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ÚVOD
Předkládané Oznámení záměru (dále jen: Oznámení) je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb. Zpracování Oznámení předcházelo:
· Sdělení stavebního úřadu Staré Město ze dne 26. 5. 2016.
· Stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje o vlivu záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti ze dne 16. 6. 2016.
·

zpracování posouzení podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny

Uvedené doklady a dokumentace jsou součástí Oznámení.

Foto na titulní straně: Letecký snímek lokality (Geodis Brno, s. r. o. 2016)
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Seznam použitých zkratek
CHOPAV – chráněná oblast přirozené akumulace vod
CHKO - chráněná krajinná oblast
CHÚ

- chráněné území

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav
ČSN

- Česká technická norma

EIA

- Environmental Impact Assessment (hodnocení vlivů na životní prostředí)

EVL

- Evropsky významná lokalita

HPV

- hladina podzemní vody

IČ, DIČ - identifikační číslo, daňové IČ
KÚ

- krajský úřad

k. ú.

- katastrální území

LPF

- lesní půdní fond

LV

- limitní hodnota (limit value)

MCHÚ - maloplošné chráněné území
NUTS II - územní jednotka (pro statistické účely)
OZKO - oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
POH

- plán odpadového hospodářství

POPM - plán oblasti povodí Moravy
PP

- přírodní park, přírodní památka

PUPFL - pozemek určený k plnění funkce lesa
SN

- suchá nádrž

SO

- stavební objekt

TNA

- těžký nákladní automobil

TZL

- tuhé znečišťující látky

ÚSES - územní systém ekologické stability
ÚPD

- územně plánovací dokumentace

VD

- vodní dílo

VKP

- významný krajinný prvek

VN

- vodní nádrž

ZCHÚ - zvláště chráněné území
ZPF

- zemědělský půdní fond
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI
1.

Obchodní firma
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.

2.

IČ
IČ:
DIČ:

3.

42196451
CZ42196451

Sídlo
Hradec Králové, Přemyslova 1106, 501 68

4.

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Pavel Pernica
U Skláren 781
755 01 Vsetín
e-mail: pernica.ost57@lesycr.cz
tel: +420 723459332

Doplňující informace o oznamovateli
Lesy České republiky, státní podnik (LČR) byly založeny dne 1. 1. 1992 Ministerstvem zemědělství České
republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 mil. ha lesního majetku ve vlastnictví
státu (téměř 86 % rozlohy všech státních lesů) a péče o více než 38 tisíc km určených vodních toků a bystřin
(výrazný nárůst km spravovaných vodních toků oproti předešlým letem je od 1. 1. 2011 způsoben převodem
správcovství od Zemědělské vodohospodářské správy v rámci její transformace). Roční těžby se pohybují
průměrně kolem 7 mil.m3 dřeva, což představuje zhruba 72% běžného přírůstu.
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU
I

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název:

RN Salaška Salaš

Kategorie:
Bod:

II
1.4 Úpravy toků a opatření proti povodním významně měnící charakter toku a
ráz krajiny
B

Sloupec:

Příslušným úřadem při posuzování vlivů záměru na životní prostředí je Krajský úřad Zlínského kraje,
odbor životního prostředí a zemědělství, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

B.I.2

Kapacita (rozsah) záměru

Záměr představuje výstavbu retenční nádrže (malé vodní nádrže) na vodním toku Salaška v km
16,280 – 16,400.
Návrhové parametry vodního díla:
Max. výška hráze:
Délka hráze v koruně:
Objem stálého nadržení:

B.I.3

3,6 m
45 m
3
950 m

Umístění záměru

Záměr je umístěn v k. ú. Salaš na pozemcích p. č. 804, 814 a 815.
Zeměpisné souřadnice záměru: 49°9'23" N, 17°18'50" E (střed hráze)
Nadmořská výška:

±350 m n. m. (terén v úrovni hráze)

Obec:

Salaš

Obec s rozšířenou působností: Staré Město
Kraj:
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Obr. B.I.3-1: Umístění záměru

B.I.4

(podklad: Mapy.cz 2016)

Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry

Stavba malé vodní nádrže Salaška Salaš je navržena jako součást opatření v rámci studie odtokových
poměrů na toku Salaška v katastru obce Salaš. Záměr představuje výstavbu vodního díla – malé
vodní nádrže vytvořené přehrazením toku násypem zemní hráze. Součástí záměru je úprava stávající
zpevněné lesní komunikace a přeložka vodovodu DN 125 v délce cca 90 m.
Během dosavadních přípravných prací nebyla zjištěna možnost kumulace s jinými záměry.
(Z hlediska možné kumulace byl v rámci posouzení vlivů na předměty ochrany v EVL Chřiby zvažován
záměr Rybník Trnávky na jiné vodoteči v k. ú. Buchlovice, viz příloha č. 3. Možnost významnější
kumulace vlivů záměrů byla vyloučena).
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí.
Zdůvodnění záměru
Přestože povodí toku Salaška nad obcí Salaš je v celém rozsahu zalesněné, vzhledem k vysokému
podélnému sklonu údolnic v povodí, které leží ve vrcholové části Chřibů, dochází k častému zanášení
úseku toku v obci Salaš splaveninami.
Hlavní funkcí nádrže bude zachytávání splavenin během přívalových srážek a tím omezení zanášení
upraveného koryta níže po toku v zastavěné části obce. Další funkcí bude zadržení vody v lese a
zpomalení povrchového odtoku.

Přehled zvažovaných variant
Zamýšlený účinek je v daných podmínkách dosažitelný vytvořením kaskády příčných stupňů na toku
nebo výstavbou malé vodní nádrže. S ohledem na celkovou zabíranou plochu, náročnost výstavby i
údržby byla zvolena varianta jedné nádrže jako efektivnější řešení.
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B.I.6

Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Záměr je členěn na jeden stavební objekt (retenční nádrž) a zahrnuje dva inženýrské objekty: přeložku
(výškovou úpravu) komunikace a přeložku vodovodu.
Technické řešení vodního díla vychází z místních podmínek, kterým musí být přizpůsobeno. Materiál
násypu hráze bude získán zčásti v prostoru zátopy, případně v prostoru úpravy komunikace, zčásti
bude nutný jeho dovoz. Vzhledem k místním podmínkám se nepředpokládá obvyklá možnost získání
konstrukčního materiálu otevřením vhodného zemníku v blízkém okolí.
Zemní hráz je navržena homogenní, případně zonální v závislosti na geotechnických vlastnostech
místních materiálů. Délka hráze v koruně bude 45 m, výška hráze v nejvyšším místě bude 3,6 m. Dno
spodní výpustě hráze bude na úrovni 99,00 m a kóta bezpečnostního přelivu na úrovni 101,70 m
(místní výškový systém). Délka úpravy odpadního koryta od paty hráze bude zhruba 40 m, délka
vlastní zátopy dosahuje při maximální hladině 60 m.
Bezpečnostní přeliv hráze bude opevněn kamenným zdivem, ostatní povrchy hráze a upraveného
koryta budou upraveny kamennou rovnaninou nebo zatravněny.

B.I.7

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpokládaný termín pro zahájení realizace záměru je předběžně stanoven na rok 2017.
Doba výstavby je odhadována na 6 – 8 měsíců.

B.I.8

Výčet dotčených územně samosprávných celků

Obec Salaš:

Obecní úřad
Salaš 85
687 06 Salaš

Staré Město:

MěÚ Staré Město
náměstí Hrdinů 100
686 03 Staré Město

Zlínský kraj:

Krajský úřad – Zlínský kraj
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
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B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Záměr podléhá zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve
znění pozdějších předpisů.
V průběhu přípravy záměru bude probíhat řízení o vydání těchto správních rozhodnutí:
•
•
•

územní rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby)
stavební povolení podle §15 odst. 1 vodního zákona – Krajský úřad - Zlínský kraj
souhlas s užíváním stavby – Městský úřad Staré Město, odbor stavebního úřadu a ÚP
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II

ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1 Půda
Záměr je situován v k. ú. Salaš (592561). Přehled dotčených pozemků uvádí následující tabulka.
Tab. B.II.1: pozemky dotčené záměrem
Parc. č.
804
812
814
815

Číslo LV
407
1
407
407

2

Výměra (m )
19061
15377
1543
7152

Druh pozemku
Vodní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Lesní pozemek

Vlastník
ČR.
Obec Salaš
ČR
ČR

Právo hospodařit
LČR s. p.
LČR s. p.
LČR s. p.

Obr. B.II.1: Situace parcel v prostoru záměru
Záměrem budou dotčeny uvedené pozemky v celkovém rozsahu cca 2 500 m 2. Protože ještě není
zpracována projektová dokumentace k posuzované nádrži, není možné přesně vyčíslit konkrétní
plochu – odchylka od uvedeného čísla může být do 15%. Protože se jedná o plochu řádově
v desetinách ha, je taková nejistota nevýznamná.
Kácení se předpokládá v rozsahu zátopy nádrže a plochy hráze, případně jednotlivě ve spojitosti
s úpravou odpadního koryta. Rozsah kácení lze odhadovat řádově v prvních desítkách vzrostlých
stromů.

OZN_Salaska.docx

strana 12 z 36

RN Salaška Salaš
3A12224.A01

B.II.2 Voda
Výstavba
Potřeba vody při výstavbě se nepředpokládá ve významném množství (nevzniká požadavek na trvalý
ani dočasný odběr vody). Potřeba pitné vody bude pokryta dovozem balené vody.
Mimořádná potřeba užitkové vody při stavbě (čištění mechanizace před výjezdem na veřejnou
komunikační síť a pod.) bude řešena dodavatelem prací nákupem nebo z vlastních zdrojů. Podmínky
nakládání s vodou budou v takovém případě upřesněny podle konkrétních poměrů tak, aby byly
v souladu s platnou legislativou.
Provoz
Během provozu nevzniká žádná potřeba nového zdroje vody.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Stavební materiály budou představovat relativně malé množství, významnou část budou představovat
místní zeminy. Menší část materiálových vstupů při výstavbě bude převážně charakteru
nakupovaných výrobků a stavebnin (především kamenivo).
Energetická spotřeba pro výstavbu bude pokryta ze zdrojů dodavatele. Předběžně lze odhadovat, že
energetická náročnost nebude mimořádná - bude obdobná jako u běžných stavebních prací menšího
rozsahu).
Provoz
Během běžného provozu bude spotřeba surovin a energie nulová.
Protože se jedná o vodní dílo, lze očekávat v nepravidelných intervalech potřebu údržby a/nebo
čištění spodní výpusti, případně opravy poškození způsobených extrémními průtoky. Takové práce
budou probíhat jednorázově s využitím ruční i strojní techniky.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba ani provoz MVN nevyvolá žádné nové nároky na dopravní infrastrukturu. Vzhledem
k očekávanému rozsahu stavebních prací lze odhadovat maximální zatížení místní komunikace v obci
3
(a navazující lesní cesty) v řádu jednotek jízd TNA/den. Na staveniště bude dopraveno cca 150 m
materiálů a hmot. Zvýšení intenzity na komunikacích vyšších tříd (I/50, II/428) nebude registrovatelné.
Celkové dopravní nároky záměru na dopravní i jinou infrastrukturu lze označit za nevýznamné,
nebude provedena úprava napojení, nebudou zřizována nová parkovací místa, se záměrem není
spojena doprava.
Dotčení stávajícího vodovodu bude řešeno jeho přeložkou v potřebném rozsahu (cca 100 m).
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Obr. B.II.4-2: Intenzita dopravy na komunikacích I/50 a II/428 v okolí záměru
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III

ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1 Ovzduší
Výstavba
Bodové zdroje:
Během výstavby bude v prostoru záměru probíhat provoz jednotlivých stavebních mechanizmů podle
požadavků postupu prací (dozer, nakladač, TNA aj.) v celkovém počtu zhruba 5 strojů. Vzhledem
k předpokládanému počtu a intenzitě nasazení stavební mechanizace a s přihlédnutím k monitoringu
obdobných aktivit lze očekávat, že nedojde k dosažení nebo překročení některého z imisních limitů.
Veškerá činnost bude omezena na denní pracovní dobu.
Liniové zdroje:
Kromě dovozu relativně malého množství materiálu nebude automobilová doprava liniovým zdrojem
emisí. Mimostaveništní doprava spojená s výstavbou se odhaduje jako celkem 2 – 3 obousměrné
jízdy TNA na místní komunikaci denně (předpokládá se použití mechanizace splňující emisní limity
min. EURO 4).
Výpočtové hodnoty znečištění ze stavební dopravy v takovém případě budou následující:
NOx:
do 36,0 g/km/den
prach: do 2,0 g/km/den
CxHy:
do 3,5 g/km/den
CO:
do 17,0 g/km/den
SO2:
do 0,04 g/km/den
Provoz
S provozem není spojena soustavná dopravní činnost, zůstane zachován současný stav.

B.III.2 Odpadní vody
Výstavba
Při rekonstrukci nebudou běžně produkovány odpadní vody (využití mobilních hygienických zařízení).
Z prostoru staveniště nebude vedena žádná kanalizace nebo odpad, do recipientu nebude
vypouštěna žádná voda.

Provoz
Během provozu nebudou realizovány žádné odběry ani vypouštění vody.
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B.III.3 Odpady
Období výstavby
Protože převážnou část stavebních prací představují zemní práce, lze při výstavbě očekávat poměrně
nízký jednotkový objem odpadů, především kategorie O.
Přehled očekávaných odpadů a odhad jejich množství uvádí následující tabulka.
Tab. B.III.3/1: Předpokládané odpady a jejich množství při rekonstrukci
Kód

Název odpadu

Kategorie

Množství (t)

150101

Papírové a lepenkové obaly

O/N

0,02

150102

Plastové obaly

O/N

0,01

150105

Kompozitní obaly

O/N

0,01

170201

Dřevo

O

1,0

170203

Plasty

O

0,01

170405

Železo a ocel

O

0,05

170504

Zemina a kamení bez obsahu nebezpečných látek

O

0,5

170904

Směsné stavební a demoliční odpady (neuvedené pod č.
170901, 170902, 170903)

O

0,5

200201

Biologicky rozložitelný odpad

O

1,0

Lze očekávat také příležitostný vznik obvyklých odpadů způsobený
mechanizmů (např. zničené pneumatiky, ochranné oděvy znečištěné
absorpční činidla a pod.). Takové odpady jsou považovány za odpady
dodavatele stavby (součástí jeho POH) a nejsou proto uvedeny.
Očekává se, že dodavatel stavby bude při evidenci a nakládání s odpady
platnými předpisy (zejména nebudou zneškodňovány na stavbě).

provozem stavebních
nebezpečnými látkami,
související s provozem
postupovat v souladu s

Období provozu
Během provozu nebudou vznikat odpady, protože záměr nepředstavuje žádnou činnost.
Po mimořádných průtocích bude nutno z nádrže odstranit naplavené dřevo a jiný biologický materiál
z povodí nad profilem. Tyto materiály, pokud nebudou využity jinak, budou považovány za odpad a
budou likvidovány kompostováním nebo energetickým využitím.
V intervalu zhruba 1x za 2 – 4 roky bude patrně nutno odtěžit z dnové části nádrže akumulované
sedimenty, pro zajištění plnění její funkce. Při této činnosti lze předpokládat odtěžení a odvezení cca
3
20 – 30 m materiálu. Vzhledem k charakteru povodí nad profilem lze očekávat nezávadnost těchto
materiálů a jejich využití při terénních úpravách, sanaci nátrží apod. bez omezení.

B.III.4 Ostatní (hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy)
Hluk
Období výstavby
Při stavební činnosti spojené se zemními pracemi bude nasazena z hlediska hlukové zátěže běžná
stavební mechanizace (obvyklé mobilní stroje) v malém rozsahu.
Předpokládá se použití stavebních zařízení s nejvyšší produkovanou úrovní akustického tlaku mezi
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hodnotami 70 – 85 dB (10 m od zdroje), případně méně. Stavební stroje (zdroje hluku) budou v
provozu pouze v denní době.
Období provozu
Při provozu nebude vznikat žádná hluková zátěž.

Vibrace
V období výstavby se nepředpokládá použití zařízení s významnou produkcí vibrací. Případné
vibrace budou zahrnuty do pracovních podmínek, obsluhy používají příslušné ochranné pomůcky.
Šíření takových vibrací mimo vlastní staveniště není možné.
Vlastní provoz nebude zahrnovat žádné vibrace.

Záření
Během výstavby ani během provozu nebudou přítomny zdroje ionizujícího záření. Mechanizace
použitá při výstavbě nebude produkovat neionizující záření, resp. musí splnit požadavky NV č. 1/2008
Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.

Zápach
Při výstavbě nebudou používány látky s potenciálem pachové zátěže. Údolní sedimenty v prostoru
záměru nemají natolik zvýšený obsah organických látek, aby při jejich odtěžování a manipulaci mohlo
dojít k nadměrnému vývinu pachových látek.
Jiné výstupy než výše uvedené nejsou očekávány.

B.III.5 Doplňující údaje
Výstavba ani provoz záměru nebudou produkovat žádné další významné výstupy do životního
prostředí. Případný akustický projev průchodu povodňových průtoků bude srovnatelný s přirozeným
průběhem.
Provoz záměru bude bezobslužný, údržba a monitoring budou prováděny v pravidelných intervalech
stanovených technickobezpečnostními předpisy podle zařazení vodního díla do příslušné kategorie.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Vymezení dotčeného území
Dotčeným územím se rozumí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. „území, jehož životní prostředí a
obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce“.
V daném případě je vymezení dotčeného území poměrně jednoduché, protože je definováno
rozsahem dočasného a trvalého záboru v relativně malém rozsahu. Ovlivnění průtoků ve vodním toku
bude za běžných podmínek nulové, při velkých průtocích bude velmi malé (vzhledem k velmi malému
retenčnímu prostoru nádrže).

Územní systémy ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován jako vzájemně propojený soubor přirozených
i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se
místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.
Celé dotčené území je součástí nadregionálního biocentra Buchlovské lesy (NRBC 94), které
navazuje zhruba 500 m východně na nadregionální biokoridor (NRBK 40).

Zvláště chráněná území, přírodní parky, významné krajinné prvky, lokality NATURA 2000
Zvláště chráněná území přírody jsou velmi významné nebo jedinečné části živé či neživé přírody.
Kategorie zvláště chráněných území jsou definovány §14 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů
všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin
a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či
omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Soustavu chráněných území Natura 2000
tvoří evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO).
Lokalita je součástí EVL Chřiby (CZ0724091). Vodní tok a údolní niva jsou chráněny jako významné
krajinné prvky (VKP).
V blízkém okolí jsou zvláště chráněná území, nejbližší takovou lokalitou je PP Máchova dolina asi 400
m severně od zájmového území a PR Smutný žleb cca 500 m jihozápadně.
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Obr. C.1.1: Chráněná území v okolí záměru

(geoportal.gov.cz, 2016)

V dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky. Lokalita není považována za území
s archeologickými nálezy. Proto není nutno pro zemní práce a úpravy terénu uzavřít v období přípravy
záměru smlouvu na provedení záchranného archeologického průzkumu s institucí oprávněnou
k provádění takového průzkumu.
Vlastní lokalita je zatěžována pouze ojedinělým provozem stávající lesní cesty, případně aktivitami při
těžbě dřeva.
Staré ekologické zátěže nebo kontaminovaná místa v lokalitě ani nejbližším okolí nejsou evidovány.
Lokalita neleží v poddolované oblasti. nebo sesuvném území ani v chráněném ložiskovém území.
Lokalita leží mimo stanovené záplavové území. Za extrémní poměry v dotčeném území lze považovat
poměrně častý výskyt svahových deformací a sesuvů, typických pro strukturně a litologicky
exponované části flyšových hornin.
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Obr. C.1.2: Sesuvná území v okolí záměru
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C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném
území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny
Ovzduší a klima
Chřiby se nachází v mírně teplé oblasti (MT9 a MT 11) s dlouhým, suchým a teplým létem, krátkým
přechodným obdobím s mírným ž mírně teplým jarem a podzimem, krátkou, mírnou suchou až velmi
suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Okrajové části patří k teplé oblasti (T2) s typickým
dlouhým, teplým a suchým létem, velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem
i podzimem, krátkou, mírně teplo, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Průměrný dlouhodobý roční srážkový úhrn se pohybuje mezi 630 – 700 mm, průměrná roční teplota je
více než 8 °C, průměrná červencová teplota přes 18,5 °C.
Míra znečištění ovzduší je objektivně zjišťována monitorováním koncentrací znečišťujících látek
venkovního ovzduší (imisí) v přízemní vrstvě atmosféry sítí měřicích stanic, které jsou s ohledem na
požadavky legislativy situovány především ve velkých městech. Při hodnocení kvality ovzduší jsou
porovnávány zjištěné úrovně koncentrací imisí s příslušnými imisními limity, případně s přípustnými
četnostmi překročení těchto limitů, což jsou úrovně imisí, které by podle platné legislativy týkající se
ochrany ovzduší neměly být od stanoveného data překračovány. Nejmenší územní jednotky, pro které
jsou oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) vymezeny, jsou území stavebních úřadů. Dotčené
území spadá do působnosti stavebního úřadu Staré Město.
V zájmovém prostoru ani v jeho blízkosti není prováděno měření kvality ovzduší. Nejbližší
automatizovaná stanice ČHMÚ je v Uherském Hradišti (ZUHRA).
Kvalita ovzduší je v zájmovém území vzhledem k absenci zdrojů znečištění a relativní odlehlosti od
zatížených komunikací velmi dobrá.

