda

skokan skřehotavý

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Bufo bufo

ropucha obecná

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Nedakonice
Nedakonice, odstavené rameno
Pod Obloučím
Nedakonice, odstavené rameno
Pod Obloučím
Nedakonice, odstavené rameno
Pod Obloučím

Triturus cristatus

čolek velký

Merta Lukáš

1.1.1999

31.12.1999

Kolébky

SO

Natrix natrix

užovka obojková

Klusková M.

25.7.2014

25.7.2014

Natrix tessellata

užovka podplamatá

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Lacerta agilis

ještěrka obecná

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Nedakonice
Nedakonice, odstavené rameno
Pod Obloučím
Nedakonice, odstavené rameno
Pod Obloučím

SO
KO
O

PLAZI
O
KO
SO

PTÁCI
Lanius collurio

ťuhýk obecný

Šafránek Jiří

14.7.2013

14.7.2013

Nedakonice

O

Dendrocopos syriacus

strakapoud jižní

Šafránek Jiří

14.7.2013

14.7.2013

Nedakonice

SO

Circus aeruginosus

moták pochop

Kočvara Radim

29.6.2013

29.6.2013

Nedakonice

Alcedo atthis

ledňáček říční

Kočvara Radim

21.5.2013

21.5.2013

Tachybaptus ruficollis

potápka malá

Vymazal Martin

19.1.2013

19.1.2013

Mergus merganser

morčák velký

Vymazal Martin

19.1.2013

19.1.2013

Bucephala clangula

hohol severní

Vymazal Martin

19.1.2013

SO

Tyto alba

sova pálená

Poprach Karel

19.1.2013
13.10.200
8

Nedakonice
Morava; soutok s Bobrovcem až
jez na silnicí E50
Morava; soutok s Bobrovcem až
jez na silnicí E50
Morava; soutok s Bobrovcem až
jez na silnicí E50

13.10.2008

Nedakonice

SO

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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Lanius excubitor

ťuhýk šedý

Šimeček Karel

20.4.2007

20.4.2007

Nedakonice

O

Luscinia megarhynchos

slavík obecný

Hrabec Jaroslav

1.1.2003

31.12.2003

O

Hirundo rustica

vlaštovka obecná

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Pernis apivorus

včelojed lesní

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Kolébky
Nedakonice, odstavené rameno
Pod Obloučím
Nedakonice, odstavené rameno
Pod Obloučím

SO

O

Saxicola torquatus

bramborníček černohlavý

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Nedakonice, Plůdkový rybníček

SO

Ixobrychus minutus

bukáček malý

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Nedakonice, Plůdkový rybníček
Nedakonice, odstavené rameno
Pod sádkama

KO

Oriolus oriolus

žluva hajiní

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Columba oenas

holub doupňák

Šálek Pavel

11.3.2001

30.9.2001

Ciconia ciconia

čáp bílý

Šálek Pavel

11.3.2001

Cricetus cricetus

křeček polní

Klusková M.

Cricetus cricetus

křeček polní

Dušek Jan

Castor fiber

bobr evropský

Castor fiber
Eptesicus serotinus

SO
SO

30.9.2001

PR Kolébky 1938
Kostelany nad Moravou, řeka
Morava

18.8.2014

18.8.2014

Nedakonice

SO

25.7.2014

25.7.2014

Nedakonice

SO

Anonymus -

1.1.2012

31.7.2012

Dlouhá řeka

SO

bobr evropský

Anonymus -

1.1.2012

31.7.2012

Nedakonice

SO

netopýr večerní

Wolf Petr

1.1.2000

31.12.2000

Nedakonice - kostel

SO

O

SAVCI

NDOP obsahuje převážně nálezová data z lokalit, které nejsou totožné s posuzovaným
územím (PR Kolébky, Jezírečko po pískovně) nebo jsou nendostatečně specifikovány
(Nedakonice – 6970). Pouze malá část dat o obojživelnících a plazech se k posuzované
lokalitě částečně vztahuje (odstavené rameno Pod Obloučím), data jsou však 15 let stará.

3.3.

Hydrobiologická charakteristika území

Akvatické prostředí posuzovaného území tvoří jednak tok Dlouhé řeky, jednak
odstavné rameno s místním názvem Oblůčí. Hydrobiologický průzkum se zaměřil na
makrozoobentos – bezobratlé živočichy osídlující dno.
Odběr vzorků byl proveden modifikovanou metodou tzv. "kopaného vzorku" (kick
sampling) pomocí bentosové sítě s velikostí ok 0.5 mm. Vzorek byl získán tříminutovým
multihabitatovým odběrem, získaný biologický materiál byl fixován 4 % roztokem
formaldehydu a determinován na nejnižší dosažitelnou taxonomickou úroveň, pokud možno
na úroveň druhu. V případech, kdy determinace nedosáhla druhové úrovně se jednalo o
obtížně determinovatelné taxony a převážně juvenilní jedince bez zřetelně vyvinutých
determinačních znaků.
Hydrobiologický průzkum byl zaměřen na poznání struktury společenstva
makrozoobentosu v podélném profilu dotčeného úseku Dlouhé řeky. Celkem byly
monitorovány 3 lokality:
-

Dlouhá řeka na konci regulovaného úseku
Dlouhá řeka 200 m pod ramenem Oblůčí
Rameno Oblůčí

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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Jako indikátor jakosti vody a stavu životního prostředí bylo využito společenstvo
makrozoobentosu, tj. bezobratlých organismů osidlujících dno toků. Volba tohoto
společenstva pro posuzování jakosti vody má některé významné výhody. Organismy tvořící
společenstvo makrozoobentosu migrují jen minimálně, struktura společenstva tedy odráží stav
na konkrétní lokalitě. Vzhledem k vývojovému cyklu a délce vývoje jednotlivých druhů
organismů reprezentuje společenstvo makrozoobentosu dlouhodobý stav jakosti vody.

Popis lokalit
Dlouhá řeka pod hospodářským mostem – cca 500 m pod ČOV Nedakonice –
otevřené a osluněné regulované koryto, oboustranně zarostlé emerzní makrovegetací zblochanem (Glyceria maxima), rákosem (Phragmites australis) a zevarem
(Sparganium erectum). V jarním aspektu se v submerzní vegetaci vyskytoval poměrně
hojně stolístek klasnatý (Myriophylum spicatum), v letní aspektu vlivem znečištění
uhynul (rostliny byly porostlé sirnými bakteriemi). Dno je bahnité, mocnost bahnitého
sedimentu dosahuje 40 – 80 cm, při brodění se z něj uvolňují kvanta bahenních plynů
(sirovodík, metan).

-

Dlouhá řeka 200 m pod ramenem Oblůčí – v tomto úseku protéká tok listnatým lesem,
je velmi silně zastíněn, dno je bahnité s množství mrtvého dřeva a listového detritu na
dně. V důsledku intenzivního zastínění se emerzní ani submerzní vegetace
nevyskytuje.

-

Rameno Oblůčí – odříznutý meandr Moravy, na řeku napojen umělým přívodník
kanálem. V blízkosti břehů štěrkopískové dno, v hlubších partiích (nad 70 cm)
bahnité.

Oblůčí

Dlouhá řeka nad

lokalita

Dlouhá řeka pod

-

taxon
Turbellaria
Oligochaeta

Hirudinea

Mollusca

Dendrocoelum lacteum
Eiseniella tetraedra
Nais sp.
Tubifex sp.
Erobdella octoculata
Glosiphonia hetroclita
Hemopis sangusuga
Helobdella stagbalis
Piscicola geometra
Lymnaea stagnalis
Planorbis corneus
Sphaerium sp.
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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Crustacea
Ephemeroptera

Odonata

Heteroptera
Megaloptera
Coleoptera
Trichoptera

Diptera

Asellus aquaticus
Caenis horaria
Centroptilum luteolum
Cloeon dipterum
Calopterix virgo
Coenagrion puella
Enallagma cyatigherum
Ischnura pumilio
Corixa sp.
Nepa cinerea
Sialis lutaria
Dytiscus sp.
Platambus maculatus
Cyrnus sp.
Limnephilus flavicornis
limnephilus rhombicus
Micrasema sp.
Chironomus gr. plumosus
Chironomus sp.
Limnochironomus sp.
Tabanus sp.

xxx

x

xx
x

xx
xx
x

x
xx
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x
xx
x

Pozn.: x - řídký výskyt
xx - početný výskyt
xxx - masový výskyt

Biotop Dlouhé řeky je pod Nedakonicemi (pod ČOV) devastován mohutnými nánosy
organického bahna, ve kterém probíhají v anaerobním prostředí rozkladné procesy za vzniku
toxických produktů, zejména sirovodíku a metanu. V jarním období, kdy byl průtok vody
dostatečný, se udržoval obsah kyslíku ve vodě na přijatelné úrovni, v letních měsících však
rozkladné procesy odčerpaly prakticky veškerý kyslík, takže živočišné organismy (pouze
larvy pakomárů rodu Chironomus) přežívaly jen v nejmělčích částech koryta v blízkosti
hladiny, kde je kyslíková bilance příznivější.
V dalším toku se jakost vody Dlouhé řeky zlepšuje a to zřejmě průtokem mokřadu
bohatě zarostlém zblochanem a rákosem, který funguje jako přirozená kořenová čistírna a
zároveň brání průniku organického bahna do nižších partií toku. Koryto je však velmi silně
zastíněno a dno pokryto listovým detritem, jehož rozklad také významně snižuje obsah
rozpuštěného kyslíku. Proto se zde početně až masově vyskytují indikátory organického
znečištění – nitěnky beruška vodní (Asellus aquaticus) a larvy pakomárů (Chironomus
plumosus, Chironomus sp.).
Nejbohatší oživení makrozoobentosem bylo zjištěno v rameni Oblůčí. Hojně byly
zastoupeni zástupci jak permanentní fauny - pijavky (Hirudinea), měkkýši (Mollusca) a
korýši (Crustacea), tak zástupci temporární fauny – larvy vodního hmyzu. Pouze prostředí
ramene Oblůčí vytváří vhodné podmínky pro běžný výskyt vodních bezobratlých a ryb.
Hydrobiologickým průzkumem nebyl potvrzen výskyt zvláště chráněných druhů
živočichů. V žádné ze vzorkovaných lokalit nebyl prokázán výskyt velkých mlžů (škeble –
Anodonta, velevrub – Unio), nebyli zastiženi živí jedinci ani nebyly nalezeny lastury. Výskyt
velkých mlžů v Dlouhé řece v regulovaném úseku nelze ani s ohledem na množství
anoxického sedimentu předpokládat.
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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3.4.

