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Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Úvod
Předložená dokumentace dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen dokumentace EIA) hodnotí záměr
Plavební stupeň Děčín, který klíčovým způsobem podmiňuje využívání labské vodní cesty v
České republice. Jedná se o jedinou vodní cestu na území České republiky, která má přímé
napojení na evropskou síť vnitrozemských vodních cest, na námořní přístavy a námořní
dopravní cesty. Umožňuje současně i přímé napojení vltavské vodní cesty, včetně hlavního
města Prahy. Na území České republiky má od státní hranice ve Hřensku po Přelouč délku
223 km. Úsek mezi státní hranicí ČR/SRN a Ústím nad Labem je limitující pro využití celé
vodní cesty, neboť v tomto dotčeném úseku nejsou přítomny žádné vzdouvací stavby a
plavební podmínky jsou tak závislé na morfologii koryta Labe a aktuálních hydrologických
podmínkách. Problematický je z hlediska plavebních hloubek především úsek mezi Ústím nad
Labem a Dolním Žlebem o délce 35,5 km (ř. km 767,5 – 732; pl. km 68,6 – 103,9)2. Tento
úsek labské vodní cesty zásadním způsobem ovlivňuje využitelnost vodní dopravy jako celku
při exportních a importních přepravách, neboť je vstupem ze zahraničí na celou labskovltavskou vodní cestu na území ČR.
Jak je doloženo níže (viz Obrázek 9: Hydrologický podélný profil Labe) má Labe
v SRN vzhledem k příznivějším morfologickým podmínkám i za současného stavu lepší
plavební podmínky, než jsou na území České republiky. Tuto skutečnost potvrzuje i Společné
prohlášení úmyslu o spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do
plavebního stupně Geesthacht u Hamburku Ministerstva dopravy ČR a Spolkového
ministerstva dopravy, výstavby a bydlení SRN ze dne 31. 7. 2006.
Strategickým cílem záměru „Plavební stupeň Děčín“ (dále jen záměr) je zvýšení
efektivity a tedy i konkurenceschopnosti vodní dopravy v rámci labské vodní cesty, která je
součástí transevropské dopravní sítě TEN-T. V případě projektové dokumentace záměru se
jedná v dané lokalitě o stabilizaci plavebních podmínek v úseku Boletice - Dolní Žleb (ř. km
746,2 – 730,4; pl. km 90 – 105,4) a tedy podmínek pro napojení prvních českých
vnitrozemských přístavů na labské vodní cestě ve směru od přístavu Hamburk. Cílem je
posílit udržitelnost vodní dopravy mezi ČR a severomořskými přístavy a v souladu s politikou
Evropské unie podpořit tento ekonomicky i environmentálně šetrný dopravní mód, který jako
jediný disponuje dostatečnou volnou kapacitou. Zároveň bude prostřednictvím záměru
naplňován požadavek plynoucí z Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1692/96/ES
ze dne 23. července 1996, o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní
sítě ve znění Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna
2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj
transevropské dopravní sítě.

2

Vzhledem k poměrně nedávné změně kilometráže (v roce 2009), která ještě není v odborné i širší veřejnosti
zcela zažitá, uvádíme v dokumentaci oficiálně platnou říční kilometráž s počátkem v ústí Labe do moře i dříve
používanou plavební kilometráž s počátkem na soutoku Labe a Vltavy u Mělníka. Říční kilometráž jde tedy
proti proudu, plavební kilometráž po proudu.
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V říjnu 2005 bylo předloženo oznámení záměru, který naplňoval dikci bodu 9.5,
kategorie I (Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a
vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem
nad 1 350 tun) a zároveň naplňoval dikci bodu 3.4, kategorie II (Vodní elektrárny s celkovým
instalovaným výkonem výrobny od 10 MWe do 50 MWe.), Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen zákon).