Hluk
Hluková situace je dána pouze přirozeným pozadím, umělé zdroje hluku nejsou.

Vibrace
Vibrace se nevyskytují.
Ionizující a neionizující záření
V dotčené lokalitě nejsou provozovány žádné trvalé zdroje ionizujícího záření ani žádná vypouštění
zahrnující umělé radionuklidy. Dotčené území leží v oblasti s nízkým rizikem výskytu radonu (ČGS).
V zájmovém území nejsou provozovány zdroje elektromagnetického záření.
Jiné významné fyzikální faktory ovzduší nejsou známy a nebyly zjištěny.
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Povrchové vody
Území leží v povodí Moravy a je odvodňováno povrchovým odtokem Salašky v ose plánované nádrže.
Lokalita leží v povodí 4. řádu, jehož charakteristika je uvedena v následujícím přehledu (zdroj: VÚV
T.G.M., 2016).
Číslo hydrologického pořadí

4-13-01-0800

Název toku

Salaška

Délka toku

17,581 km

Plocha povodí od pramene k závěrnému profilu

49,53 km

2

Potok Salaška je kratší tok, který odvádí srážky z příslušného území Chřibů. Salaška pramení pod
hlavním hřebenem Chřibů, ve vzdálenosti zhruba čtyř kilometrů severovýchodně od obce Salaš, v
nadmořské výšce 490 m n. m. V zájmovém území ani jeho blízkém okolí není sledovaný profil toku.
Plocha záměru neleží v žádné chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).
Kvalita vody je v dotčeném úseku toku ve smyslu ČSN 75 7221 je hodnocena jako 1. třída
(neznečištěná). Sledování stavu vod probíhá bez hodnocených profilů.
Na vodním toku nejsou v prostoru záměru ani nad zájmovým profilem prováděny žádné odběry ani
vypouštění.
Z hlediska ekologického stavu/potenciálu je dotčený útvar povrchové vody (MOV-1390) hodnocen
jako dobrý z hlediska hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek, jako střední z hlediska
hodnocení biologických složek a jako dobrý z hlediska specifických znečišťujících látek.
Hodnocení chemického stavu vodního útvaru je „dobrý stav“.
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Obr. C 2.1: Povrchové vody v zájmovém území

(VÚV T.G.M.)

Podzemní vody
Flyšové horniny Vnějších Západních Karpat jsou díky vysokému obsahu pelitických vložek
charakteristické velmi omezenou propustností pro vodu. Dotčené území leží v hydrogeologickém
rajonu 3230 Středomoravské Karpaty – severní část.
Hladina podzemní vody je v ploše záměru nesouvislá, pouze v úzké údolní nivě lze očekávat velmi
mělký kolektor tvořený fluviálními sedimenty o mocnosti do max. 3 m. Úroveň hladiny podzemní vody
v údolí kolísá v rozmezí cca 0,5 – 2,0 m pod terénem a je v průběhu roku ovlivňována zejména dotací
atmosférickými srážkami a také aktuálními vodními stavy v toku.

Půda a horninové prostředí
Geomorfologicky leží zájmové území ve Stupavské vrchovině, která představuje jeden ze dvou
podcelků geomorfologického celku Chřiby.
Půdní typy v lokalitě představují vyluhované kambisoly vyvinuté na jílovitopísčitých flyšových
horninách.
Zájmové území leží ve smyslu regionálně geologického členění v oblasti středomoravských Karpat
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subprovincie Vnější Západní Karpaty.
Podložní horniny představují intenzívně zvrásněné horniny račanské jednotky magurské skupiny
příkrovů.
Mladý, tektonicky podmíněný erozní reliéf má charakter kerné vrchoviny. Základním
geomorfologickým tvarem jsou plošiny dosahující nadmořských výšek od 350 do 500 m. Tyto plošiny
jsou navzájem odděleny sedly a údolími potoků (Salaška, Zdechovský p., Dlouhá řeka a Kyjovka).
Nad úroveň plošin vystupují vyvýšeniny Brdo (587 m n. m.), Pěkná hora (560 m n. m.) a Strachov (490
m n. m.).
Lokalita se nenachází v chráněném ložiskovém území, není evidován žádný dobývací prostor a
nejsou na ni vázána ložiska vyhrazených nerostů ani jejich ochranná pásma.

Obr. C 2.2: geologická mapa širšího okolí záměru
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Legenda k obr. C.2.2:

Ekosystémy, fauna a flóra
Vzhledem k situování pozemku v území dotčeném pouze neintenzivní lesní hospodářskou činností
jsou tyto složky významně zastoupeny.
Dotčené území má vyvážené ekologické podmínky se značnou druhovou pestrostí fauny s velkým
podílem zvláště chráněných druhů (čáp černý, včelojed lesní, lelek lesní, krutihlav obecný, výr velký,
krkavec velký, modrásek hořcový, roháček jedlový, kudlanka nábožná aj.).
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V rámci bezobratlých jsou zastoupeny také druhy, které představují předmět ochrany EVL – vrkoč útlý
(Vertigo angustior), ohniváček černočárý (Lycaena dispar) a tesařík alpský (Rosalia alpina). Vzhledem
k teprve nedávnému zjištění výskytu (Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu
Chřiby CZ0724091, AOPK, 2013) byl páskovec velký (Cordulegaster heros) nově zařazen jako
předmět ochrany EVL (Příl. č. 979 k NV č. 318/2013 Sb.).
V rámci České republiky jde o jedno z ekologicky nejstabilnějších území s převahou lesů přírodní
dřevinné sklady (bukové a dubo-habrové lesy asociací Carici pilosae-Fagetum a Carici pilosaeCarpinetum). V podrostu roste z běžných rostlin např. samorostlík klasnatý (Actaea spicata), mařinka
vonná (Asperula odorata), kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), ostřice chlupatá (Carex pilosa).
Ze vzácnějších rostlin lze nalézt např. sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), Árón východní (Arum
cylindraceum), okrotici bílou (Cephalanthera damasonium), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata),
kruštík širolistý (Epipactis helleborine), bradáček vejčitý (Listera ovata), vemeník dvoulistý
(Platanthera bifolia), vstavač bledý (Orchis palens), hlístník hnízdák (Neotia nidus-avis), lilii
zlatohlávek (Lilium martagon), aj.
Podrobnější údaje o biotických složkách zastoupených v dotčeném území viz příl. č. 3., kap. III.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti významnosti (z
hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)
Klasifikační hodnocení jednotlivých vlivů v předloženém oznámení a další základní parametry použité
pro hodnocení jsou shrnuty v následující tabulce. Vlastní významnost jevu je hodnocena
čtyřstupňovou škálou: zásadní, významný, málo významný, nevýznamný.
Tab. D.1.1: Použité klasifikační stupnice a hodnoty
Hledisko

Kvantifikace

Poznámka

Doba trvání

Chvilkové

Časovou jednotkou je max. den

Krátkodobé

Trvání několik týdnů

Střednědobé

Časovou jednotkou je rok

Dlouhodobé

Generační (25 let)

Trvalé

Po dobu trvání objektu/stavby

Přímá

Faktor působí přímo na posuzovanou složku

Nepřímá

Faktor působí prostřednictvím jiné složky

Vyloučené

Nemůže nastat (pravděpodobnost = 0)

Málo pravděpodobné

Celkově se nepředpokládá (p = 0,1 – 0,4)

Středně pravděpodobné

Pravděpodobnost je reálná (p = 0,5 ± 0,1)

Velmi pravděpodobné

Celkově se předpokládá (p = 0,6 – 0,9)

Jisté

Nevyhnutelně nastane (pravděpodobnost = 1)

Vratné

V reálném čase lze obnovit původní stav

Částečně vratné

Lze obnovit pouze částečně nebo pouze některé

Nevratné

Účinek je trvalý

Inhibiční

Vzájemné působení snižuje souhrnný účinek

Indiferentní

Faktory se neovlivňují

Kumulativní

Celkový účinek se zvyšuje lineárně („sčítá“)

Synergická

Celkový účinek se zvyšuje exponenciálně („násobí“)

Nulové

(V textu jsou použity také jiné slovní popisy
v závislosti na konkrétní veličině, případně
semikvantitativní vztažné popisy s ohledem na limitní
hranice nebo celkový rozsah)

Způsob interakce

Pravděpodobnost
výskytu

Vratnost jevu

Součinnost

Velikost

Podprůměrné (malé)
Průměrné
Nadprůměrné (velké)
Extrémní
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Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Cílem záměru je snížení zanášení uměle upraveného koryta v obci. Přímé vlivy záměru na
obyvatelstvo lze označit jako nevýznamné, pouze při provádění stavebních prací bude možné určité
vlivy krátkodobě registrovat. Tyto vlivy by byly srovnatelné s negativními vlivy při občasném čištění
koryta v obci.
Pokud jde o možné účinky hluku v období výstavby, z odhadu maximální možné expozice je zřejmé,
že v obytném území nebudou překročeny hygienické limity pro denní dobu. V noční době nebudou
stavební práce probíhat, proto nedojde ke změně současného stavu.
Počet dotčených obyvatel z hlediska možného rušivého vlivu na pohodu obyvatel může v jednotlivých
omezených časových úsecích dosahovat jednotek až prvních desítek.
Vlastní provoz záměru nevyvolává žádné nové vlivy na obyvatelstvo ze zdravotního hlediska a možné
dopady na obyvatelstvo jsou proto po zdravotní stránce nulové.
Sociálně ekonomické sféry se záměr prakticky netýká, nejsou očekávány žádné vlivy.

Vlivy na ovzduší a klima
Během provádění prací dojde k ovlivnění ovzduší emisemi stavebních mechanizmů. Tento vliv byl
odhadnut (porovnáním s obdobnými záměry v exponovaných oblastech, pro které byly zpracovány
rozptylové studie) jako velmi malý.
Během provozu záměru bude vliv na ovzduší v lokalitě zcela nepodstatný. Vzhledem k rozsahu zátopy
a absenci úprav okolí lze vliv na mikroklima očekávat pouze v rozsahu stálého nadržení, tj. minimální.
Vlivy na klima záměr nevyvozuje.
Vlivy dalších (neuvedených) fyzikálních nebo biologických faktorů jsou vyloučeny.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Z hlediska vodohospodářské bilance je záměr neutrální.
Vzhledem k relativně nízkému objemu nádrže lze odhadovat možné fyzikální změny (především
teplotní) jako velmi nízké. Kvalitativní ovlivnění povrchových vod se neočekává.
Nejvýznamnějším vlivem bude vlastní existence nádrže, tj. nahrazení proudného úseku toku jezerem
s příslušným sedimentačním prostorem a úprava odtokového koryta. Existence nádrže tak omezí
chod sedimentů v úseku řádově stovek metrů pod profilem.
Navržené úpravy nezmění stávající charakteristiky povrchového odtoku. Ve smyslu konvenční
klasifikace lze vlivy záměru na povrchové vody označit jako malé.
Ovlivnění podzemních vod za běžného provozu nastane pouze zvýšením její úrovně v dosahu stálého
nadržení. Vzhledem k velikosti nádrže je tento vliv hodnocena jako velmi malý.