Ichtyologická charakteristika území

Cílem ichtyologického průzkumu je vyhodnocení druhového složení a abundance
společenstva ryb záměrem dotčeného území. Terénní sběr vzorků ryb proběhl 30.7.2015 na
totožných profilech jako hydrobiologický průzkum:
-

Dlouhá řeka, 100 m úsek pod hospodářským mostem cca 500 m pod ČOV Nedakonice

-

Dlouhá řeka, 100 m úsek, cca 200 m pod odstaveným ramenem Oblůčí

-

Odstavené rameno Oblůčí, 100 m úsek

K odlovu ryb byl použit bateriový elektrický agregát SEN (fa Bednář, Olomouc)
s kruhovou anodou (průměr 25 cm, 40 Hz) a s asistentem s podběrákem. Odběry vzorků ryb
byly prováděny tak, aby byla získána potřebná data pro zadaný úkol, ale zároveň dostatečně
šetrně, aby rybí společenstva nebyla negativně ovlivněna. Ryby byly na místě druhově
určeny, změřeny a puštěny zpět do toku. Odlov byl proveden s vědomím hospodařící MO
MRS v Nedakonicích.

Výsledky ichtyologického průzkumu
V Dlouhé řece pod ČOV bylo sloveno 17 ks tohoročního plůdku karasa stříbřitého
(Carassius auratus) ve velikostním rozmezí 19 – 49 mm, který se zdržoval těsně pod
hladinou. Vyplašené rybky se rozprchly, ale v důsledku nepříznivých kyslíkových poměrů
(viz kap. 3.3.) se znovu vracely k hladině.
V Dlouhé řece pod odstaveným ramenem nebyl výskyt ryb zjištěn.
Početná a druhově pestrá obsádky byla zjištěna v odstaveném rameni, bylo uloveno
celkem 44 ks ryb devíti druhů, zvláště chráněné druhy ryb zjištěny nebyly.

Druh
Cejn velký
Cejnek malý
Perlín ostrobřichý
Štika obecná
Candát obecný
Plotice obecná
Úhoř říční
Okoun říční
Karas stříbřitý

Abramis brama
Blicca bjoerkna
Scardinius erythrophthalmus
Esox lucius
Sander lucioperca
Rutilus rutilus
Anguilla anguilla
Perca fluviatilis
Carassius auratus

velikostní spektrum (SL)
30-104
65
67-70
136
115
32-98
200
52-97
136-160

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.

počet ks
8
1
2
1
1
24
1
4
2

16

M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
Biologické hodnocení záměru dle ust. § 67 zák. č. 114/1992 Sb.

4. CHARAKTERISTIKA ZAMÝŠLENÉHO ZÁSAHU

4.1. Popis stávajícího stavu
Vodohospodářský uzel Nedakonice je tvořen několika vodními toky a na nich ležícími
objekty. Jedná se o řeku Moravu, její odlehčovací rameno Nová Morava, Dlouhou řeku a
vodní tok Morávka v prostoru pravobřežní nivy mezi Nedakonicemi a Uherským Ostrohem.
Jedná se o řeku Moravu, její odlehčovací rameno Nová Morava, Dlouhou řeku (Morávka)
v prostoru pravobřežní údolní nivy mezi obcemi Nedakonice a Uherský Ostroh. Hlavním
vodohospodářským objektem je pohyblivý jez Nedakonice.
Původně byla Morávka říčním ramenem řeky Moravy a sloužila zřejmě také k závlaze
lesa. Dlouhá Řeka zaúsťovala do řeky Moravy v prostoru obce Nedakonice ještě nad
odbočením ramene Morávka. Komplexní vodohospodářské úpravy situaci zásadně přeměnily.
Regulací řeky byla odříznuta část říčního koryta, do kterého zaúsťovala Dlouhá Řeka a ze
kterého odbočovala Morávka, s hlavním korytem zůstala propojena jen zavlažovacím
kanálem napojeným přes stavidlo v nadjezí jezu Nedakonice. Morávka se tak v podstatě stala
prodloužením Dlouhé Řeky. Charakterem toku a parametry koryta ovšem Morávka
neodpovídá hydrologickým charakteristikám Dlouhé řeky. Změny doznalo i zaústění
Morávky zpět do Moravy, v této lokalitě bylo z Moravy odbočeno odlehčovací rameno a řeka
Morávka se tak již nevrací do Moravy, ale do podjezí pohyblivého jezu Uherský Ostroh na
odlehčovacím rameni.
Vlivem vodohospodářských úprav v minulých desetiletích a vlivem velkého množství
splavenin nesených Dlouhou řekou došlo k narušení stability celého systému řeky a údolní
nivy, dochází k neúměrně rychlému zanášení odstavených původních říčních ramen a
k vytváření gradačních valů bránících nátoku do zachovalých průtočných ramen

4.2. Popis návrhu revitalizace
Vzhledem k rozlehlosti udolní nivy dotčené vodohospodářským uzlem Nedakonice
není možné řešit celou plochu vodohospodářského uzlu v rámci jedné revitalizační akce. Před
započetím dílčích revitalizačních projektů bylo nutné stanovit cílový stav, který vytýčí
okrajové podmínky a vazby, které budou projekty respektovat. Hlavními úkoly cílového
řešení je omezit vstup splavenin do systému, zajistit průtoky vody odpovídající charakteru
koryt vodních toků, optimalizovat vodní režim odstavených říčních ramen, zajistit migraci ryb
a vhodné podmínky pro jejich život a reprodukci. Řešení musí respektovat požadavky
vodního režimu údolní nivy a lužního lesa stejně jako požadavky protipovodňové ochrany
obcí.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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Řešení obnovuje stav podobný situaci před vodohospodářskými úpravami a eliminuje
jejich negativní dopad, zajistí nejen stabilní stav vodního ekosystému, ale může být
inicializační pro další revitalizační aktivity. Řešení zajistí dostatečné průtoky řekou Morávkou
a zároveň omezí vstup splavenin z Dlouhé Řeky do systému, také příznivě ovlivni odtokové
poměry v obci Nedakonice. Dlouhá Řeka bude odvedena do podjezí Nedakonického jezu a
voda pro tok Morávka bude naopak získávána z řeky Moravy v nadjezí pomocí prodloužení
stávajícího koryta Morávky.
Revitalizační úpravou dojde ke zlepšení vodohospodářských poměrů nejen Dlouhé
řeky ale zejména toku Morávka a na ni vázaného komplexu lužního lesa. Dojde k migračnímu
propojení hlavního toku s toky v údolní nivě, které jsou dnes od hlavního toku odděleny
protipovodňovou úpravou. Revitalizovaná ramena údolní nivy mohou v daném úseku také
nahrazovat některé chybějící ekologické funkce hlavního toku.
V současnosti je připravován investiční celek jehož součástí je odlehčení Dlouhé řeky
do podjezí jezu Nedakonice a revitalizace horní části ramene Oblůčí. Následující investiční
celek bude obsahovat prodloužení Morávky a odbahnění dolní části ramene Oblůčí, obtokový
rybí přechod na jezu Nedakonice a revitalizaci bezejmenného říčního ramene.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.

18

M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
Biologické hodnocení záměru dle ust. § 67 zák. č. 114/1992 Sb.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.

19

M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
Biologické hodnocení záměru dle ust. § 67 zák. č. 114/1992 Sb.

4.3. Dotčené zájmy ochrany přírody
Z hlediska zákonem chráněných zájmů ochrany přírody může být zamýšlený záměr
posuzována z hlediska možných zásahů do ochranných režimů:

-

významných krajinných prvků vodní tok, údolní niva a les

-

biotopů a populací rostlin a živočichů

-

zvláště chráněných území

-

biotopů a populací zvláště chráněných druhů rostlin živočichů

4.4. Předpokládané přímé vlivy na biocenózy

4.4.1. Vliv na významný krajinný prvek vodní tok, údolní niva a les
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se
pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich
stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného
krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten,
kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové
zásahy patří zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků,
odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. (§ 4, odst. 2, zák. č.
114/1992 Sb.)
Postupné negativní důsledky předchozích vodohospodářských úprav postupně
degradují ekologické funkce dotčených významných krajinných prvků vodní tok, údolní niva
a les. Revitalizace bude představovat významné zmlazení sukcesích stádií a posílení stability
biotopů. Za nejvýznamnější efekty revitalizace lze považovat zlepšení průtočnosti Dlouhé
řeky, možnost dotace lužního lesa vodou z Moravy a migrační zprůchodnění jezu Nedakonice
a migrační propojení Moravy a Dlouhé řeky – vesměs se tedy jedná o pozitivní vlivy
posilující ekologicko-stabilizeční funkci dotčených významných krajinných prvků.
Revitalizační zásah bude nicméně vyžadovat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (viz
ust. § 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.