V předkládané dokumentaci EIA záměr ve všech hodnocených variantách (mimo
varianty nulové) naplňuje dikci bodu 9.5, kategorie I (Vodní cesty včetně jezů a ostatních
vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání a vykládání na břeh nebo přístavy pro
vnitrozemskou vodní dopravu pro plavbu lodí s výtlakem nad 1 350 tun) a zároveň v
hodnocených variantách 1 a 1B naplňuje dikci bodu 10.15, kategorie II jako podlimitní záměr
k bodu 3.4, kategorie II (Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny od 10
MWe do 50 MWe.), Přílohy č. 1 zákona.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení doporučilo Ministerstvo životního prostředí
České republiky (dále jen MŽP) zaměřit se v dokumentaci EIA na problematiku ochrany vod,
ochrany přírody a krajiny, vlivy záměru na lokality Natura 2000, hluk a vyhodnocení
případné varianty řešení z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, pokud je její
provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek možné. Závěr zjišťovacího řízení je
přiložen v Příloze P16. Připomínky orgánů státní správy, samosprávy a veřejnosti, došlé v
rámci zasílání vyjádření k oznámení, jsou souhrnně vypořádány v tabulce, která je zařazena za
následující kapitolu Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru.
Oznámení záměru bylo vytýkáno, že hodnotí pouze jednu předkládanou variantu řešení.
Proto se investor spolu s týmem zpracovatelů dokumentace EIA rozhodl podrobně zabývat
všemi dosud zvažovanými či navrhovanými variantami včetně varianty nulové. Snahou je
najít takové řešení, které minimalizuje negativní dopady záměru na jednotlivé složky
životního prostředí a zároveň naplní i účel projektu – zlepšení plavebních podmínek na Labi
na úroveň podmínek, které jsou garantovány i na německém úseku Labe.
Podrobné zdůvodnění (ne)vhodnosti všech zvažovaných či navrhovaných variant
je uvedeno v kapitole B.I.5 či ve vypořádání připomínek. Podrobně dokumentace EIA
hodnotí varianty 0, 1 a 1B, které jsou popsány v kapitole B.I.6.
Z důvodu velkého rozsahu dokumentace EIA je za touto kapitolou zařazena
kapitola G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru, přestože obvykle
bývá uváděna až v závěru dokumentace EIA. Věříme, že to přispěje k její
srozumitelnosti.
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Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
Předložená dokumentace EIA je zpracována pro záměr „Plavební stupeň Děčín“.
Tento záměr má charakter novostavby plavebního stupně na stávající labsko-vltavské
vodní cestě v oblasti mezi Děčínem – Loubí a Prostředním Žlebem. Cílem záměru je zlepšit
plavební podmínky na Labi v úseku mezi státní hranicí ČR/SRN (ř. km 726,6; pl. km 109,27)
a Boleticemi (ř. km 746,2; pl. km 90) na parametry odpovídající parametrům navazujícího
německého úseku Labe. Tak bude v průměrně vodném roce po dobu 345 dní zajištěno spojení
prvního významného města v ČR, Děčína, s jeho přístavy a překladišti, s mezinárodní sítí
vnitrozemských vodních cest i námořními cestami a přístavy.
Zdůvodnění potřeby záměru
Česká republika je vnitrozemský stát bez přímého přístupu k moři. Jedinou spojnicí s
rozvinutou sítí evropských vodních cest i námořními přístavy je největší česká řeka Labe.
Labská vodní cesta tak z hlediska vodní dopravy představuje jediné spojení s evropskými a
světovými trhy, toto spojení je však problematické a nespolehlivé.
Labe opouští území ČR přibližně deset km za Děčínem v Hřensku. Řekou zde
každoročně proteče velké množství vody, přesto je ponoru 140 cm (což je ponor, od kterého
je nákladní lodní doprava v ČR rentabilní) dosaženo v průměrně vodném roce jen po dobu
155 dní. Zejména dlouhá období sucha mají za následek zastavení plavby v tomto úseku toku,
který představuje vstupní bránu do ČR a který tak zásadním způsobem snižuje efektivitu lodní
dopravy a je limitující pro využití celé labsko-vltavské vodní cesty. Z dlouhodobého hlediska
je nespolehlivost tohoto úseku vodní cesty pro českou vnitrozemskou vodní dopravu až
likvidační. V Německu jsou podmínky díky rozdílnému sklonu dna, charakteru řeky a
stavebním úpravám pro plavbu příznivější. Cílem záměru je dosáhnout od hranice se SRN do
Děčína srovnatelných plavebních hloubek jako v Německu.
Vodní doprava má velký význam pro trvale udržitelný rozvoj ČR a její
konkurenceschopnost. Vodní doprava je levná a na dopravním trhu působí jako regulátor cen.