Vlivy na půdu
Zábor půdy je relativně malý (v desetinách ha), dočasný zábor se vztahuje na zpevněné plochy, proto
jsou vlivy na půdu hodnoceny jako velmi nízké.
Během výstavby by mohlo dojít k ohrožení půdy pouze při vážné havárii stavební mechanizace. Toto
riziko je velmi malé, potenciál znečištění nízký a prostředky k řešení havárie dostupné na místě.
V prostoru záměru se nevyskytují žádné přírodní zdroje specifikované jako příslušná chráněná
ložisková území. Jiné přírodní zdroje se v zájmové oblasti rovněž nevyskytují.
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Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vliv záměru na faunu je celkově hodnocen jako negativní z důvodu umístění záměru v kolizi
s výskytem klíčového druhu ochrany EVL Chřiby páskovce velkého (Cordulegaster heros). Tento
předmět ochrany (největší evropská vážka) se v současné době vyskytuje v EVL pouze na třech
vodotečích. Výstavba nádrže by byla významným negativním zásahem do místní populace nejen
v místě nádrže, ale i v části toku pod profilem, protože omezení chodu splavenin by znamenalo vážné
poškození přirozeného biotopu tohoto druhu, který se jinde v ČR nevyskytuje.
Vliv na flóru a ekosystémy je hodnocen jako velmi mírně negativní vzhledem k relativně malému
rozsahu kácení a velmi nízkému zastoupení umělých ploch.

Vlivy na územní systém ekologické stability
Záměr je hodnocen málo významný z pohledu ekologické stability dotčeného území jako celku.
Prostorové parametry jednotlivých prvků ÚSES nebudou realizací záměru nijak dotčeny. S provozem
záměru není spojena žádná rušivá činnost.

Vlivy na významné krajinné prvky, památné stromy
Současný stav vodního prostředí (vodního toku) z hlediska hydromorfologie není hodnocen,
z prohlídky lokality je zřejmé, že jde z hlediska platné terminologie o přirozený vodní útvar (tzv. horní
vodní útvar vč. drobných přítoků). Provedení záměru by formálně nezměnilo stávající stav zařazení
v zájmovém úseku z přirozeného na umělý útvar povrchové vody díky nedosažení velikosti 0,5 km 2,
nicméně fakticky by na dotčené ploše tento stav nastal.
Památné stromy v prostoru záměru nejsou.

Vlivy na krajinu
Vzhledem k rozsahu a charakteru nádrže, která bude relativně malá, nevyžaduje novou přístupovou
komunikaci a bude viditelná pouze z bezprostřední blízkosti, lze očekávat minimální až nulový vliv na
krajinu.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
K dotčení hmotného majetku dojde pouze v zamýšleném rozsahu, kterým je rekonstrukce cesty a
přeložka vodovodu. Nedojde k demolici nebo ovlivnění cizích objektů.
Kulturní památky v dosahu přímých i nepřímých vlivů záměru nejsou známy.
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D.2

Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vlivy záměru jak ve vztahu k velikosti zasaženého území, tak s ohledem na velikost vlivu lze celkově
hodnotit jako nevýznamné. Rozsah vlivů je očekáván velmi malý (podprůměrný), protože ovlivní pouze
částečně chod splavenin v toku v obci.

D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní
hranice
Nejsou takové vlivy. Všechny očekávané vlivy, jak v období výstavby, tak během provozu, mají pouze
lokální význam.

D.4 Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Nepříznivé vlivy na životní prostředí, které spočívají v přeměně části toku na vodní nádrž a omezení
chodu splavenin jejich zachytáváním v nádrži nelze v daném případě kompenzovat, protože hlavním
cílem nádrže je právě omezení chodu splavenin.
Při výstavbě se předpokládá dodržení všech povinností vyplývajících z obecné ochrany přírody a
krajiny.
Během výstavby i provozu budou uplatněna standardní opatření vyplývající ze stávající legislativy.
Nad rámec takových opatření musí být nasazená mechanizace ve velmi dobrém technickém stavu,
aby byla pokud možno vyloučena nutnost servisních zásahů během provádění prací. Výměna
pracovních náplní nesmí být prováděna na staveništi. Pokud bude nutný zásah pojízdné dílny, musí
být vytvořeny podmínky pro spolehlivé zachycení úkapů a úniků pracovních kapalin nebo PHM.

D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly
při specifikaci vlivů
Pro získání zpracovaných informací byly použity podklady uvedené v textu, literární údaje a citované
informační zdroje. Výchozími předpoklady byly aktuální údaje o stavu jednotlivých složek životního
prostředí v zájmovém území.
Technické řešení záměru bylo posuzováno v podobě, jak ji zachycuje rozpracovaná dokumentace pro
územní řízení „Malá vodní nádrž Salaška Salaš“, stav k 17. 5. 2016 (VZ Ekomonitor spol. s.r.o.,
Chrudim).
Uvedená hodnocení byla provedena obvyklými metodami srovnání stávajícího a očekávaného stavu,
případně s využitím expertních odhadů, hydrotechnických výpočtů, extrapolací nebo interpolací.
Nedostatky ve znalostech pro specifikaci očekávaných vlivů souvisí především s dynamikou vodního
prostředí a s pouze rámcovou znalostí inženýrsko-geologických poměrů, na nichž bude záviset
detailní řešení jak založení hráze, tak využití místních konstrukčních materiálů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je navržen v jedné variantě, protože již z výchozích úvah bylo zřejmé, že alternativa spočívající
ve výstavbě kaskády několika stupňů je méně vhodná jak z hlediska provozního, tak z hlediska vlivů
na životní prostředí.

Nulová varianta
Nulová varianta představuje zachování současného stavu, tj. existenci neregulovaného toku v místě
plánované nádrže a zachování nutnosti časté údržby zanášeného upraveného koryta v obci.

Srovnání variant
S aktivní variantou jsou spojeny lokální negativní vlivy vyplývající ze závažného střetu s předmětem
ochrany EVL z hlediska hlavního účelu nádrže. Skutečností přitom je také to, že omezení splavenin by
bylo největší právě v místě výskytu předmětu ochrany, omezení v samotné obci by bylo méně výrazné
vlivem bočních přítoků Salašky mezi hrázovým profilem a obcí.
Nulová varianta je z pohledu vlivu na životní prostředí příznivější, zejména vzhledem k zachování
stávajícího rozsahu přirozeného toku Salašky v prostoru EVL.
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ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Obr. F.1: Zaměření dotčeného prostoru
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Popis technického řešení
V rámci záměru má být vybudována malá vodní nádrž s hrází sypanou z místních materiálů v zátopě
a případně také z dovezených materiálů. Délka hráze bude 45 m a maximální výška 3,6 m. Objem
3
stálého nadržení bude zhruba 950 m .
V rámci výstavby bude výškově upravena stávající lesní cesta v délce asi 100 m a ve stejném rozsahu
bude provedena přeložka vodovodu. Rozsah objektu hráze, úpravy komunikace, přeložky vodovodu i
velikost nádrže jsou patrné z obr. G.1.

Obr. G.1: Situace záměru
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Hodnocení vlivů záměru
Během provádění stavebních prací budou negativní vlivy způsobené činností stavební mechanizace
omezeny na prostor staveniště a jednotlivé jízdy po místní komunikaci přes obec Salaška. Tyto vlivy
(zvýšený hluk a případně prašnost) budou vzhledem k malému rozsahu prací zanedbatelné,
nepředpokládá se dosažení nebo překročení hygienických limitů. Stavební ruch bude srovnatelný se
sdruženou bytovou výstavbou. Zatížení místní komunikace ani při maximální koncentraci prací
nepřesáhne několik jízd nákladních automobilů denně, rozhodující část prací bude probíhat na
staveništi.
Základním vlivem záměru má být zvýšení ochrany upraveného úseku toku Salašky v obci před
zanášením sedimenty, které budou zachycovány v retenčním prostoru nádrže. Po zaplnění části
tohoto prostoru bude nutné, odhadem 1x za 3 – 5 let, akumulované sedimenty v množství řádově
3
první jednotky až desítky m odtěžit a odvézt k uložení nebo využití.
Vliv výstavby a provozu nádrže je z hlediska únosnosti životního prostředí ve vážném střetu se zájmy
ochrany přírody, protože provedením záměru by došlo ke zničení významné části stanoviště druhu
páskovce velkého (Cordulegaster heros), uvedeného v Červeném seznamu ohrožených druhů, a také
k vážnému poškození biotopu této vážky. Výskyt uvedeného druhu je v ČR doložen pouze v EVL
Chřiby, kde je také předmětem ochrany ve smyslu mezinárodně závazné úmluvy.
Z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny lze záměr v daném případě povolit jen z důvodů
převažujícího veřejného zájmu a až po zajištění kompenzačních opatření. Tím se rozumí vytvoření
podmínek pro zachování nebo zlepšení záměrem ovlivněných předmětů ochrany ve stejné lokalitě
nebo nahrazení lokality jinou lokalitou v obdobném rozsahu a kvalitě. To v případě uvažované nádrže
a dotčeného druhu není možné.
Z uvedeného důvodu je předložený záměr je hodnocen jako neakceptovatelný.
Z hlediska účinnosti ochrany upraveného toku v obci by bylo efektivnější situovat opatření
k zachytávání splavenin přímo nad upravený úsek, což je vhodnější i z hlediska provozu a údržby
(odvoz sedimentů).
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ČÁST H

PŘÍLOHY
1. Sdělení Stavebního úřadu Staré Město k záměru z hlediska územního plánování ze dne 26. 5.
2016.
2. Stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje o vlivu záměru na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti ze dne 16. 6. 2016.
3. Kuras, T.: Retenční nádrž Salaška, Posouzení vlivu záměru na předměty ochrany evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000 podle §45i zák. č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, 2016

Datum zpracování oznámení: 25. 7. 2016

Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele oznámení a osob, které se podílely na zpracování
oznámení:
Dalibor Bílek, Botanická 56, 602 00 Brno
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku
osvědčení vydalo MŽP ČR pod č. j.: 5435/864/OPV/93 dne 22. 2. 1994
prodloužení na dobu dalších 5 let vydalo MŽP ČR pod č. j.: 9293/ENV/16 7. 3. 2016

Podpis zpracovatele dokumentace:

RNDr. Dalibor Bílek
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Městský úřad Staré Město
odbor stavebního úřadu a územního plánu
nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno
č.j. MeuSM/02758/2016

Vyřizuje:

Staré Město

Ing. Helena Štolhoferová, tel.: 572 416 450
e-mail: stolhoferova@staremesto.uh.cz

26.5.2016

Malá vodní nádrž plánovaná v k.ú. Salaš u Velehradu na pozemcích p.č. 804, 814 a 815 se dle
platného územního plánu obce nachází v ploše přírodní P, kdy hlavním využitím plochy jsou
prvky ÚSES, přípustným využitím vodní plochy tvořící základ biocenter – bez rybolovného
využití, a podmíněně přípustným využitím potom stavby a zařízení pro nezbytnou technickou
vybavenost a dopravní obslužnost.