4.4.2. Vliv na biotopy a populace živočichů
Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním,
sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo
k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů
nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. (§ 5, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.)
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.

20

M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
Biologické hodnocení záměru dle ust. § 67 zák. č. 114/1992 Sb.

Realizací záměru nedojde k ohrožení obecně chráněných druhů na bytí nebo
k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů
nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí. Naopak zlepšení průtočnosti Dlouhé řeky
pozitivně ovlivní vývoj jakosti vody a tím i rekolonizaci jak bezobratlými (makrozoobentos)
tak rybami.
Důležitou součástí obecné ochrany přírody je ochrana volně žijících ptáků (viz § 5a,
zák. č. 114/1992 Sb.). S ohledem na předpokládané vlivy při výstavbě lze negativní vliv
záměru na avifaunu vyloučit, nebudou ovlivněny existující potravní zdroje ptáků, a pokud
kácení porostů proběhne v mimovegetačním období, nebude ovlivněna ani možnost hnízdění.

4.4.3. Vliv na zvláště chráněná území
Území přírodovědecky či esteticky velmi významná nebo jedinečná lze vyhlásit za zvláště
chráněná; přitom se stanoví podmínky jejich ochrany (§ 8, odst. 1, zák. č. 114/1992 Sb.).

V blízkosti posuzovaného území se nachází maloplošné zvláště chráněné území
Přírodní rezervace Kolébky, určené k ochraně lesního typu jilmového luhu, jeho pestré
dřevinné skladby a věkové diferencovanosti tak, aby se udržely a rozvíjely optimální
podmínky pro výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů.
Záměr územně nezasáhne přírodní rezervaci, revitalizace a stabilizace vodního režimu
bude mít na předmět ochrany (lužní les) příznivý vliv.

4.4.4. Vliv na biotopy a populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích.
Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří
jsou chráněni i uhynulí, stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním
předpisem. Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných
živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno
sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. (§ 50,
odst. 1a 2, zák. č. 114/1992 Sb.)
Vlivy na biotopy a populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů lze hodnotit
na základě provedených přírodovědných průzkum, hodnocení biotopového potenciálu
lokality a rešerše databázových zdrojů.
Rostliny – v rámci provedeného průzkumu nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných
druhů rostlin. Vliv na zvláště chráněné druhy rostlin lze tedy hodnotit jako nulový.
Bezobratlí – problematiku bezobratlých je nutno rozdělit na terestrické a akvatické
biotopy. V terestrických biotopech lze předpokládat výskyt zvláště chráněných druhů
xylofágního hmyzu (brouků), kteří mohou být přímo dotčeni kácením přestárlých břehových
porostů. Terénní úpravy spojené se zásahy do vegetačního krytu mohou postihnout živné
rostliny zvláště chráněných druhů motýlů. V akvatických biotopech mohou být realizací
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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záměru ovlivněny efemérní druhy korýšů, např. žábronožky a listonozi. Prostředí Dlouhé
řeky a Morávky představuje biotop se suspektním výskytem velkých mlžů, z nichž např.
škeble rybniční (Anodonta cygnea) a velevrub malířský (Unio pictorum) jsou zvláště
chráněnými druhy a zároveň klíčovým faktorem pro reprodukci hořavky duhové, která je
předmětem ochrany EVL Nedakonický les a EVL Insel. Výskyt zvláště chráněných druhů
vážek lze předpokládat v řece Moravě, biotop těchto druhů nebude realizací záměru dotčen.
Aktuální výskyt zvláště chráněných druhů vodních bezobratlých (velcí mlži, vážky)
v Dlouhé řece lze vzhledem ke zjištěné jakosti vody a zabahnění úseku Dlouhé řeky pod
ČOV Nedakonice vyloučit. Pro efemerní druhy korýš je nezbytné posílit hydrologickou
bilanci v záhrází Moravy, což je mimo jiní smyslem uvažované revitalizace. Pro terestrické
druhy bezobratlých (někteří motýli, xylofágní brouci) nabízí bezprostřední okolí dotčené
lokality dostatek refugií, takže realizací záměru nebudou významně dotčeni a
z dlouhodobého hlediska lze vliv revitalizace označit za pozitivní.
Ryby – rešerší NDOP byly získány údaje o výskytu tří zvláště chráněných druhů
(mník, střevle, jelec jesen), ovšem tyto údaje se vztahují k řece Moravě (raybářský revír
Morava 9). Současná jakost vody Dlouhé řeky téměř vylučuje přítomnost ryb, aktuálním
ichtyologickým průzkumem byl potvrzen pouze tohoroční plůdek karase stříbřitého, jehož
perspektiva v letošních teplotních, srážkových a průtokových podmínkách je velmi nejistá.
Obojživelníci – představují jednu z nejcitlivějších skupin živočichů ve vztahu
k předpokládaným vlivům záměru. V širším okolí dotčeného území lze předpokládat výskyt
prakticky všech druhů našich žab, min. dvou druhů čolků a mloka skvrnitého. Záměr
představuje přímý zásah do biotopu těchto druhů, zejména do reprodukčních biotopů.
V průběhu realizace lze tento zásah považovat za rušivý, intenzitu vlivu však lze významně
snížit vhodným harmonogramem prací (optimálně podzimní a zimní měsíce).
Z dlouhodobého hlediska představuje revitalizace pozitivní zásah do biotopů obojživelníků.
Ptáci představují druhou mimořádně citlivou skupinu organismů, zejména v době
reprodukce. Pokud by byl záměr realizován mimo hnízdní období, lze předpokládat, že
okolní prostory nabídnou dostatek biotopových příležitostí, aby rušené druhy ptáků našly po
dobu rušení bezpečná refugia. Naproti tomu v období hnízdění by realizace záměru
představovala přímý zásah do biotopu některých druhů ptáků.
Savci – ovlivnění populace křečka a veverky realizací záměru nelze předpokládat.
Pobytové stopy (ohryzy) jednoznačně dokumentují výskyt bobra. Okolní území nabízí
bobrovi dostatek biotopových příležitostí, lze předpokládat, že v době realizace záměru bobr
rušené území dočasně opustí, aby jej po ukončení prací opět osídlil. Obdobnou reakci lze
předpokládat i u vydry říční.
Rešerše NDOP prokázala výskyt netopýrů v kostele v obci Nedakonice – jejich
ovlivnění záměrem lze vyloučit. Na druhé straně některé staré dutinové stromy v břehových
porostech Dlouhé řeky a Morávky mohou představovat vhodná místa pro letní kolonie
netopýrů, jejich výskyt je nutno ověřit samostatným průzkumem, případné kácení povolit jen
v mimovegetační sezóně.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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4.5. Předpokládané nepřímé vlivy na biocenózy
Nepřímé vlivy na biocenózy lze předpokládat jako výsledek zlepšených vodních
poměrů v pravobřežní nivě řeky Moravy, bude se tedy jednat o vlivy příznivé. Záměr se
postupně stane součástí přírodního prostředí a bude významně stabilizovat biotopovou
nabídku území. Přirozenou sukcesí rostlinných a živočišných společenstev dojde ke
kolonizaci území po odeznění stavebních prací a k osídlení pozměněných biotopů
adekvátními společenstvy. Dotčený prostor si podrží přírodě blízký charakter.

4.6. Návrh opatření k omezení negativních účinků
Na základě posouzení dokumentace záměru a výsledků terénního šetření lze
předpokládat, že vliv záměru na dotčené území bude dočasný a jednorázový, jeho aktuální
vlivy v době realizace budou rychle zahlazeny přirozenou sukcesí rostlinných a živočišných
společenstev.
K omezení negativních účinků, zejména na citlivé skupiny organismů, rozhodujících
rušivých vlivů, t. j. zejména terénních prací a případné kácení dřevin, skrývek zemin,
výkopových a zemních prací doporučuji soustředit do mimovegetačního období, kdy nebude
zasažena reprodukce obojživelníků a ptáků a kdy vlivy na okolní biotopy a populace druhů
budou omezené.
Významným zmírňujícím opatřením je tedy vhodný harmonogram prací. Optimálním
obdobím jsou podzimní a zimní měsíce (září – únor), kdy rušivá činnost nepostihne klíčová
reprodukční období (kladení vaječných snůšek obojživelníků, vývoj jejich larev a migraci
subadultních jedinců mimo vodní prostředí a dále neovlivní hnízdění ptáků). I v tomto období
je však třeba věnovat pozornost výskytu zejména obojživelníků v prostoru staveniště a zajistit
jejich případný záchranný přenos na neohrožené lokality.
Tok Dlouhé řeky pod ČOV nedakonice je devastován mocnými nánosy organického
bahna, což v období vysokých teplot a nízkých průtoků (viz léto 2015) vytváří ve vodě téměř
bezkyslíkaté prostředí s následným vymizením většiny aerobních organismů. Ke zlepšení
situace by významně prospělo vyčištění koryta Dlouhé řeky od ČOV až pod odstavné rameno.
K eliminaci negativních vlivů v důsledku technologické nekázně nebo selhání
lidského faktoru v období realizace záměru lze doporučit, aby práce zejména v etapě kácení
dřevin, terénních prací a skrývek svrchní vrstvy půdy a odbahnění odstaveného ramene,
probíhala za odborného přírodovědného dozoru (biologický dozor), prováděného odborně
způsobilou osobou.