Po labské vodní cestě se přepravují především hromadné substráty (agrární komodity,
chemické suroviny a výrobky, písek, štěrk, stavební materiály), nadrozměrné náklady,
prefabrikáty, kusové zboží (bedny, konstrukce), dřevo apod. V ČR existují podniky, které
jsou na labsko-vltavské vodní cestě závislé, jedná se o loděnice a strojírenské podniky,
producenty nadrozměrných a těžkých výrobních celků, které nelze jiným druhem dopravy
přepravit.
Zlepšené a zejména garantované plavební podmínky zajistí přechod části stávající
přepravy na dopravu lodní a vytvoří předpoklady pro rozvoj kontejnerové přepravy. Zvýšení
objemu přepravovaného zboží vodní dopravou přinese větší konkurenci do sektoru
dopravy, snížení dopravních nákladů pro přepravce a zlepšení podmínek pro podnikání.
Očekává se vznik nových pracovních míst, a to především mimo vlastní plavební stupeň,
např. v loděnicích, přístavech, v průmyslu využívajícím vodní dopravu surovin či hotových
výrobků apod.
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Lodní doprava má v porovnání s jinými dopravními módy řadu dalších předností. Lodní
doprava je ekologická - je hodnocena jako způsob dopravy s nejnižším vlivem na životní
prostředí přepočteném na jednotku přepravního výkonu, který životní prostředí zatěžuje méně
hlukem, následky nehod a skleníkovými plyny. Nevýhodou z hlediska životního prostředí
jsou pouze vyšší emise znečišťujících látek starších lodních motorů. Lze však očekávat, že
vlivem modernizace budou emise lodních motorů v nejbližších letech významně klesat a tato
nevýhoda bude odstraněna. Lodní doprava je levná, a to zejména při přepravě zboží na dlouhé
vzdálenosti, při zajištění vhodných plavebních podmínek spolehlivá a v neposlední řadě je
bezpečná, s velmi nízkou nehodovostí.
Po realizaci záměru se kromě zvýšení objemu nákladní vodní dopravy očekává také
nárůst rekreační a osobní plavby a nezanedbatelná je rovněž energetická stránka projektu.
Součástí plavebního stupně Děčín (dále také PS Děčín či PSD) bude vodní elektrárna, která
bude vyrábět energii z obnovitelného zdroje. Množství vyrobené elektřiny odpovídá zhruba
spotřebě poloviny všech domácností v Děčíně.
Posuzované varianty řešení
Dokumentace EIA se věnuje třem variantám: variantě 0, variantě 1 a variantě 1B.
Varianta 0
Nulová varianta představuje zachování současného stavu, který je pro vodní dopravu
značně problematický. Nulová varianta je hodnocena, aby bylo možné zodpovědně posoudit
výhody a nevýhody současného stavu, přestože nenaplňuje zadání pro záměr.
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Varianta 1 představuje základní variantu plavebního stupně Děčín. Jedná se o původní
variantu uvedenou v oznámení záměru. Přehledná situace varianty je v příloze P3.
Požadované plavební parametry jsou dosaženy vybudováním plavebního stupně
Děčín v ř. km 737,02 (pl. km 98,98) s plavební komorou a pohyblivým jezem, umožňujícím
nominální vzdutí hladiny bezprostředně nad jezem na kótu 124,50 m n. m, což je cca 0,5 m
nad úrovní hladiny jednoleté velké vody. V celé délce vzdutí tedy nedojde k rozlivům mimo
koryto toku. Vzdutí PS Děčín, které ovlivní hloubku vody v Labi a rychlost jejího proudění,
dosahuje zhruba 2 km nad objekty loděnice Křešice. Součástí plavebního stupně je malá
vodní elektrárna a dva rybí přechody.
Vizualizace na následujícím obrázku znázorňuje celkový pohled na PSD ve směru proti
proudu. Nalevo je objekt malé vodní elektrárny, napravo plavební komora s plavidlem a
železnice, uprostřed jsou tři jezová pole.
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Obrázek 1: Vizualizace celého Plavebního stupně Děčín – Varianta 1

Plavební poměry v úseku toku od PS Děčín k Dolnímu Žlebu (cca 5 km) budou
zlepšeny prohrábkou, tedy prohloubením dna v plavební dráze. Dále po proudu od Dolního
Žlebu ke státní hranici a dále na německém území jsou požadované plavební parametry za
současného stavu již zajištěny.