S pozdravem
Ing. Helena Štolhoferová
vedoucí odboru

Ing. Helena Štolhoferová
2016.05.26 06:48:57

Signer:
CN=Ing. Helena Štolhoferová
C=
O=Město STARÉ MĚSTO [IČ 00567884]

Public key:
RSA/2048 bits

Odbor životního prostředí
a zemědělství
oddělení ochrany přírody a krajiny

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
602 00 BRNO

datum

oprávněná úřední osoba

číslo jednací

16.06.2016

Ing. Vladimíra Vaniaková

KUZL 34750/2016

Stanovisko

orgánu

ochrany

přírody

k

možnosti

existence

významného

vlivu

záměru

„Retenční nádrž Salaška“ 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 17.05.2016
od společnosti AQUATIS a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno, IČO: 46347526, žádost o stanovisko
k záměru „Retenční nádrž Salaška“ 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 realizace malé vodní nádrže v km 16,280 – 16,400 vodního toku Salaška. Nádrž bude
sloužit zejména k zachycování splavenin, které pravidelně zanášejí upravené koryto v zastavěné části
obce Salaš. Při výstavbě se neuvažuje s otevíráním zemníků mimo prostor zátopy. Maximální výška
hráze bude 3,6 m, délka v koruně 45 m a objem stálého nadržení bude zhruba 950 m 3.
Umístění záměru: k.ú. Salaš u Velehradu, na pozemcích p. č. 804, 814, 815
Řešený záměr je umístěn v Evropsky významné lokalitě (EVL) CZ0724091 Chřiby, která je navržená
pro ochranu přírodních nebo přírodě blízkých lesních i nelesních společenstev a předmětných
evropsky významných druhů: ohniváčka černočárného (Lycaena dispar), páskovce velkého
(Cordulegaster heros), tesaříka alpského (Rosalia alpina) a vrkoče útlého (Vertigo angustior).
Předmětný záměr „Realizace vodní nádrže Salaška“ dle Portálu informačního systému ochrany
přírody (http://mapy.nature.cz/), který spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, zasahuje
do naturovorého biotopu L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty. Ohrožením tohoto
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

IČ: 70891320
tel.: 577 043 390
e-mail: vladimira.vaniakova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz

naturového biotopu je narušení vodního režimu krajiny, vysekávání dřevin, mýcení, výsadba
smrkových a jiných monokultur.
Páskovec velký (největší evropská vážka) je stenotopní druh osidlující lesní stružky, potůčky a potoky.
Většinou jde o mělké, přírodní a meandrující potoky s čistou vodou, na dně s pískem až drobným
štěrkem. Ve vodě často není žádná vegetace. Toky protékají lesními porosty, případně ekotony
v lesních okrajích. Stálé populace tohoto druhu se zatím vyskytují jen v Chřibech. Ohrožením
pro páskovce velkého je zánik vhodných biotopů, na kterých se vyskytuje. U tekoucích vod patří
k jedněm z nejrizikovějších faktorů nešetrné regulace, např: napřimování vodních toků, zpevňování
jejich břehů, stavby jezů či přehradních nádrží, atd. Taktéž odstraňování porostů vyšších bylin z koryta
a břehů a razantnější udržovací práce – často spojené s odstraněním sedimentů z říčních koryt
homogenizují prostředí říčního dna. Dalším ohrožením může taktéž být eutrofizace vodních nádrží.
Jelikož předmětný záměr bude vyžadovat intenzivní zásahy nejen do vodního režimu potoka Salaška
(kácení a odstranění stromů, křovin, těžebních zbytků, výkop nádrže, násyp čelní hráze, svahování
břehů, atd.), může dojít k významnému ovlivnění naturového biotopu L2.2A Údolní jasanovo-olšové
luhy, typické porosty, a taktéž i předmětného evropsky významného druhu páskovce velkého.
Z důvodů uvedených výše nelze vyloučit významný vliv na území soustavy Natura 2000.
Vzhledem k výše uvedenému závěru, musí být výše hodnocený záměr předmětem posouzení
důsledků své realizace na daná území soustavy Natura 2000 podle ustanovení § 45h a 45i
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Orgán ochrany přírody při vydávání stanoviska vycházel z předložených podkladů (Žádost
o stanovisko – RN Salaška, mapová příloha Retenční nádrž Salaška), přihlédl k povaze a celkovému
rozsahu záměru a ke skutečnosti, že lze předpokládat možné potenciální vlivy na území soustavy
Natura 2000.

Otisk úředního razítka

RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Na vědomí:
Egeria, Miroslav Mach, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice
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Horní úsek toku Salaška, biotop vážek rodu Cordulegaster spp.; foto: 17.6.2016, TK
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I. Zadání a cíl posouzení
Posouzení vlivu záměru "Retenční nádrž Salaska" na stanoviště a druhy Evropsky významných lokalit (= EVL) a Ptačích oblastí (= PO) bylo vypracováno na základě požadavků objednatele (AQUATIS, a.s.). Zpracování posouzení dle § 45i zák. ČNR č
114/1992 Sb., platném znění, vyplývá z vydaného stanoviska KÚ Zlínského kraje, č.j.
KUZL 34750/2016, ze dne 16.6.2016, které nevylučuje významně negativní vliv na
předměty ochrany soustavy NATURA 2000.
Cílem předloženého hodnocení je posouzení vlivu záměru na předměty ochrany
potenciálně dotčených EVL a PO soustavy Natura 2000. Potenciálně dotčenými lokalitami se v daném případě rozumí EVL CZ0724091 Chřiby (v souladu s vydaným stanoviskem KUZL 34750/2016). Vliv záměru na další EVL a PO, které se nacházejí v širším
území, je možno apriori vyloučit.

Postup zpracování hodnocení
Posouzení bylo vypracováno dle požadavků "Metodiky hodnocení významnosti vlivů při
posuzování podle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů", MŽP ČR, Praha. Předložený text tudíž respektuje doporučené členění a kritéria hodnocení dle Metodiky (MŽP ČR 2007).
Vypracování posouzení vlivů na předměty ochrany soustavy NATURA 2000 sestávalo ze tří dílčích realizačních fází:
a) Studium materiálů předložené objednatelem. K dispozici byly tyto dokumenty:


Projektový zákres záměru Retenční nádrž Salaška & charakteristiky nádrže.



Popis vstupů a výstupů záměru Retenční nádrž Salaška
Zhodnoceny

byly

informace

uvedené

na

portálech

MŽP

ČR

(URL:http//www.natura2000.cz), veřejné správy (URL:http//www.cenia.cz) a odborná
literatura se vztahem k předmětům ochrany blízkých PO a EVL (viz kap. VII. Použité
podklady). Vlivy záměru na vymezené předměty ochrany byly dále konzultovány s regionálně působícím specialistou v oboru odonatologie, prof. O. Holušou. Koncepce zpracování hodnocení byla diskutována s Mgr. Monikou Mazalovou, Ph.D., autorizovaná
osoba dle § 45i zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
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b) Rekognoskace zájmového území. Zájmové území bylo navštíveno 17.6.2016.
c) Finální realizační fáze představovala vypracování odborného posudku, v průběhu které byla zvažována možná rizika záměru retenční nádrž Salaška na předměty ochrany soustavy NATURA 2000.
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II. Údaje o záměru
Předmětným záměrem je vybudování malé retenční nádrže Salaška v km 16,280 –
16,400 stejnojmenného vodního toku Salaška, tj. cca 3,6 km SZ od obce Salaš u Velehradu. Záměr je situován v EVL Chřiby.
Účelem zbudování nádrže je zachycování splavenin, které pravidelně zanášejí
upravené koryto v zastavěné části obce Salaš. Při výstavbě se neuvažuje s otevíráním
zemníků mimo prostor zátopy. Maximální výška hráze bude 3,6 m, délka v koruně 45 m
a objem stálého nadržení bude zhruba 950 m3. Situační nákres retenční nádrže podává
Obr. 1. Charakteristiku retenční nádrže pak doplňuje Obr. 2.

II.I. Rámcový popis technického a technologického řešení záměru
Záměr je předkládán ve fázi rozpracování projektové dokumentace. Záměr představuje
vybudování malé vodní nádrže s funkcí zachytávání splavenin na vodním toku Salaška
ř.km. 16,280 – 16,400 (k.ú. Salaš, 592561). Přehled dotčených pozemků, v souvislosti
s realizací záměru, podává Tab. 1.
Tab. 1. Přehled dotčených pozemků v souvislosti s realizací záměru vybudování retenční nádrže
Salaška (k.ú. Salaš u Velehradu).

Parc. č.
804
812
814
815

Číslo LV
407
1
407
407

Výměra (m2)
19061
15377
1543
7152

Druh pozemku
Vodní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Lesní pozemek

Vlastník
ČR.
Obec Salaš
ČR
ČR

Právo hospodařit
LČR s. p.
LČR s. p.
LČR s. p.

Záměrem budou dotčeny pozemky v celkovém rozsahu cca 2 500 m2. Kácení dřevin se předpokládá v rozsahu zátopy nádrže a plochy hráze, případně jednotlivě ve spojitosti s úpravou odpadního koryta. Rozsah kácení lze odhadovat řádově v prvních desítkách vzrostlých stromů.
Vlastní záměr představuje jediný stavební objekt SO 01 retenční nádrž. S realizací
projektu jsou dále spojeny části přeložka komunikace v místě zátopy (IO 01) a přeložka
vodovodu (IO 02), srovnej Obr. 2.
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Obr. 1: Zákres nádrže Salaška na vodním toku Salaška, ř.km. 16,280 – 16,400, v k.ú. Salaš u
Velehradu.