4.7. Návrh monitoringu negativních vlivů
S ohledem na krátkodobé a dočasné vlivy na dotčené biotopy a biocenózy nepovažuji
monitoring negativních vlivů za nezbytný. Za podstatně významnější považuji zajištění
odborného přírodovědného dozoru stavby.
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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5. ZÁVĚR

Na základě přírodovědných průzkumů, posouzení biotopového potenciálu
dotčeného území a rešerše databázových zdrojů lze konstatovat, že posuzovaný
záměr „M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“
představuje potenciální zásah do ochranných režimů

- významných krajinných prvků vodní tok, údolní niva a les
- biotopů a populací rostlin a živočichů
- zvláště chráněných území
- biotopů a populací zvláště chráněných druhů rostlin živočichů
Pro realizaci záměru bude nezbytné vydání těchto legislativních výstupů
orgánem ochrany přírody:

- závazné stanovisko k zásahům do významného krajinného prvku dle ust.
§ 4 odst. 2 zák. č. 114/1992 Sb.
- výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle ust.
§ 56 zák. č. 114/1992 Sb.

V Malešovicích 15.8.2015

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění hodnocení dle §67 zák. č. 114/1992 Sb.
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1.

ÚVOD

1.1.

Zadání

Zadavatelem předloženého posouzení vlivu záměru na území, předměty ochrany a
celistvost soustavy Natura 2000 je Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 11, 602 00
Brno, IČ: 708 90 013, (dále jen zadavatel). Posouzení vychází z přírodovědných průzkumů
dotčených pozemků a následného hodnocení vlivů záměru na rostliny a živočichy dle § 67
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (biologické hodnocení) a
posouzení vlivu záměru dle 45i téhož zákona na území, předměty ochrany a celistvost
soustavy Natura 2000 (naturové posouzení).
Posouzení záměru bylo zpracováno RNDr. Jiřím Zahrádkou CSc., autorizovanou
osobou k provádění posouzení podle § 45i zák.č.114/1992 Sb., (autorizační osvědčení vydané
Ministerstvem životního prostředí ČR rozhodnutím č.j.778/630/06 ze dne 11.5.2006,
autorizace prodloužena rozhodnutím MŽP č.j. 96761/ENV/10 ze dne 9.5.2011).
Při zpracování autor využil své odborné způsobilosti znalce v oboru vodní
hospodářství, odvětví rybářství a rybníkářství se specializací pro hydrobiologii a jakost vody a
v oboru ochrany přírody.
Práce na přírodovědných průzkumech navázaly na předchozí přírodovědné průzkumy,
rešerše databázových systémů (nálezová databáze ochrany přírody AOPK ČR - NDOP) a
posouzení úvodní dokumentace záměru zpracované v roce 2014 pro stejný záměr pro firmu
VH atelier, spol. s r.o., se sídlem Lidická 960/81, 602 00 Brno, IČ: 494 37 267.
Předložené posouzení vlivů záměru akce „M167 – Morava km 137,021 –
revitalizace VH uzlu Nedakonice“ dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, bylo zpracováno na základě stanoviska orgánu ochrany přírody
Zlínského kraje, č.j. KUZL 4875/2015 ze dne 2.2.2015, kterým nevyloučil vliv na území,
předměty ochrany a celistvost EVL Nedakonický les (CZ0724107).

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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1.2.

Metodika

Hodnocení bylo zpracováno dle z metodických pokynů MŽP a EK:
-

-

-

1.3.

Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti, Věstník vlády, 4/2/2006, str. 1-42
Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zák. č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP,
XVII/11/2007.
Metodické příručky k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích
92\43\EHS – Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy
NATURA 2000 (Planeta 1\2004)
Study to provide gudelines for the application of compensatory measures under Article
6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC (2005)

Cíl hodnocení

Cílem předloženého elaborátu je hodnocení vlivů záměru „M167 – Morava km
137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“ na potenciálně dotčená území soustavy
NATURA 2000, tj. na evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), jejich
předměty ochrany a jejich celistvost.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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2.

STRUČNÝ POPIS ZÁMĚRU

2.1. Popis stávajícího stavu
Vodohospodářský uzel Nedakonice je tvořen několika vodními toky a na nich ležícími
objekty. Jedná se o řeku Moravu, její odlehčovací rameno Nová Morava, Dlouhou řeku a
vodní tok Morávka v prostoru pravobřežní nivy mezi Nedakonicemi a Uherským Ostrohem.
Jedná se o řeku Moravu, její odlehčovací rameno Nová Morava, Dlouhou řeku (Morávka)
v prostoru pravobřežní údolní nivy mezi obcemi Nedakonice a Uherský Ostroh. Hlavním
vodohospodářským objektem je pohyblivý jez Nedakonice.
Původně byla Morávka říčním ramenem řeky Moravy a sloužila zřejmě také k závlaze
lesa. Dlouhá Řeka zaúsťovala do řeky Moravy v prostoru obce Nedakonice ještě nad
odbočením ramene Morávka. Komplexní vodohospodářské úpravy situaci zásadně přeměnily.
Regulací řeky byla odříznuta část říčního koryta, do kterého zaúsťovala Dlouhá Řeka a ze
kterého odbočovala Morávka, s hlavním korytem zůstala propojena jen zavlažovacím
kanálem napojeným přes stavidlo v nadjezí jezu Nedakonice. Morávka se tak v podstatě stala
prodloužením Dlouhé Řeky. Charakterem toku a parametry koryta ovšem Morávka
neodpovídá hydrologickým charakteristikám Dlouhé řeky. Změny doznalo i zaústění
Morávky zpět do Moravy, v této lokalitě bylo z Moravy odbočeno odlehčovací rameno a řeka
Morávka se tak již nevrací do Moravy, ale do podjezí pohyblivého jezu Uherský Ostroh na
odlehčovacím rameni.
Vlivem vodohospodářských úprav v minulých desetiletích a vlivem velkého množství
splavenin nesených Dlouhou řekou došlo k narušení stability celého systému řeky a údolní
nivy, dochází k neúměrně rychlému zanášení odstavených původních říčních ramen a
k vytváření gradačních valů bránících nátoku do zachovalých průtočných ramen

2.2.

Popis návrhu revitalizace

Vzhledem k rozlehlosti udolní nivy dotčené vodohospodářským uzlem Nedakonice
není možné řešit celou plochu vodohospodářského uzlu v rámci jedné revitalizační akce. Před
započetím dílčích revitalizačních projektů bylo nutné stanovit cílový stav, který vytýčí
okrajové podmínky a vazby, které budou projekty respektovat. Hlavními úkoly cílového
řešení je omezit vstup splavenin do systému, zajistit průtoky vody odpovídající charakteru
koryt vodních toků, optimalizovat vodní režim odstavených říčních ramen, zajistit migraci ryb
a vhodné podmínky pro jejich život a reprodukci. Řešení musí respektovat požadavky
vodního režimu údolní nivy a lužního lesa stejně jako požadavky protipovodňové ochrany
obcí. Řešení obnovuje stav podobný situaci před vodohospodářskými úpravami a eliminuje
jejich negativní dopad, zajistí nejen stabilní stav vodního ekosystému, ale může být
inicializační pro další revitalizační aktivity. Řešení zajistí dostatečné průtoky řekou Morávkou
a zároveň omezí vstup splavenin z Dlouhé Řeky do systému, také příznivě ovlivni odtokové
poměry v obci Nedakonice. Dlouhá Řeka bude odvedena do podjezí Nedakonického jezu a
voda pro tok Morávka bude naopak získávána z řeky Moravy v nadjezí pomocí prodloužení
stávajícího koryta Morávky.
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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Revitalizační úpravou dojde ke zlepšení vodohospodářských poměrů nejen Dlouhé
řeky ale zejména toku Morávka a na ni vázaného komplexu lužního lesa. Dojde k migračnímu
propojení hlavního toku s toky v údolní nivě, které jsou dnes od hlavního toku odděleny
protipovodňovou úpravou. Revitalizovaná ramena údolní nivy mohou v daném úseku také
nahrazovat některé chybějící ekologické funkce hlavního toku.
V současnosti je připravován investiční celek jehož součástí je odlehčení Dlouhé řeky
do podjezí jezu Nedakonice a revitalizace horní části ramene Oblůčí. Následující investiční
celek bude obsahovat prodloužení Morávky a odbahnění dolní části ramene Oblůčí, obtokový
rybí přechod na jezu Nedakonice a revitalizaci bezejmenného říčního ramene.

2.3.

Základní technický popis staveb

Rozdělovací objekt
Objekt zajišťuje dělení vody mezi nově navrženým odlehčením do podjezí
Nedakonice a propojením do řeky Morávky. Poměr dělení se pohybuje v rozmezí od
převádění veškerých průtoků do podjezí jezu Nedakonice (za běžných průtoků a dotovaní
Moravky vodou z Moravy) po nasměrovaní veškerých průtoků Dlouhé řeky do Morávky
v období, kdy hladina v Moravě neumožní odběr vody do Morávky. Objekt také musí
umožňovat převést do Morávky povodňové průtoky přesahující kapacitu shybky na odlehčení
do podjezí a odvádět průtoky z Dlouhé Řeky do Morávky v případě, že zvýšené průtoky
v Moravě nedovolí odvádět průtoky z Dlouhé Řeky do podjezí.
Zemní koryto - odlehčení Dlouhé řeky
Nově navržené zemní koryto propojující koryto Dlouhé řeky u rozdělovacího objektu
se shybkou vedoucí do podjezí jezu Nedakonice.
Shybka
Shybka podchází závlahový kanál, kterým je převáděna voda z nadjezí do Morávky.
Součástí tohoto objektu je také balvanitý skluz překonávající spádový rozdíl mezi zemním
korytem a vstupem do shybky.
Pročištění kynety
Horní část ramene Oblůčí je v současnosti značně zanesená sedimenty. V rámci
ramene je třeba vytvořit kynetu, které bude sloužit k převádění průtoku z dlouhé řeky do
Morávky v období, kdy nebude možné nadlepšovat průtoky vodou z řeky Moravy. Kapacita
koryta musí být přizpůsobena převáděným průtokům tak, aby se omezilo jeho zanášení
sedimenty.
Revitalizační opatření
Revitalizace spočívá v odstranění invazních druhů a dosadbě vhodných dřevin a
v odtěžení části stávajících nánosů s ponecháním určité části stávajících rákosin. Ponechané
plochy musí byt navržený s ohledem na novou úroveň hladiny v této lokalitě ovlivněnou
navrženým průtokovým režimem Morávky. Řešení předpokládá odtěžení sedimentů jen
v míře nezbytně nutné pro vytvoření stabilní kynety dostatečné pro občasné převádění
průtoků z Dlouhé řeky. Ve zbývající části budou nánosy modelovány do podoby litorální
zóny, mokřadů a tůní zvyšujících biodiverzitu území a umožňujících přirozenou reprodukci
ryb.
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
6
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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3.