Varianta 1B - Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Varianta 1B je upravenou variantou 1. Vlastní plavební stupeň a související objekty jsou
navrženy obdobně, úpravy spočívají v zahrnutí komplexu zmírňujících a revitalizačních
opatření, která jsou navržena s cílem zmírnit či eliminovat možné negativní vlivy záměru na
životní prostředí a dále podpořit přírodní fenomény, které mohou být výstavbou plavebního
stupně dotčeny. Varianta 1B tak představuje řešení, které podpoří nejen lodní dopravu, ale
bude prospěšné i přírodnímu prostředí v dotčené oblasti.
Následující obrázek ukazuje přehlednou situaci umístění varianty 1B včetně
zmírňujících a revitalizačních opatření (ve větším formátu je v příloze P4)
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Obrázek 2: Přehledná situace varianty 1B
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Navrhovaná zmírňující a revitalizační opatření v úseku toku, který bude ovlivněn
vzdutím, spočívají v úpravách břehových partií řeky ve vybraných lokalitách a v oblasti ústí
Ploučnice v širším území. V oblasti nad horní rejdou PS Děčín, při ústí Ploučnice a
Jílovského potoka a nad Křešicemi je navrhováno celkové snížení terénu, zmírnění sklonů
břehů a výsadba lužních porostů. Terén bude zvlněný a budou se zde tvořit tůně jako životní
prostředí řady organismů a příhodná místa rozmnožování obojživelníků. Při břehové linii
budou pláže tvořící prostředí vhodné pro vzácné druhy rostlin a živočichů. Plánováno je i
rozšíření litorální zóny a vytvoření míst s mělkou klidnou vodou včetně lagun propojených
s tokem. Funkčně jiný typ opatření představuje navýšení podélné hráze nad ústím toku
Kamenička a navýšení břehových výhonů u Boletic. Cílem těchto opatření je vytvořit či
zachovat prostory s klidnou vodou, oddělené od samotného toku Labe a chráněné tak před
vlnobitím, turbulencemi a dalšími rušivými vlivy z toku Labe. Tyto prostory budou využívány
zejména rybami, vodními bezobratlými a četnými dalšími organismy.
Migrační prostupnost PS Děčín ve variantě 1B je řešena nadstandardně. Opatření
zahrnují štěrbinový rybí přechod, levobřežní suchozemský biokoridor a pravobřežní
biokoridor s akvatickou a suchozemskou částí o délce 455 m a šířce 30 m. Řešena je i
poproudová migrace vodních živočichů, především úhoře říčního. Lze předpokládat, že takto
navržený systém přechodů v dostatečné míře zmírní negativní vliv plavebního stupně jako
migrační bariéry pro většinu migrujících ryb, včetně lososa atlantského, i suchozemských
živočichů včetně velkých savců (bobr evropský a vydra říční).
Plavební poměry v úseku toku od PS Děčín k Dolnímu Žlebu budou zlepšeny
prohrábkou, její rozsah však bude ve variantě 1B významně omezen úpravou trasování
plavební dráhy a zejména stavbou břehových výhonů v podobě nesouvislé lomené balvanité
linie vedené souběžně se stávající břehovou linií. Břehové výhony budou při nízkých
průtocích koncentrovat vodu do plavební dráhy a zároveň představovat velmi heterogenní
prostředí, které bude využitelné celou řadou rostlinných i živočišných druhů. Budou vytvářet
prostředí vhodné pro ryby, obojživelníky, plazy, vodní bezobratlé živočichy i vodní a
mokřadní rostliny. Zároveň budou rozšiřovat plochy štěrkových náplavů.
Z hlediska veřejnosti a zejména obyvatel Děčína je důležité, že výstavbou PS Děčín se
zásadně zlepší estetické a hygienické poměry v centru města ve prospěch kvality života
obyvatel, a to zejména tím, že zvýšením hladiny řeky ve městě se zakryjí výustě kanalizací a
díky stálému vzdutí PS Děčín v letních obdobích nebude docházet k obnažování rozsáhlých
ploch dna. Budou zrevitalizována nevzhledná místa na území města v přímé blízkosti řeky.