Obr. 2: Projekční charakteristika retenční nádrže Salaška na vodním toku Salaška, ř.km. 16,280
– 16,400, v k.ú. Salaš u Velehradu.
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II.II. Rámcové údaje o vstupech
Voda:
Potřeba vody při výstavbě se nepředpokládá ve významném množství (nevzniká požadavek na trvalý ani dočasný odběr vody). Potřeba pitné vody bude pokryta dovozem balené
vody.
Mimořádná potřeba užitkové vody při stavbě (čištění mechanizace před výjezdem
na veřejnou komunikační síť apod.) bude řešena dodavatelem prací nákupem nebo
z vlastních zdrojů. Podmínky nakládání s vodou budou v takovém případě upřesněny
podle konkrétních poměrů tak, aby byly v souladu s platnou legislativou.
Během provozu nevzniká žádná potřeba nového zdroje vody.
Stavební materiál a energetické vstupy:
Stavební materiály budou představovat relativně malé množství, významnou část budou
představovat místní zeminy. Menší část materiálových vstupů při výstavbě bude převážně charakteru nakupovaných výrobků a stavebnin (především kamenivo).
Energetická spotřeba pro výstavbu bude pokryta ze zdrojů dodavatele. Předběžně
lze odhadovat, že energetická náročnost nebude mimořádná - bude obdobná jako u běžných stavebních prací menšího rozsahu).
Během běžného provozu bude spotřeba surovin a energie nulová.
Protože se jedná o vodní dílo, lze očekávat v nepravidelných intervalech potřebu
údržby a/nebo čištění spodní výpusti, případně opravy poškození způsobených extrémními průtoky. Takové práce budou probíhat jednorázově s využitím ruční a malé strojní
techniky.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu:
Výstavba ani provoz MVN nevyvolá žádné nové nároky na dopravní infrastrukturu.
Vzhledem k očekávanému rozsahu stavebních prací lze odhadovat maximální zatížení
místní komunikace v obci (a navazující lesní cesty) v řádu jednotek jízd TNA/den. Na
staveniště bude dopraveno cca 200 m3 materiálů a hmot. Zvýšení intenzity na komunikacích vyšších tříd (I/50, II/428) nebude registrovatelné.
Celkové dopravní nároky záměru na dopravní i jinou infrastrukturu lze označit za
nevýznamné, nebude provedena úprava napojení, nebudou zřizována nová parkovací
místa, se záměrem není spojena doprava.
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Dotčení stávajícího vodovodu bude řešeno jeho přeložkou v potřebném rozsahu
(cca 100 m).

II.III. Rámcové údaje o výstupech
Ovzduší:
Během výstavby bude v prostoru záměru probíhat provoz jednotlivých stavebních mechanizmů podle požadavků postupu prací (dozer, nakladač, TNA aj.) v celkovém počtu
zhruba 5 strojů. Vzhledem k předpokládanému počtu a intenzitě nasazení stavební mechanizace a s přihlédnutím k monitoringu obdobných aktivit lze očekávat, že nedojde
k dosažení nebo překročení některého z imisních limitů. Veškerá činnost bude omezena
na denní pracovní dobu.
Kromě dovozu relativně malého množství materiálu nebude automobilová doprava
liniovým zdrojem emisí. Mimostaveništní doprava spojená s výstavbou se odhaduje jako
celkem 2 – 3 obousměrné jízdy TNA na místní komunikaci denně (předpokládá se použití mechanizace splňující emisní limity min. EURO 4).
Výpočtové hodnoty znečištění ze stavební dopravy v takovém případě budou následující:
NOx:

do 36,0 g/km/den

prach: do 2,0 g/km/den
CxHy:

do 3,5 g/km/den

CO:

do 17,0 g/km/den

SO2:

do 0,04 g/km/den

S následným provozem není spojena soustavná dopravní činnost, zůstane zachován
současný stav.
Odpadní vody:
Při rekonstrukci nebudou běžně produkovány odpadní vody (využití mobilních hygienických zařízení). Z prostoru staveniště nebude vedena žádná kanalizace nebo odpad, do
recipientu nebude vypouštěna žádná voda. Během provozu nebudou realizovány žádné
odběry ani vypouštění vody.

Odpady:
Protože převážnou část stavebních prací představují zemní práce, lze při výstavbě očeká-
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vat poměrně nízký jednotkový objem odpadů, především kategorie „O“ (viz biologicky
rozložitelný odpad, směsné stavební a demoliční odpady, zemina a kamení bez obsahu
nebezpečných látek, dřevo, ap.).
Lze očekávat také příležitostný vznik obvyklých odpadů způsobený provozem stavebních mechanizmů (např. zničené pneumatiky, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami, absorbční činidla apod.). Takové odpady jsou považovány za odpady související s provozem dodavatele stavby (součástí jeho POH) a nejsou proto uvedeny.
Očekává se, že dodavatel stavby bude při evidenci a nakládání s odpady postupovat v
souladu s platnými předpisy (zejména nebudou zneškodňovány na stavbě).
Během provozu nebudou vznikat odpady, protože záměr nepředstavuje žádnou
činnost. Po mimořádných průtocích bude nutno z nádrže odstranit naplavené dřevo a jiný
biologický materiál z povodí nad profilem. Tyto materiály budou považovány za odpad a
budou likvidovány energetickým využitím nebo kompostováním.
V intervalu zhruba 1x za 2 – 4 roky bude patrně nutno odtěžit z dnové části nádrže akumulované sedimenty, pro zajištění plnění její funkce. Při této činnosti lze předpokládat odtěžení a odvezení cca 20 – 30 m3 materiálu. Vzhledem k charakteru povodí nad
profilem lze předpokládat nezávadnost těchto materiálů a jejich využití při terénních
úpravách, sanaci nátrží apod. bez omezení.

Hluk:
Při stavební činnosti spojené se zemními pracemi bude nasazena z hlediska hlukové zátěže běžná stavební mechanizace (obvyklé mobilní stroje) v malém rozsahu.
Předpokládá se použití stavebních zařízení s nejvyšší produkovanou úrovní akustického tlaku mezi hodnotami 70 – 85 dB (10 m od zdroje), případně méně. Stavební
stroje (zdroje hluku) budou v provozu pouze v denní době.
Při provozu nebude vznikat žádná hluková zátěž.

Vibrace:
V období výstavby se nepředpokládá použití zařízení s významnou produkcí vibrací.
Případné vibrace budou zahrnuty do pracovních podmínek, obsluhy používají příslušné
ochranné pomůcky. Šíření takových vibrací mimo vlastní staveniště není možné. Vlastní
provoz nebude zahrnovat žádné vibrace.

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih
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Záření:
Během výstavby ani během provozu nebudou přítomny zdroje ionizujícího záření. Mechanizace použitá při výstavbě nebude produkovat neionizující záření, resp. musí splnit
požadavky NV č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením.
Zápach:
Při výstavbě nebudou používány látky s potenciálem pachové zátěže. Údolní sedimenty
v prostoru záměru nemají natolik zvýšený obsah organických látek, aby při jejich odtěžování a manipulaci mohlo dojít k nadměrnému vývinu pachových látek.
Pozn.: Jiné výstupy než výše uvedené nejsou očekávány.

II.IV. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Časový harmonogram prací doposud není stanoven.

II.V. Možnost kumulace s jinými záměry
V dané souvislosti je jako kumulativně působící záměr Rybník Trnávky (posouzeno
z hlediska vlivů na předměty ochrany EVL Chřiby, Mazalová 2014). Další kumulativně
působící záměry v EVL Chřiby nejsou známy. Hodnocení kumulativních vlivů je předmětem posouzení kap. IV.IV.

II.VI. Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k typu a rozsahu záměru lze vyloučit možnost vzniku významných negativních přeshraničních vlivů.

II.VII. Varianty řešení záměru
Vzhledem k charakteru uvažované stavby (lokální) a majetkoprávní situaci investora je
záměr předložen invariantně.

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih
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III. Charakteristika a vymezení předmětu ochrany přírody z hlediska vymezených evropsky významných lokalit
a ptačích oblastí
III.I. Identifikace dotčených lokalit
Záměr vybudování malé vodní nádrže na vodním toku Salajka leží v EVL Chřiby
(CZ0724091), viz Obr. 2. Další EVL a PO se nacházejí ve značné vzdálenosti od uvažovaného záměru, tedy mimo dosah jeho vlivů.

III.II. Popis dotčených lokalit
Evropsky významná lokalita Chřiby
Kód lokality: CZ0724091
Kraj: Zlínský kraj & Jihomoravský kraj
Rozloha: 19226.4512 ha
Biogeografická oblast: Kontinentální
Území leží na pomezí jižní a východní Moravy. Jde o výraznou vrchovinu protáhlou ve
směru SV - JZ mezi městy Kroměříž, Uherské Hradiště a Koryčany.
Chřiby patří do oblasti Středomoravské Karpaty. Jedná se o členitou vrchovinu
elipsovitého tvaru protaženou od JZ k SV. Území je tvořeno paleogenními jílovci, pískovci a slepenci zlínských, bělověžských a soláňských vrstev račanské jednotky magurského flyše. Z půdních typů převažují kambizemě, které na svahovinách na úpatích přecházejí do luvizemě modální. Na vlhčích místech je zpravidla vymapována kambizem
oglejená. Na nejvyšších hřbetech se na zpravidla kyselých pískovcích vyvinula kambizem modální varieta mesobazická. Kolem potoků se nachází fluvizem glejová.
Na většině území převládají květnaté bučiny asociace Carici pilosae-Fagetum
(L5.1), méně jsou rozšířené kyselé bučiny asociace Luzulo-Fagetum (L5.4). V nižších
nadmořských výškách se uplatňují karpatské dubohabřiny (as. Carici pilosaeCarpinetum, L3.3). Maloplošně se na vhodných stanovištích vyskytují suťové lesy (L4).
Podél potoků jsou zastoupeny lužní lesy (as. Stellario-Alnetum glutinosae a Carici remotae-Fraxinetum, L2.2). Na jižním, východním a západním okraji se místy nacházejí kyselé doubravy (as. Luzulo-Quercetum, L7.1). Velmi vzácně se na jižně orientovaných svazích v jižní části Chřibů vyskytují teplomilné doubravy (as. Sorbo torminalis-Quercetum,
L6.5) a zcela výjimečně se na východním okraji Chřibů vyskytují kyselé bory (L8.1).
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih
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Nelesní vegetace se vyskytuje poměrně málo. Louky patří do svazu Arrhenatherion
(T1.1), vlhké typy lze řadit ke společenstvům vlhkých pcháčových luk svazu Calthion
(T1.5), místy se vytvářejí i společenstva širokolistých suchých trávníků (sv. Bromion
erecti, T3.4). Pastviny náležejí ke svazu Cynosurion (T1.3). Maloplošně se vyskytují
luční a lesní prameniště (R1.2 a R1.4).
Z entomologického hlediska je významný Holý kopec - jedna ze dvou recentních
lokalit tesaříka alpského (Rosalia alpina) na Moravě. V oblasti Chřibů se nachází početná populace kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a kuňky ohnivé (Bombina bombina)
(nejpočetnější populace se vyskytuje u Koryčan) a významná lokalita vrkoče útlého
(Vertigo angustior), stanoviště je stabilní s velmi dobrým vodním režimem. Z tzv. „naturových druhů“ se zde dále vyskytuje ohniváček černočárný (Lycaena dispar). Recentně
(2009) byl v prostoru EVL zdokumentován výskyt páskovce velkého (Cordulegaster
heros). Druh byl přidán na soupis předmětů ochrany EVL (viz Příloha č. 979 k nařízení
vlády č. 318/2013 Sb.). Jedná se o jediné místo výskytu na území České republiky a současně se jedná o nejsevernější výskyt druhu v Evropě.
Stanoviště, jež jsou předmětem ochrany EVL Chřiby
(symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť)