DOTČENÉ EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ
OBLASTI A PŘEDMĚTY JEJICH OCHRANY

Realizací záměru dojde k přímému ovlivnění EVL Nedakonický les (CZ0724107) a
nepřímému ovlivnění EVL Insel (CZ0723012).

3.1.

Evropsky významná lokalita Nedakonický les

Kód lokality: CZ0724107
Biogeografická oblast: panonská
Rozloha lokality: 1 524,8 ha
Typy přírodních stanovišť:
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j.
habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F.
angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion
minoris)
Druhy:
hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
Kraj: Zlínský kraj
Katastrální území: Chylice, Kostelany nad Moravou, Kunovice u Uherského Hradiště,
Nedakonice, Ostrožská Nová Ves, Ostrožské Předměstí, Polešovice,
Staré Město u Uherského Hradiště, Uherský Ostroh
Kraj: Jihomoravský kraj
Katastrální území: Moravský Písek

3.2.

Evropsky významná lokalita Insel

Kód lokality: CZ0723012
Biogeografická oblast: panonská
Rozloha lokality: 0,5 ha
Typy přírodních stanovišť:
nejsou předmětem ochrany
Druhy:
hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)
Kraj: Zlínský kraj
Katastrální území: Nedakonice
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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4.

HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU

4.1.

Úplnost podkladů
Podkladem pro zpracování předloženého elaborátu byly:

-

odborná literatura
technická dokumentace vztahující se k záměru
Nálezová databáze ochrany přírody (NDOP) – Portál AOPK ČR
www.nature.cz
www.biomonitoring.cz
výsledky vlastních terénních šetření autora a spolupracovníků

Uvedené podklady byly shledány za dostatečné, poskytující relevantní informační
podklad o přírodovědné hodnotě dotčeného území a o technickém řešení záměru.
Záměrem dotčené území se nachází v Dyjsko-moravském bioregionu (4.5, Culek M. a
kol., 1996), který je tvořen širokými nivami Dyjsko-svrateckého a Dolnomoravského úvalu.
Geologickým podkladem jsou převážně štěrky a písky, povrch však tvoří 2 – 5 m mocné
vrstvy nivních hlín. Celý bioregion leží v nejteplejší oblasti České republiky – T4. Celkový
roční úhrn srážek se pohybuje v rozmezí 500 -550 mm. Bioregion se rozkládá v termofytiku
ve fytogeografickém okrese 18b Dolnomoravský úval. Potenciálně převažují lužní lesy,
v hodnoceném prostoru střemchová jasenina (Pruno – Fraxinetum) místy v komplexu
s mokřadními olšinami (Alnio glutinosae). Dnešní tvář krajiny je však významně přeměněna
antropogenní činností – dominuje orná půdy. Flora i fauna mají jasný vztah k panonské
provincii.
Lokalita záměru se nachází v extravilánu obce Nedakonice, cca 2,0 km jihovýchodně
od středu obce. Jedná se o upravený tok řeky Moravy okolí jezu Nedakonice, pravobřežní
údolní nivu, z níž část je zorněná a další části tvoří přírodní prvky – odstavené rameno
Moravy s místním názvem Oblůčí (případně Pod Obloučím), mokřad a lužní les, a dále koryto
toku Dlouhé řeky – směrem k obci Nedakonice upraveno, směrem po proudu bez úprav.
Záměrem dotčené území bylo podrobeno přírodovědnému průzkumu, přírodovědné
průzkumy a závěrečná zpráva byly zpracovány ve spolupráci s:
-

botanika - ing. Jindřich Šmitákem (znalec v oboru ochrany přírody)
zoologie - ing. Václavem Práškem, PhD. (Výzkum a vývoj v oblasti přírodních
věd, Rybnická 22, 634 00 Brno, IČ: 757 523 79).
ichtyologie - ing. Pavlem Jurajdou, PhD. (Ústav biologie obratlovců
Akademie věd ČR, Brno, Květná 8

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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4.2.

Pravděpodobné vlivy záměru

Při posuzování pravděpodobných vlivů záměru je nutno rozlišovat působení a
intenzitu těchto vlivů odděleně jak při realizaci záměru, tak při jeho provozu, resp.
dlouhodobé existenci a působení vybudovaných opatření. V zásadě lze předpokládat tyto
vlivy:
-

rušivé vlivy při vlastní realizaci záměru
specifické vlivy na jednotlivé předměty ochrany
vlivy provozu, resp. dlouhodobé existence a působení vybudovaných opatření

4.3.

Vlivy na jednotlivé předměty ochrany

Pro hodnocení vlivu na jednotlivé předměty ochrany a celistvost dotčených území
soustavy NATURA 2000 je nutno rozlišovat:
-

pozitivní vliv - je posuzováno působení, které vede k posílení stability a
prosperity chráněných přírodních stanovišť a populací druhů rostlin a
živočichů, případně obnovení podmínek pro jejich výskyt (nabídka
stanovišť, potravních zdrojů, míst pro reprodukci, ...)

-

negativní vliv - je posuzováno působení, které vede k oslabení nebo
ohrožení stability a prosperity chráněných přírodních stanovišť a populací
druhů rostlin a živočichů, případně k jejich zániku

-

indiferentní vliv - je posuzováno působení, které se předmětů ochrany
nedotkne nebo neohrozí stabilitu chráněných stanovišť a populací
chráněných druhů

Zásadním problémem při posuzování vlivů na území soustavy NATURA 2000 je
hodnocení významnosti negativních vlivů. Pro posouzení významnosti negativních vlivů byla
zvolena následující kriteria a bodové hodnoty:

Hodnota
-2

Termín
Významný negativní
vliv

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat
pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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-1

Mírně negativní vliv

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
opatřeními.

jej

minimalizovat

navrženými

zmírňujícími

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

+1

Mírně pozitivní 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.

+2

Významný pozitivní
vliv

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu;
významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu,
významný příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného
vývoje druhu.

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis),
j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j.
úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské
provincie (Ulmenion minoris)
Realizace záměru vyžaduje kácení dřevin. Záměrem dotčené pozemky nejsou součástí
pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPFL), kácení dřevin, převážně břehových porostů,
se tedy bude řídit ust. §§ 7, 8 a 9 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění. Kácení dřevin v břehových porostech je odůvodněno zpřístupněním staveniště a
odstraněním geograficky nepůvodních invazních druhů dřevin (zejména javor jasanolistý –
Acer negundo). Kácené stromy budou nahrazeny náhradní výsadbou.
Přírodní stanoviště 91F0 tak nebude dotčeno přímo kácením, ale pouze nepřímo
ovlivněním vodního režimu území. Vzhledem k tomu, že záměr má revitalizační charakter a
jeho cílem je stabilizace vodních poměrů, lze vliv záměru na stanoviště 91F0, zejména
v dlouhodobém měřítku, hodnotit jako mírně pozitivní s bodovou hodnotou +1.