V oblasti mezi Ploučnicí a Labem vznikne nově zrekonstruovaná klidová zóna s lavičkami a
parkovou úpravou. Do centra Děčína bude protažena cyklostezka s napojením až do
Německa. Stabilizovaná hladina v intravilánu Děčína zvýší možnosti rekreačního a
sportovního využití Labe i jeho okolí a umožní lepší napojení příbřežních zón na Labe.
Stručný popis území
Zájmová oblast náleží z hydrologického hlediska do povodí řeky Labe. Dotčené území
spadá do cca 40 km dlouhého volně proudícího úseku českého dolního Labe mezi Střekovem
a státní hranicí ČR/SRN. Díky vysokému spádu se jedná o rychle proudící úsek toku s do
značné míry zachovanou dynamikou průtokových charakteristik. Tok je (zvláště pod
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Děčínem) sevřen v hlubokém kaňonu, niva je velmi úzká. Vzhledem k těmto charakteristikám
je daný úsek toku v rámci České republiky ojedinělý a cenný.
Na druhou stranu však je Labe ve zmiňovaném úseku významně antropogenně
ovlivněno, a to dlouhodobě prováděnými zásahy, které započaly před několika stoletími.
Koryto toku je regulováno, zúženo zhruba na úroveň střední vody a břehy jsou opevněny,
v intravilánu Děčína jsou pak četné nábřežní zdi. Zmíněné úpravy snižují hloubkovou
rozmanitost toku a členitost břehů a limitují biologicky a ekologicky cenná příbřežní
mělkovodní stanoviště.
Průtoky v Labi značně kolísají jak v průběhu roku, tak i rok od roku. Nízké průtoky se
vesměs vyskytují v pozdním létě a na podzim. Stávající nízké průtoky ovšem neodpovídají
přirozenému stavu, protože jsou významně ovlivňovány manipulací zejména na vltavské
kaskádě.
Z hlediska geologického je dotčené území součástí geologické jednotky označované
jako sedimenty svrchní křídy. Z regionálně hydrogeologického hlediska je pak součástí Křídy
dolního Labe. Podzemní vody v dotčeném území vesměs nevyhovují normám pro pitnou
vodu a v místech se soustředěnou průmyslovou výrobou jsou kontaminovány organickými
látkami a ropnými produkty. Dotčené území se dotýká jižního okraje Chráněné oblasti
přirozené akumulace vod Severočeská křída.
Město Děčín je především vzhledem k zvýšeným koncentracím polétavého prachu
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území České republiky.
Nejvýznamnějším zdrojem hluku na území města je silniční a železniční doprava.
Potencionální přirozená vegetace by v údolní nivě byla tvořena luhy a olšinami a na
náhorních plošinách labského kaňonu pak bory. Současný stav vegetace je však v dotčeném
úseku Labe výrazně pozměněný, což je důsledek antropogenního tlaku na říční nivu, který
zde trval již od prvního osídlení. Takto lze vysvětlit dnešní nehojný výskyt lužních porostů.
V území se nacházejí jen fragmenty v úsecích širší nivy – Nebočadský luh, Svádovský luh,
lužní porosty v Prostředním Žlebu nebo v Podskalí. Vegetačně i biologicky významné jsou
štěrkové břehové náplavy, tůně za břehovými výhony i odřezané části toku. Při bližším
pohledu však zjišťujeme, že i tato stanoviště jsou silně pozměněná nebo jsou druhotného
původu. Vegetace v daném území je druhově poměrně chudá, a to i z hlediska zastoupení
zvláště chráněných druhů rostlin.
Řeka Labe a její niva je domovem mnoha druhů živočichů, Labe obývá zejména
druhově bohaté společenstvo ryb. To souvisí s důležitostí daného území z pohledu migrace
vodních a na vodu vázaných živočichů a také s charakterem řeky, která přes svoji velikost
poskytuje podmínky proudného a dynamického toku. V důsledku zlepšování podmínek
tekoucích vod a probíhajícího repatriačního programu se zde opět objevuje losos atlantský.
Zajímavostí je v kaňonu Labe s jeho úzkou nivou výskyt bobra evropského navazující na
mateřskou populaci ve Spolkové republice Německo (dále jen SRN).
Přírodní pestrost a jedinečnost zájmového území podtrhuje zařazení do Chráněné
krajinné oblasti Labské pískovce a CHKO České středohoří, Evropsky významné lokality
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Labské údolí a ptačí oblasti Labské pískovce. V blízkosti záměru na pravém břehu Labe byla
k 1.6 2010 vyhlášena Národní přírodní rezervace Kaňon Labe.