Kód

Stanoviště

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých pod6210* ložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito6410
jílovitých půdách (Molinion caeruleae)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a hor6430
ského až alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
6510
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
7220 Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
9130 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Ev91E0*
ropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
6210
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Rozloha (ha)

Podíl
(%)

40,56

0,21

0,84

0,00

2,91

0,01

4,702

0,02

414,22

2,15

0,23
7,26
0,01
6394,36
3609,27
4,19

0,00
0,03
0,00
33,25
18,77
0,02

123,77

0,64
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Druhy, jež jsou předmětem ochrany EVL Chřiby
(symbol * označuje prioritní druh)

Kód
1060
4046
1087
1014

Druhy
ohniváček černočárný (Lycaena dispar)
páskovec velký (Cordulegaster heros)
tesařík alpský (Rosalia alpina)*
vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Význam populace druhu v ČR
do 2% (malý význam)
100% (zcela zásadní)
15-100% (velmi významný)
do 2% (malý význam)
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IV. Vyhodnocení vlivu záměru na předměty ochrany ptačích oblastí a evropsky významných lokalit
V.I. Vyhodnocení úplnosti podkladů pro potřeby hodnocení vlivů
Podklady pro posouzení vlivů záměru "Retenční nádrž Salaška" na předměty ochrany
soustavy Natura 2000 byly předloženy ve fázi rozpracování projektové přípravy. Popis
charakter záměru, jeho lokace a předpokládaný průběh výstavby jsou ale dostatečné
z hlediska posouzení předpokládaných vlivů na předměty ochrany soustavy Natura 2000.
Jako takový tudíž bylo možno vliv záměru "Retenční nádrž Salaška" adekvátně posoudit.

IV.II. Vyhodnocení vlivů záměru na předměty ochrany EVL a PO
Předmětem hodnocení z hlediska posouzení dopadu realizace stavby "Retenční nádrž
Salaška" a jejího provozu, na lokality soustavy Natura 2000 jsou podle výkladu zákona
předměty ochrany dotčené EVL Chřiby, tj. výše uvedené druhy evropsky významných
živočichů a rostlinná společenstva utvářející typická stanoviště.
Možné obecné negativní vlivy realizace a provozu záměru "Retenční nádrž Salaška" (tj. bez ohledu na reálný výskyt evropsky významných stanovišť a druhů v lokalitě
záměru) lze vymezit následovně:


potenciální trvalý zábor přírodních biotopů (v daném případě údolní nivy) vlivem
zemních prací v prostoru budoucí nádrže, hrází a technického vybavení nádrže,



změna sedimentačního režimu, teplotního režimu a chodu povodňových vln
v toku pod retenční nádrží, tedy dopad na veškerou biotu v toku pod hrázovým
tělesem



dočasně zvýšené antropické zatížení lokality v průběhu stavební činnosti (pojezdy těžké techniky, hluk, zvýšená prašnost vlivem zemních prací v prostoru zátopy apod.), vedoucí k rušení živočichů v době realizace stavby,



částečně lze uvažovat také o vzniku migrační bariéry pro druhy obývající vodní
tok.

Metodika hodnocení významnosti vlivů
Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na uvedenou lokalitu soustavy Natura 2000 bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise (viz
RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih
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Kolektiv 2001a, Kolektiv 2001b) a platnou legislativou zvoleno: zachování příznivého
stavu z hlediska ochrany pro předměty ochrany EVL (typy evropských stanovišť a evropsky významné druhy). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů záměru bylo
zvoleno slovní vyhodnocení všech relevantních vlivů záměrů s výslednou bodovou sumarizací pro jednotlivé vlivy (viz Tab. 2).
Tab. 2: Stupnice pro hodnocení významnosti jednotlivých vlivů záměru na předměty ochrany a
celistvost (zdroj: MŽP ČR 2007)

Hodnota Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat
pouze v případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona) 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.

-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 jej vyloučit
navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Bez vlivu

Záměr nemá žádný vliv.

+1

Mírně pozitivní vliv

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný 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.

Konkrétní kritéria, jež definují hladinu "významného negativního vlivu" dle odst. 9
§ 45i ZOPK, resp. dle směrnice o ptácích (79/409/EHS) a směrnice o stanovištích
(92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie s přístupem používaným při hodnocení
míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích (Percival 2001, Bernotat 2007). Za
významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště
druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za
hlavní kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze považovat dotčení více než 1% rozlohy
typu přírodního stanoviště či 1% velikosti populace evropsky významného druhu, nebo
ptačího druhu na území dané EVL, resp. PO (Bernotat 2007, Percival 2001).

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih
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Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů realizace záměru na
předměty ochrany PO a EVL
Předložené posouzení vlivů záměru "Retenční nádrž Salaška" uvádí dopady realizace a
provozu stavby na předměty ochrany EVL Chřiby. Vliv záměru na další EVL a PO
nacházející se v širším okolí lze vzhledem k jeho charakteru a lokalizaci apriori vyloučit.
Vlivy plánovaného záměru výstavby retenční nádrže na hodnocené předměty
ochrany soustavy Natura 2000 jsou, dle doporučení metodiky MŽP, uvedeny v následující Tab. 2.
Tab. 3: Vyhodnocení míry vlivu záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 v EVL Chřiby.

Předmět ochrany

Míra vlivu zá- Popis
měru*

ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

0

Záměr je lokalizován do prostoru lesní
nivy vodoteče Salaška. Na dotčené lokalitě
se nenacházejí biotopy vhodné pro výskyt
a vývoj druhu. Těmi jsou především otevřené mokřady a mezofilní louky s přítomností živných rostlin housenek, tj. širokolisté druhy r. Rumex (Strausz et al.
2012).
Přehrazením
toku
nedojde
k takovým hydrologickým změnám, které
by mohly ovlivnit luční stanoviště níže po
toku Salašky. Ohniváček je druhem
z ekologického hlediska poměrně plastickým. V posledních dvou dekádách druh
významně rozšířil svůj areál. Z několika
málo lokalit na jižní a jiho-východní Moravě druh expandoval. Dnes se vyskytuje
na vhodných stanovištích v nížinách a
podhůřích celé Moravy a většiny Čech
(zde nebyl dříve vůbec znám), srovnej
např. Beneš et al. (2002). Tyto skutečnosti vylučují jakýkoli vliv záměru na
předmětnou populaci druhu (tedy vliv
0).

tesařík alpský (Rosalia alpina)*

0

V předmětné lokalitě nebyl pozorován,
nenacházejí se zde vhodné biotopy pro
vývoj a rozmnožování (viz brouk je v našich podmínkách vázán především na polopřirozené lesy horského charakteru, kde
se larvy vyvíjejí v mrtvém dřevě zejména
buků, a to především na dřevě osluněném
(Russo et al. 2011). Byť byl v podmínkách

RNDr. Tomáš Kuras, Ph.D., Kotlářova 2770/40, 700 30 Ostrava-jih
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Předmět ochrany

Míra vlivu zá- Popis
měru*
střední Evropy recentně dokladován vývoj
i na jiných druzích dřevin (jasan, jilm – viz
např. Cizek et al. 2009, Michalcewicz &
Ciach 2012) charakter lokality záměru
(stinné horské údolí) nepředstavuje vhodné
území pro vývoj druhu. Recentní výskyt
tesaříka v EVL je znám z části Holý kopec
(tj. cca 6km jižně). Populace druhu nebude záměrem dotčena (0).

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

0

Jedná se o druh obývající otevřené, více
vápnité a zachovalé mokřady a břehové
porosty nižších poloh. Výskyt v místě uzavřeného stinného údolí Salašky je
z hlediska ekologie druhu málo pravděpodobný. V předmětné lokalitě nebyl navzdory detailnímu průzkumu nalezen. V
širší oblasti výskytu je druh vázán především na luční (nezastíněná) pěnovcová
prameniště, resp. jiné mokřady s bazickou
půdní reakcí, zejm. s vysokým obsahem
vápenatých iontů (Horsák 2006, Horsák a
Černohorsky 2008). Z uvedených důvodů
lze výskyt druhu na lokalitě záměru s velkou pravděpodobností vyloučit. Realizací
záměru tedy populace druhu nebude
dotčena (0).

páskovec velký (Cordulegaster heros)

-2

Páskovec velký (Cordulegaster heros)
představuje balkánský druh, v ČR se vyskytuje na okraji areálu. Recentně byl u
nás zjištěn pouze na jediné lokalitě, a to
v Chřibech. Místní populace se jeví jako
málo početná, izolovaná a tudíž ohrožená
(STAUFER & HOLUŠA 2010, Holuša et
al. 2011). Mezi známá místa výskytu
v EVL Chřiby patří Jankovický potok,
Kudlovický potok, Buchlovský potok a
nově také tok Salašky (Holuša et al. 2011).
Jedná se o stenotopní druh. Obývá lesní
potůčky s písčitým (bahnito-písčitým)
dnem. Většinou se jedná o nezregulované,
meandrující stružky a lesní potůčky
s čistou vodou, bez porostu vegetace. Pro
zachování biotopu druhu je potřeba zachovaní přirozeného toku vodotečí se zachováním splaveninového režimu (zejména
jemných písku, ve kterých se vyvíjejí larvy). Terénní pozorování ze Slovenských
lokalit ukazují, že jakékoli zásahy do vodního prostředí, typů regulací toků a stavby
přehradních zdrží, vedou k zániku populací
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Předmět ochrany

Míra vlivu zá- Popis
měru*
páskovce nejen v místě stavby, ale také
níže po toku. Problematická je zejména
změna vodního prostředí v místě zdrže (viz
tekoucí voda -> stojatá voda), zastavení/omezení splaveninového režimu v místě
zdrže a v úseku pod ní, a konečně změna
teplotního režimu a dynamiky toku pod
zdrží (O. Holuša, pers. comm.). Výstavba
retenční nádrže na Salašce je právě takovou stavbou, která v sobě kumuluje všechny výše uvedené negativní vlivy. Výstavba
zdrže pro splaveniny by tak měla významně negativní vliv na biotop druhu nejen
v místě samotné zdrže, ale v úseku 2-3 km
pod zdrží. V rámci provedeného průzkumu
byl Cordulegaster heros nalezen také
v údolnici Salašky (2MM, 17.6.2016).
Společně s C. heros se zde vyskytuje také
další kongenerický C.bidentata (1F). Charakter vodoteče v místě uvažované stavby,
a v úseku pod stavbou, je biotopem C.
heros (vč. C. bidentata). C. heros (larvy)
zde byl nalezen také v předešlých letech
(O. Holuša, pers. comm).
Vzhledem k faktu, že i přes intenzívní
průzkum v EVL druh doposud nebyl zaznamenán na více než 3 (4) úsecích vodotečí, realizace a provoz hrázového objektu
na Salašce by tak představovala jednoznačně významně negativní vliv na populaci druhu v EVL Chřiby, tj. ztrátu, resp.
významné poškození biotopu druhu
v úseku cca 2-3km. Z uvedených důvodů
je tak potřeba realizaci záměru,
v uvedené lokaci na Salašce, považovat
za významně negativní (-2)

Polopřirozené suché trávníky
a facie křovin na vápnitých
podložích (kód: 6210)

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem nebude dotčen (0).