Populace hořavky duhové (Rhodeus sericeus amarus)
Hořavka duhová obývá především stojaté či pomalu proudící vody, jako jsou některé
rybníky, poloprůtočná a mrtvá ramena, zátoky řek a zavodňovací kanály a to často v
masivním počtu (lokálně).
Zdržuje se v hejnech, za potravu jí slouží zelené a vláknité řasy, rozsivky a rostlinný
detrit. Jedná se o krátkověkou rybu, výjimečně se dožívá pátého roku, může měřit maximálně
10 centimetrů. Na našem území hořavka obývá mozaikovitě lokality všech hlavních povodí
(Labe, Odry i Moravy), ale nikde se neobjevuje masově na větším území. Podmínkou výskytu
ostrakofilní hořavky duhové je přítomnost vodních mlžů, jimž klade jikry do žaberní dutiny.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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Vzhledem k vazbě na vodní mlže je ohrožována dvojnásob, ztrátou možnosti tření při
úbytku hostitelů nejranějších vývojových stádií i ohrožením druhu jako takového (devastací
vodního prostředí, znečištěním ad.). Ochrana hořavky duhové musí být nastavena dvojsměrně
tak, aby umožňovala podmínky pro rozvoj druhu i mlžů, a to především velevrubů (g. Unio) a
škeblí (g. Anodonta).
V EVL Nedakonický les může být biotop hořavky duhové i velkých mlžů dotčen
přímo pročištěním kynety Dlouhé řeky v délce cca 350 m. Půjde o odtěžení části stávajících
nánosů s ponecháním určité části stávajících rákosin. Řešení předpokládá odtěžení sedimentů
jen v míře nezbytně nutné pro vytvoření stabilní kynety dostatečné pro občasné převádění
průtoků.
Stávající potenciální biotop hořavky v Dlouhé řece je dlouhý cca 8.000 m, dotčený
úsek (350 m) představuje tedy cca 4.4%. To je však pouze teoretický předpoklad.
Přírodovědné průzkumy, zejména hydrobiologický a ichtyologický, provedené v jaro-letním
aspektu roku 2015 prokázaly, že koryto Dlouhé řeky pod ČOV Nedakonice je dlouhodobě
zaneseno mohutnou vrstvou organického bahna o mocnosti 40 – 70 cm. Ve vrstvě sedimentu
dochází k anaerobnímu rozkladu organických látek za vzniku toxických produktů rozkladu
(sirovodík, metan). V období dlouhodobě vysokých teplot a nízkých srážek a průtoků tento
anaerobní rozklad spolu se zbytkovým znečištěním z ČOV Nedakonice rozvrací kyslíkovou
bilanci prostředí za vzniku kyslíkových deficitů, případně anoxického prostředí. Takové
prostředí opouští aerobní organismy (makrozoobentos, ryby), přežívají pouze lokálně
nejodolnější druhy organismů. Např. v letním aspektu roku (červen) 2015 byly
v makrozoobentosu zjištěny pouze larvy pakomárů rodu Chironomus (Chironomus plumosus,
Chironomus sp.), které přežívaly pouze v okrajových mělčinách v blízkosti hladiny, kde byla
kyslíková bilance příznivější. Obdobně při ichtyologickém průzkumu (červenec 2015) byl
v dlouhé řece zjištěn pouze tohoroční plůdek karase stříbřitého (Carasius auratus), který se
také, i při vyrušení, zdržoval těsně pod hladinou.
Samostatně byl pak proveden průzkum zaměřený na výskyt velkých mlžů, jakožto
klíčový faktor pro rozmnožování dotčeného předmětu ochrany hořavky duhové (Rhodeus
sericeus amarus). Při tomto průzkumu byl roce 2014 v Dlouhé řece prokázán recentní výskyt
škeble říční (Anodonta anatina) nálezem lastur i živých jedinců a dále byly nalezeny starší,
částečně již erodované, lastury škeble rybniční (Anodonta cygnea) a velevruba malířského
(Unio pictorum). Při průzkumech v jaro-letním aspektu, resp. zejména v létě roku 2015, došlo
vlivem vysokých teplot, dlouhodobě nízkých srážek a průtoků k výraznému zhoršení jakosti
vody pod ČOV Nedakonice. Koryto toku je dlouhodobě zaneseno organickými sedimenty (40
- 70 cm), v nichž dochází k anaerobnímu rozkladu organických látek za vzniku toxických
produktů rozkladu (sirovodík, metan). V tomto prostředí je výskyt velkých mlžů vyloučen.
Hořavka duhová překvapivě nebyla zjištěna ani ichtyologickým průzkumem
v odstaveném rameni Moravy, přestože rybí obsádka byla v tomto prostředí relativně bohatá
(viz tab.). Stejně tak v tomto prostředí nebyli nalezeni živí jedinci, ani lastury velkých mlžů.
Také v tomto případě jde s největší pravděpodobností o vliv nevhodné jakosti vody –
odstavené rameno je silně eutrofizováno, při červencovém terénním šetření byl zjištěn
mimořádně silný sinicový vodní květ (Microcystis aeruginosa). Sinice produkují toxické látky
– cyanotoxiny, filtrující organismy, mezi něž mlži patří, tak mohou být snadno
v eutrofizovaném prostředí vyhubeny

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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Revitalizační zásah bude spojen s lepší průtočností koryta Dlouhé řeky a odstraněním
organických nánosů. To se jednoznačně projeví zlepšením jakosti vody, což umožní
rekolonizaci Dlouhé řeky rybami z nižších partií řeky a z Moravy. Protože kaprovité ryby
přenášejí larvální stadia mlžů – glochidie, bude tak umožněna rekolonizace území i velkými
mlži. Pro obnovu prosperity a stability populace hořavky duhové (a velkých mlžů) má
revitalizace vodohospodářského uzlu Nedakonice zásadní význam.
Na základě výše uvedených skutečností je vliv záměru na populaci hořavky duhové
(Rhodeus sericeu amarus) v EVL Nedakonický les (CZ0724107) hodnocen jako mírně
pozitivní s bodovou hodnotou +1.
Populaci hořavky duhové (Rhodeus sericeu amarus) v EVL Insel (CZ0723012)
nebude záměrem dotčena – nulový vliv.

4.4.

Vliv na celistvost EVL

Celistvost EVL je chápána jako jejich schopnost udržovat kvalitu lokality z hlediska
naplňování jejich ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí
jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty
ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento pojem je také
nutno chápat v širokém smyslu jako integritu nejen topografickou či geografickou, ale též
časovou, populační apod.
Výsledky přírodovědných průzkumů a posouzení technické dokumentace záměru
prokazují, že záměr sleduje revitalizační cíle, zejména stabilizaci vodních poměrů v dotčeném
území a odstranění nepříznivých vlivů předchozích vodohospodářských úprav na stav
přírodního prostředí. Vliv stavebních a terénních prací při realizaci revitalizačních úprav bude
dočasný a relativně krátkodobý, lze předpokládat, že již po první vegetační sezóně dojde
k rekolonizaci pročištěného úseku Dlouhé řeky, včetně nově vybudovaného odlehčovacího
koryta populacemi hořavky duhové a velkých mlžů. Žádný z předmětů ochrany posuzovaných
EVL nebude významně negativně dotčen. Z výše uvedených důvodů je vliv záměru na
celistvost posuzovaných evropsky významných lokalit (EVL Nednický les a EVL Insel)
hodnocen jako nulový s bodovou hodnotou 0.

4.5.

Kumulativní vlivy

Kumulativní vlivy z hlediska předmětů ochrany, ke kterým jsou posuzované EVL
určeny nepředpokládám. Současná revitalizační úprava (odlehčení Dlouhé řeky do podjezí
jezu Nedakonice), stejně jako uvažovaná druhá etapa (prodloužení Morávky a odbahnění
dolní části ramene Oblůčí, obtokový rybí přechod na jezu Nedakonice) budou mít sice
krátkodobé, ale reversibilní rušivé účinky na dotčené biotopy. Tyto rušivé účinky jsou však
akceptovatelné a přirozenými sukcesními mechanismy budou v krátké době reparovány.
V dlouhodobém měřítku lze vliv revitalizačních zásahů a stabilizace vodního režimu hodnotit
pozitivně.
RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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5.

ZÁVĚR

Realizace záměru „M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu
Nedakonice“ vyvolá krátkodobé rušivé účinky v dotčeném prostoru, které však
budou relativně rychle reparovány přirozenými sukcesními procesy.

S ohledem na předpokládané vlivy výstavby a dlouhodobé příznivé
účinky revitalizačního záměru lze vyloučit významný negativní vliv záměru
na území, předměty ochrany a celistvost území soustavy Natura 2000.

V Malešovicích 15.8.2015

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
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6.

PODKLADY

6.1.

Legislativní a metodické podklady
-

-

-

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zák. č.
114/1992Sb., v platném znění
Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.
114/1992 Sb. v souvislosti s vytvářením soustavy NARURA 2000
Nařízení v vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky
významných lokalit
Postup posuzování vlivů koncepcí a záměrů na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti, Věstník vlády, 4/2/2006, str. 1-42
Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zák. č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP,
XVII/11/2007.
Metodické příručky k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích
92/43/EHS – Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy
NATURA 2000 (Planeta 1/2004)
Study to provide gudelines for the application of compensatory measures under Article
6(4) of the Habitats Directive 92/43/EEC (2005)

Dokumentace záměru

6.2.
-

-

-

Povodí Moravy, s.p., 2014: M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu
Nedakonice, Revitalizační opatření na tocích ve správě Povodí Moravy, 08/2014
VH Atelier, spol. s r.o., 2015: 167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu
Nedakonice, Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, 01/2015
KÚ Zlínského kraje, 2015: Stanovisko orgánu ochrany přírody k možnosti existence
významného vlivu záměru Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo
ptačí oblasti, č.j. KUZL 4875/2015 ze dne 2.2.2015
KÚ Zlínského kraje, 2015: Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, k záměru „Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu
Nedakonice“, č.j. KUZL 10501/2015 ze dne 16.2.2015
Zahrádka, J., 2014: M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
(Jednoduchý přírodovědný průzkum dotčených pozemků (biologický průzkum)
Zahrádka, J., 2015: M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice,
Biologické hodnocení záměru dle ust. § 67 zák. č. 114/1992 Sb.

RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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M167 – Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice
Posouzení vlivu záměru dle ust. § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
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RNDr. Jiří Zahrádka, CSc.
Autorizovaná osoba k provádění posouzení dle §45i zák. č. 114/1992 Sb.
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Inženýrsko-geologické posouzení
Revitalizace VH uzlu Nedakonice
Závěrečná zpráva o výsledcích inženýrsko-geologického posouzení
provedeného za účelem zjištění podkladů pro zpracování projektové
dokumentace

Zadavatel:

VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 Brno
Brno – listopad 2014

IG posouzení

Nedakonice

1/ Úvod
Předmětná etapa geologicko-průzkumných prací na lokalitě byla provedena za účelem
inženýrsko-geologického a hydrogeologického posouzení na lokalitě v katastru obce
Nedakonice v prostoru projektované revitalizace VH uzlu Nedakonice.

2/ Geologické a hydrogeologické poměry všeobecně
2.1 Geomorfologie a geologie
Zájmové území leží v Dolnomoravském úvalu. Je protékáno řekou Moravou a jejími
přítoky, které se svými sedimenty výrazně podílely na geologii oblasti. Dle regionálně
geologického členění náleží zájmové území k soustavě Vnitrokarpatských sníženin,
podsoustavě Vídeňská pánev. Po stránce geologické je zkoumané území budováno především
kvartérními uloženinami různého genetického charakteru. V podloží kvartéru byly
identifikovány sedimenty panonského stáří. Jedná se především o sedimenty pliocenního
sedimentačního cyklu, které jsou zde zastoupeny především jíly a písky převážně jemného
zrna, písčité vápnité jíly.
Geologická mapa 1 : 20 000

nivn
sediment

GEON, s.r.o.
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Jedná se o klasickou pánevní sedimentaci. V nadloží těchto sedimentů se nachází
kvartérní sedimenty, které prezentují jednak aluviální, eolický, eluviální a deluviální
sedimentační cyklus. Kvartérní uloženiny v zájmovém území jsou fluviální geneze o
průměrné mocnosti 10 metrů spočívající spojitě na homogenním jílovitém neogenním
podloží. Veškeré říční nánosy zde uložila řeka Morava, a její přítoky a to v období pleistocénu
až holocénu. Štěrkopísčité sedimenty mají na lokalitě průměrnou mocnost okolo 4 metrů.
Polozaoblené valouny dosahují maximálním rozměrů cca 5 až 8 cm a jsou nepravidelného
tvaru. Klastický materiál je silně polymiktní a obsahuje převážně křemen a pestré
krystalinické horniny ze snosových oblastí řeky Moravy, droby a pískovce. Ověřená mocnost
štěrkopísků je kolísavá. Jak vyplývá z typového petrografického profilu nadložní horizont
zvodnělých štěrkopísků tvoří polohy jemnozrnných silně zajílovaných písků ve většině
nasycených vodou.

2.2 Hydrogeologické poměry
Území je součástí základního hydrogeologického rajónu č.2250 – Dolnomoravský
úval, ÚPV č.22502 – Dolnomoravský úval-střední část a svrchního hydrogeologického rajónu
1651 Kvartér Dolnomoravského úvalu. Neogénní sedimenty v zájmovém území tvoří
komplex nepravidelně se střídajících průlinovo-puklinových kolektorů a nepropustných
izolátorů. Budují je jemné vápnité a nevápnité písky a prachy, vápnité a pestré nevápnité jíly a
písčité štěrky. Neogénní sedimenty jsou pokryty mocnou vrstvou navátých písků. Mocnost
ochranné jílové vrstvy kolektoru je mezi 1–20 m. Podzemní voda průlinového kolektoru
kvartérních fluviálních sedimentů údolní nivy Moravy a jejích přítoků je v úzké souvislosti s
povrchovou vodou Moravy. K dotaci zásob podzemní vody kolektorů údolní nivy dochází
jednak infiltrací povrchové vody řeky (břehový infiltrát z koryta řeky a ze zasakovacích
slepých ramen – umělé infiltrace), poříční vodou proudící v údolní nivě) a infiltrací z výše
položených oblastí výskytu vátých písků. Množství dotace závisí na velikosti spádu mezi
hladinou povrchové a podzemní vody, propustnosti dna a břehů říčního koryta. Spád hladiny
podzemní vody je velmi malý (cca 1-2 ‰) a sleduje v hrubých rysech celkový spád povrchu
území. To platí pro převážnou část údolní nivy s výjimkou jejího vnějšího okraje a úseků
přiléhajícím k vodnímu toku. Z vnějších okrajů údolní nivy proud podzemní vody směřuje od
okraje údolní nivy do její střední části. V blízkosti hlavních povrchových toků jsou směry
proudění a velikost spádu podstatně ovlivňovány vodními stavy a jsou značně proměnlivé.

GEON, s.r.o.
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3 / Výsledky posouzení
Jak vyplývá z přiložené situace, lokalita se nachází v rovinatém terénu údolní nivy
řeky Moravy a jejích přítoků.

Pod svrchním horizontem humózních hlíny se nacházejí

různorodé navážky ( jílovité hlíny, v jižní části lokality pak především charakteru štěrků ) o
ověřené maximální mocnosti cca 1,0. Tyto přecházejí v neostrém přechodu ve fluviální
sedimenty v severní části posuzované lokality charakteru jílovitých a jílovito-písčitých hlín
(dle ČSN 75 2410 středně plastické jíly CI ) v jižní části posuzované lokality pak písčitých
hlín, směrem do podloží až písků v různém stupni zahlinění ( dle ČSN 752410 SM – S-F ).
V profilu jednotlivých sond byla od cca 1,5 m p.t. zaregistrována zvýšená vlhkost až
vodonasycennost . Naražená volná hladina podzemní vody byla zaregistrována v hloubených
sondách od hloubkové úrovně cca 2,5 - 2,8 m p.t. V případě otevřené stavební jámy je nutno
předpokládat ustálení hladiny v hloubkové úrovni cca 1,5 m p.t., a dále od daného hloubkové
horizontu výraznou nestabilitu stěn.
Tab. č.1- charakteristika převládajících typů zemin
Zemina
ČSN 75 2410
ČSN 75 2410
Znak zeminy
Homogenní hráz
jílovité zeminy
Písky v různém stupni
zahlinění

CI
SM – S-F

Vhodná
Vhodná až nevhodná

ČSN 73 6824
Propustnost
ČSN 75 24 10
– m.s-1
nepropustné
n.10-7 - 10-8
Propustné
n.10-4 - 10-6

Vyhodnocení výsledků průzkumných prací
Jak vyplývá z výsledků posouzení, v prostoru posuzované lokality se nacházejí
částečně proměnlivé úložní poměry dané výskytem poloh různorodých navážek,
přecházejících směrem do podloží v subhorizont fluviálních sedimentů řeky Moravy a jejích
přítoků charakteru střídajících se poloh jílovitých a jílovito-písčitých hlín a písků v různém
stupni zahlinění, kdy relativně proměnlivé úložní poměry jsou dané pozicí lokality v prostoru
původně meandrujícího koryta řeky Moravy. Směrem do podloží se zvyšuje vlhkost těchto
zemin, která se u soudržných zemin projevuje změnou konzistence směrem do podloží od
tuhé v polotuhou na bází až měkkou, v případě písčitých zemin pak jejich zvýšenou vlhkostí
až vodonasycenností. Krátkodobě otevřené výkopy do hloubky 1,5 m je možné provést ve
sklonu 1 : 0,5, od daného hloubkového horizontu je nutno předpokládat vysokou nestabilit
stěn. Svislé stěny stavebních výkopů je třeba zajistit příložným pažením. Doporučený sklon
svahování pro výkopy do 2 m je 1 : 1,5, pro hlubší výkopy sklon 1 : 2.
GEON, s.r.o.
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V podloží daného svrchního horizontu se nacházejí od hloubkové úrovně cca 4-5 m
p.t. zvodnělé nesoudržné fluviální zeminy prezentované nesoudržnými sedimenty údolní
terasy charakteru písků a štěrkopísků s proměnlivou příměsí štěrků, třídy SC – S-F – G-F ,
jejichž ověřená minimální mocnost se pohybuje v daném prostoru v rozmezí cca 10-12 m,
kdy z hlediska hydrogeologického se jedná o komunikující průlinový kolektor o vysoké
transmisivitě s drenážním účinkem Moravy.

Zvlněné předkvartérní podloží charakteru

středně až vysoce plastických jílů o tuhé, směrem do podloží pak pevné konzistence se
vyskytuje v hloubkovém horizontu cca 18-20 m p.t.
Soudržné zeminy na lokalitě lze z hlediska použití jako konstrukčních zemin pro
homogenní hráze klasifikovat z litologického hlediska převážně jako vhodné. Od
hloubkového horizontu cca 1,5 m p.t. je nutné počítat s vyšší vlhkostí těchto zemin, než
s vlhkostí optimální. Jako nejběžnější proces snížení přirozené vlhkosti zemin při výstavbě
zemních hrází je v praxi její provzdušnění ( tj. vyschnutí ). Většinou se v případě homogenní
hráze akceptuje, že pevnost vlhčí zeminy bude v první fázi menší a její celkové sedání větší.
Jako výhodu lze v daném případě brát, že násyp se stabilizuje z větší části před napuštěním a
propustnost zeminy bude menší.
Procentuální zatřídění těžitelnosti
ČSN 73 6133 ( nahrazující normu ČSN 73 30 50 )
do třídy těžitelnosti I

100 %

ČSN 733050 do 3. třídy těžitelnosti cca 50 % - jílovité zeminy, tuhé, pevné, navážky
do 4. třídy těžitelnosti cca 50 % - navážky, velmi měkké zeminy
ČSN EN 1610/Z1 do 3. třídy těžitelnosti cca 50 %
do 4. třídy těžitelnosti cca 50 %
Lepivost: 20%.