Polopřirozené suché trávníky
a facie křovin na vápnitých
podložích, významná naleziště
vstavačovitých
(kód:
6210)*

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem nebude dotčen (0).

Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Moli-

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem ne-
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Předmět ochrany

Míra vlivu zá- Popis
měru*
bude dotčen (0).

nion caeruleae) (6410)
Vlhkomilná vysokobylinná
lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně (6410)

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem nebude dotčen (0).

Extenzivní sečené louky nížin
až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion
nemoralis) (6510)

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem nebude dotčen (0).

Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)
(7220)

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem nebude dotčen (0).

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
(8220)

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem nebude dotčen (0).

Jeskyně nepřístupné veřejnosti (8310)

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem nebude dotčen (0).

Bučiny asociace AsperuloFagetum (9110)

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem nebude dotčen (0).

Dubohabřiny asociace GalioCarpinetum (9130)

0 (až -1)

Předložený záměr zasahuje svou částí do
vymezeného typu evropsky významného
stanoviště. Lze očekávat dotčení plochy o
rozloze do 0,15ha. Z hlediska plochy stanoviště, jež je předmětem ochrany v celé
EVL (tj. 3609 ha) se jedná o nevýznamný
zábor. Lze tak uvažovat o žádném až
nevýznamném dotčení stanoviště (0 až 1).

Lesy svazu Tilio-Acerion na
svazích, sutích a v roklích
(9180)

0

Příslušný typ evropsky významného stanoviště se v místě dotčeném stavbou a
jejím provozem nenachází, záměrem nebude dotčen (0).

Smíšené
jasanovo-olšové
lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)

-1

Předložený záměr je situován do údolní
nivy Salašky. Zde se nachází stanoviště
jasanovo-olšových lužních lesů (91E0).
Většinou své plochy tedy do vymezeného
typu evropsky významného stanoviště. Lze
očekávat dotčení plochy o rozloze do
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Předmět ochrany

Míra vlivu zá- Popis
měru*
0,5ha. Z hlediska plochy stanoviště, jež je
předmětem ochrany v celé EVL (tj. 123
ha) se jedná o malý zábor, tj. do 0,4% rozlohy stanoviště v EVL. Lze tak uvažovat
o malém vlivu na vymezený předmět
ochrany (-1).

IV.III. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality
Celistvost u lokalit připravované soustavy Natura 2000 je nazírána jako trvale udržitelné
zachování kvality lokality (= EVL) z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. V zjednodušeném pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování,
popř. zlepšení jejich stávajícího stavu.
Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita zachovány ekologické funkce,
samočisticí a obnovné schopnosti v rámci své dynamiky. Celistvost je chápána ve vztahu
k celé řadě faktorů, zahrnujících vlivy různých časových měřítek.
Dopady realizace a provozu na vymezené předměty ochrany vesměs nebudou mít
významně negativní vliv na jejich celistvost, s jedinou výjimkou a tou je populace páskovce velkého (Cordulegaster heros). Zde lze konstatovat významně negativní vliv na
populaci druhu v údolí Salašky. Vzhledem k distribuci známých lokalit v prostoru EVL,
tj. vesměs lesní úseky toků Jankovického p., Kudlovického p., Buchlovského p. a Salašky, můžeme předpokládat metapopulační strukturu výskytu druhu v EVL. Významné
negativní dotčení biotopu páskovce v prostrou Salašky by mohlo mít významně negativní dopad na celou metapopulace páskovce v EVL Chřiby. Lze tak uzavřít, že realizací
záměru by došlo k narušení celistvosti/integrity metapopulace páskovce velkého
(Cordulegaster heros) v EVL Chřiby. Toto narušení lze považovat za významně negativní.

IV.IV. Vyhodnocení možných kumulativních vlivů
Plánovaný záměr výstavby retenční nádrže Salaška v k. ú. Salaš u Velehradu je situována
na území EVL Chřiby, a to do údolní nivy stejnojmenného toku Salaška. Pokud by byl
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záměr realizován, lze očekávat významně negativní vliv (-2) na populaci páskovce velkého (Cordulegaster heros).
Z přehledu záměrů, které jsou evidovány ve vztahu k EVL Chřiby (sensu
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail) lze uvažovat o kumulativně působícím záměru „Rybník Trnávky“. Tento záměr představuje vybodování vodního objektu rybničního typu na
údolní vodoteči Dlouhá řeka v k.ú. Buchlovice. Záměr je situován především na ornou
půdu a dílem též do otevřeného mokřadu vodoteče na přechodu do lesní nivy toku. Záměr byl vyhodnocen, že nebude mít významně negativní vliv na předměty ochrany EVL
Chřiby (Mazalová 2014). Jako mírně negativní vliv byly vyhodnocen vliv na populaci/biotop ohniváčka černočárného (Lycaena dispar) a na evropsky významné stanoviště
91E0 (tj. smíšené jasanovo-olšové lužní lesy).
V případě ohniváčka černočárného (Lycaena dispar) ke kumulaci vlivu nedochází,
protože záměrem vybudování retenční nádrže Salaška není populace ani biotop druhu
dotčen. V případě stanoviště 91E0 (tj. smíšené jasanovo-olšové lužní lesy) dochází
k mírné kumulaci obou záměru. Realizací záměru Rybník Trnávky bude dotčeno max.
0,05% rozlohy stanoviště (Mazalová 2014). V kumulaci se záměrem Retenční nádrže
Salaška se tak rozsah dotčení stanoviště 91E0 nevýznamně navyšuje na míru cca 0,45%
celkové rozlohy stanoviště v EVL. I v kumulaci se jedná o dotčení stanoviště, které je dle
metodiky posouzení dle §45i ZOPK považováno za přípustné (tedy -1, vliv mírně negativní).
V případě dalších vymezených předmětů ochrany ke kumulacím nedochází.

IV.V. Vyhodnocení variant záměru
Záměr je vzhledem ke svému charakteru předkládán invariantně. Proto nelze provést
dílčí hodnocení jednotlivých navrhovaných variant záměru.
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V. OPATŘENÍ K PREVENCI PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH VLIVŮ ZÁMĚRU
Vzhledem k faktu, kdy můžeme očekávat významně negativní vliv (-2) na předmět
ochrany EVL Chřiby (tj. vážka páskovec velký, Cordulegaster heros) v důsledku realizace a provozu záměru, nelze adekvátní zmírňující opatření stanovit.
Poznámka: Pro záměr předložený v dané podobě nelze stanovit tzv. zmírňující opatření.
Lze doporučit zpracovat a předložit variantní řešení záměru, kde variantním řešením by
byla varianta s mírně negativním vlivem. Podle charakteru údolní vodoteče Salašky a
distribuce biotopu v údolí toku, by byl potenciálně vhodnou lokací pro zbudování retenční nádrže prostor výrazně blíže obci Salaš, tak aby nebyl dotčen biotop (úsek toku)
s výskytem páskovce velkého (Cordulegaster heros).
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VI. ZÁVĚR POSOUZENÍ
Předložené posouzení je vypracováno jakožto odborný podklad pro vydání stanoviska
dle § 45i zák. 114/1992 Sb., v platném znění, k záměru Retenční nádrž Salaška.
Záměr vybudování retenční nádrže je předložen s cílem snížení chodu splavenin
v toku Salašky, a tedy snížení negativního vlivu povodňových situací na majetek a zdraví
osob v intravilánu osady Salaš, příp. dalších osad dále po toku. Záměr je předložen invariantně. V rámci předloženého posouzení je zhodnocen vliv záměru na 12 typů evropsky
významných stanovišť a 4 evropsky významné druhy, jež jsou předmětem ochrany
v EVL Chřiby. Vlivy na další EVL a PO a jejich předměty ochrany byl vyloučen.
V rámci provedeného hodnocení je konstatován mírně negativní vliv na prioritní
stanoviště 91E0 (tj. smíšení jasanovo-olšové lužní lesy) a významně negativní vliv na
páskovce velkého (Cordulegaster heros). Vliv spočívá především v negativním dopadu
na biotop druhu, tj. změnu sedimentačního režimu nejen ve vodoteči v místě uvažované
stavby ale zejména v několikakilometrové trati toku níže, tj. pod vlastním retenčním objektem. Svým rozsahem je tak vliv záměru hodnocen jakožto významně negativní.
Vzhledem k charakteru dotčení nelze navrhnout zmírňující opatření.

Na základě vyhodnocení možných vlivů je možno uzavřít, že předložený záměr „Retenční nádrž Salaška“ bude mít významný negativní vliv na celistvost a předměty
ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

v Ostravě
15.července 2016
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Směrnice 79/409/EHS o ptácích, včetně příloh
Směrnice 92/43/EHS o stanovištích, včetně příloh

WWW informační zdroje
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky - http://www.nature.cz
Natura 2000 oficiální stránky - http://www.natura2000.cz
Mapový server http://www.mapy.cz
Mapový server http://geoportal.cenia.cz

Přehled zkratek
AOPK ČR
č.p.
EIA
EVL
CHÚ
k.ú.
KÚZL
MŽP
PD
PO
ZCHÚ
ZOPK
ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
číslo parcelní
hodnocení vlivů na životní prostředí
evropsky významná lokality
chráněné území
katastrální území
Krajský úřad Zlínského kraje
ministerstvo životního prostředí
projektová dokumentace
ptačí oblast
zvláště chráněná území
zákon na ochranu životního prostředí
životní prostředí
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Kuras T.: Posouzení vlivu záměru "Retenční nádrž Salaška" na PO a EVL
Příloha I.: Rozhodnutí udělení autorizace zpracovatele posouzení podle § 45i zák. 114/1992 Sb.,
v platném znění.
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Kuras T.: Posouzení vlivu záměru "Retenční nádrž Salaška" na PO a EVL
Příloha II.: Stanovisko KÚ Zlínského kraje, č.j. KUZL 34750/2016, ze dne 16.6.2016, kterým
není vyloučen významně negativní vliv záměru Retenční nádrže Salaška na předměty
ochrany soustavy NATURA 2000.
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