Odvodnění povrchové (5 - 10 l/s ) –je dále nutné počítat s výskyty přítoků vod z navážek, ,
drenáží, místy nefunkčních které mohou být zdrojem nárazově relativně velkých přítoků do
výkopů.
v případě hlubším výkopů a objektů jak 2,0 m p.t. je nutné použít hnaného pažení

GEON, s.r.o.
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Doporučené fyz. mech. veličiny do statických výpočtů:
geotechnické vlastnosti zemin
Jílovité a jílovito-písčité zeminy, tuhé až měkké
konzistence tuhá
měkká
Edef = 4 MPa
Edef = 2 MPa
cu = 0,05 MPa
cu = 0,025 MPa
0
φu = 0
φu = 0 0
cef = 0,01 MPa
cef = 0,008 MPa
0
φef = 18
φef = 10 0
ν = 0,40
ν = 0,40
-3
ρn = 21 kNm
ρn = 21 kNm-3
Rdt= 100 kPa
Rdt = 50 kPa
Vzhledem k charakteru zemin na lokalitě je nutno provádět pažení vždy u základových
jam a rýh hlubších jak 1,3 m p.t. případně při výskytu nesoudržných zemin a v blízkosti
vozovky a objektů od 0,7 metru p.t. V případě soudržných zemin, t.j. jílovitých hlín a jílů se
použije pažení příložné s mezerami a roubení dimenzované na tlačivou zeminu. V případě
výskytu nesoudržných zemin a navážek je nutno použít pažení plné.
V případě výstavby objektů hlubších jak 2 m pod je nutné předpokládat komplikace
s vysokou nestabilitou stěn výkopů a proměnlivou úrovní hladiny podzemní vody s relativně
vysokými přítoky od hloubkové úrovně cca 1,5 - 3,0 m p.t..
Je nutno předpokládat, že hydrogeologické poměry budou odvislé od stavu hladin
v místních vodotečích a srážkových poměrech.
Ve smyslu ČSN EN 206-1, tabulka 2 se z hlediska chemického působení vody na beton
vyskytuje na lokalitě slabě agresivní chemické prostředí ( XA1 )

Vypracoval Ing. Albert Kmeť

GEON, s.r.o.
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V1

Nedakonice

V2
m p.t.
0,0-0,2 m – humózní hlína
0,2-0,6 m – navážky
0,6-1,6 m –jílovité hlíny, tuhé hnědé, CI
1,6-2,5 m –jílovito-písčité hlíny hlíny,
polotuhé, na bázi měkké
polohy měkké CI
Hladina podzemní vody nar. 1,5 m p.t.

V2

V1
m p.t.
0,0-0,2 m – humózní hlína
0,2-0,5 m – navážky
0,5-1,5 m –jílovité hlíny, tuhé hnědé, CI
1,5-2,5 m –jílovito-písčité hlíny hlíny,
polotuhé, na bázi měkké
polohy měkké CI
Hladina podzemní vody nar. 1,5 m p.t.

V3

V4
m p.t.
0,0-0,2 m – humózní hlína
0,2-0,7 m – navážky –štěrkopísky ?

V5

GEON, s.r.o.

V3
m p.t.
0,0-0,2 m – humózní hlína
0,2-0,8 m – navážky
0,8-1,8 m –jílovité hlíny, tuhé hnědé, CI
1,8-3,5 m –jílovito-písčité hlíny hlíny,
polotuhé, na bázi měkké
polohy měkké CI
Hladina podzemní vody nar. 1,8 m p.t.
2,8 m p.t.
Ustálená hl. podzemní vody 2,5 m p.t.

V4

V5
m p.t.
0,0-0,2 m – humózní hlína
0,2-0,6 m – navážky
0,6-0,9 m – hlína písčitá MS
0,9 – 1,6 m zahliněné písky, vlhké SM
1,6 – 2,2 m písky, vlhké až vodonasycené
S-F
Bez vody
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Odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení ochrany přírody a krajiny

VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 BRNO

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

2. února 2015

Mgr. Lucie Škvařilová

KUZL 4875/2015

Stanovisko

orgánu

ochrany

přírody

k

možnosti

existence

významného

vlivu

záměru

Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody,
příslušný podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů (zákon), po posouzení záměru, vydává v souladu s § 45i odst. 1 zákona
toto
stanovisko:
uvedený záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti.
Odůvodnění:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel, dne 22. ledna 2015 od
VH atelier, spol. s r.o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, žádost o stanovisko k záměru Morava km
137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice dle § 45i zákona, zda uvedený záměr může mít
samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Záměrem je revitalizace vodohospodářského uzlu v k.ú. Nedakonice a Ostrožské předměstí. Záměr je
členěn na několik částí – odlehčení Dlouhé řeky do podjezí jezu Nedakonice, revitalizace horní části
ramene Oblůčí, prodloužení Morávky a odbahnění dolní části Oblůčí, obtokový rybí přechod na jezu
Nedakonice.
Záměr zasahuje do evropsky významné lokality (EVL) Nedakonický les, kód CZ0724107. Předmětem
ochrany EVL Nedakonický les jsou lužní lesy a evropsky významný druh – hořavka duhová (Rhodeus
sericeus amarus). Hořavka duhová obývá především stojaté a pomalu tekoucí vody a podle Nálezové
databáze Portálu Informačního systému ochrany přírody (http://portal.nature.cz) byla zjištěna
přítomnost tohoto druhu v rameni Oblůčí. Podmínkou výskytu hořavky je přítomnost vodních mlžů,
jejich přítomnost zajišťuje úspěšné rozmnožování hořavky. Přítomnost vodních mlžů v místě realizace
záměru je předpokládána podle žadatelem předloženého Biologického průzkumu vypracovaného
RNDr. Jiřím Zahrádkou, CSc. V záměru je uvedena revitalizace ramene Oblůčí, která zahrnuje
odbahnění a vytvoření kynety k převádění průtoku z Dlouhé řeky do Morávky. Tyto práce představují
zásah do biotopu hořavky duhové a vodních mlžů, jež představují důležitý článek v rozmnožování
hořavky.

Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 ZLÍN

IČ: 70891320
tel.: 577 043 394
e-mail: lucie.skvarilova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Vzhledem k výše uvedenému závěru musí být výše hodnocený záměr předmětem posouzení
důsledků své realizace na dané území soustavy Natura 2000 podle ustanovení § 45h a 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

otisk úředního razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
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Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik

VH atelier, spol. s r.o.
Merhautova 1066/216
613 00 BRNO

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

16. února 2015

Ing. Vlasta Urbánková

KUZL 10501/2015

Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
k záměru
„Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“
Dne 11. února 2015 obdržel odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje
žádost o vyjádření k záměru „Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice“.
Žadatel: VH atelier, spol. s r.o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno, IČ 49437267
Investor: Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí: Název: Morava km 137,021 –
revitalizace VH uzlu Nedakonice, Zpracovatel: VH atelier, spol. s r.o., Datum: leden 2015
Charakteristika záměru:
Umístění záměru:

Nedakonice, k. ú. Nedakonice
Uherský Ostroh, k. ú. Ostrožské Předměstí

Záměrem jsou revitalizační opatření na vodohospodářském uzlu v k. ú. Nedakonice a k. ú Ostrožské
Předměstí. Tato budou sloužit k zadržení vody v krajině a k obnovení vodohospodářského režimu.
Hlavními cíli je omezit vstup splavenin do systému, zajistit průtoky vody odpovídající charakteru koryt
vodních toků, optimalizovat vodní režim odstavených říčních ramen, zajistit migraci ryb a vhodné
podmínky pro jejich život a reprodukci. Řešení zajistí dostatečné průtoky řekou Morávkou a zároveň
omezí vstup splavenin z Dlouhé řeky do systému, také příznivě ovlivní odtokové poměry v obci
Nedakonice. Dlouhá řeka bude odvedena do podjezí Nedakonického jezu a voda pro tok Morávka
bude naopak získávána z řeky Moravy v nadjezí pomocí prodloužení stávajícího koryta Morávky.
Předpokládaná plocha dotčená záměrem: cca 6,5 – 7,0 ha.
Členění stavby:
Investiční celek SO-01. Dlouhá řeka:
SO-01.1. Odlehčení Dlouhé řeky do podjezí jezu Nedakonice
SO-01.1.1. Rozdělovací objekt
SO-01.1.2. Zemní koryto – odlehčení Dlouhé řeky
SO-01.1.3. Schybka
SO-01.2. Revitalizace horní části ramene Oblůčí
SO-01.2.1. Pročištění kynety
SO-01.2.2. Revitalizační opatření
Investiční celek SO-02. Morávka:
SO-02.1. Prodloužení Morávky a odbahnění dolní části Oblůčí
SO-02.1.1. Úprava odběrného objektu
SO-02.1.2. Zemní koryto – prodloužení Morávky
SO-02.1.3. Most se stavidlem
SO-02.1.4. Odbahnění dolní části ramene Oblůčí
SO-02.1.5. Odbahnění Morávky
SO-02.1.6. Mokřadní plocha
SO-02.2. Obtokový rybí přechod na jezu Nedakonice
SO-02.2.1. Rybí přechod
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 379
e-mail: vlasta.urbankova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

Z předložené dokumentace vyplývá, že záměr „Morava km 137,021 – revitalizace VH uzlu
Nedakonice“ naplňuje dikci bodu 1.3 Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy ovlivňující odtokové
poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnicko-technické meliorace,
atd.) na ploše od 10 do 50 ha, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, avšak nedosahuje uvedené limitní hodnoty. Jedná se tedy o záměr podlimitní.
Vzhledem ke skutečnosti, že příslušný orgán ochrany přírody (Krajský úřad Zlínského kraje) vydal
stanovisko dle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v tom smyslu, že
hodnocený záměr může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, je nutné výše uvedený záměr podrobit zjišťovacímu
řízení dle § 7 citovaného zákona (v souladu s ust. § 4 písm. 1 odst. e) citovaného zákona).
Pro zahájení zjišťovacího řízení je nutné předložit odboru životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Zlínského kraje Oznámení záměru vypracované dle přílohy č. 3 zákona, a to v 7 písemných
vyhotoveních a na dvou CD. V případě zaslání žádosti o zjišťovací řízení spolu s Oznámením záměru
datovou schránkou je počet vyhotovení stanoven na 4 písemné výtisky a 1 CD (celková velikost všech
zaslaných souborů nesmí z technických důvodů přesáhnout 10 MB).
Nedílnou součástí Oznámení je v případě, že orgán ochrany přírody nevyloučí významný vliv
na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, posouzení důsledků realizace záměru na daná
území soustavy Natura 2000 podle ust. § 45h a § 45i odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny (v platném znění).

otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
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