Územím je vedena osa nadregionálního biokoridoru a jsou zde situovány i další
skladebné prvky územního systému ekologické stability.
Stručný popis vlivů záměru
V průběhu výstavby či provozu záměru se ani v jedné z aktivních variant neočekávají
významné negativní vlivy v oblasti hluku či znečištění ovzduší. Z tohoto důvodu se není třeba
obávat ani negativních vlivů na veřejné zdraví. Negativní vlivy lze očekávat v případě
varianty 0 (tedy nerealiazce záměru), kdy by postupně docházelo k útlumu české
vnitrozemské vodní dopravy. Kapacita vodní cesty by musela být do budoucna nahrazována
železniční a silniční dopravou. Tyto dopravní módy se vyznačují vyššími negativními vlivy
v oblasti hluku, emisí a nehod. Lze tedy předpokládat negativní vlivy i na obyvatelstvo a
povrchové a podzemní vody.
Hlavní vlivy záměru Plavební stupeň Děčín jsou zejména vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy, vlivy na povrchové a podzemní vody a půdu.
Realizace PS Děčín ovlivní povrchové i podzemní vody. V oblasti vzdutí dojde ke
zvýšení hladiny vody v Labi. Je však třeba zdůraznit, že voda nebude zasahovat mimo území,
které je i v současnosti při vyšších vodních stavech pravidelně zaplavováno. Následkem
zvýšení hladiny vody v Labi dojde v přilehlém území ke zvýšení hladiny podzemní vody. To
však bude zmírněno technickým opatřením, které bude podzemní vodu převádět přes profil
stupně. V souvislosti se zvýšením hladiny podzemní vody se neočekávají významné negativní
vlivy. V úseku toku pod PS Děčín naopak dojde k zaklesnutí vody vlivem prohrábek plavební
dráhy. Tento negativní vliv bude téměř eliminován ve variantě 1B díky kombinaci prohrábek
a koncentračních staveb – břehových výhonů. Realizace PS Děčín nebude mít významný vliv
na kvalitu vod v dotčeném území a přispěje k povodňové ochraně města Děčín, zejména v
případě zimních povodní.
V případě realizace PS Děčín dojde k záboru půdy patřící pod ochranu ZPF a PUPFL.
Velikost záboru je u variant 1 a 1B obdobná a nepřesahuje 10 ha. Záborem budou ovlivněny
vesměs zemědělské půdy s nižší bonitou. Jde tedy spíše o mírný negativní vliv.
V případě fauny, flóry a ekosystémů se realizace záměru ve všech variantách dotkne
širokého spektra chráněných zájmů ochrany přírody a jejich ochranných režimů, a to změnou
ekologických podmínek části toku a jeho bezprostředního okolí, z části vratným a z části
nevratným poškozením nebo zánikem přirozených a polopřirozených stanovišť v místě
stavebních prací. Změny ekologických podmínek v toku budou zapříčiněny vzdutím jezové
zdrže a tím zpomalením toku vody, které sebou nese problematiku změny kyslíkových,
sedimentačních, proudových a hloubkových poměrů. Z těchto důvodů budou dotčeny i
příbřežní a břehové ekosystémy, a to zejména štěrkové náplavy.
Varianta 1B je z biologického hlediska a z hlediska zájmů ochrany přírody preferována
oproti variantě 1 z důvodu zapracování dokonalejší verze zajištění migrační prostupnosti
samotného toku i příbřežní oblasti, a vzhledem k projektovaným úpravám v nivě Labe
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v úseku dotčeném vzdutím. Projektovaná opatření ve variantě 1B mají v maximální možné
míře zajistit zlepšení stavu pobřežních a nivních biotopů, a poskytnout stanoviště typickým
společenstvům a druhům, které dnes zaznamenávají ústup nebo se vyskytují v minimálních
populacích. Pro účely kompenzace vzniklých negativ jsou navrhována i managementová
opatření v oblasti podpory transportu a ukládání štěrkopískových sedimentů a v oblasti
podpory a údržby travních porostů a výsadeb keřové a stromové vegetace.
Realizace záměru nebude mít dopad na maloplošná chráněná území, dotčení
velkoplošných zvláště chráněných území CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří
bude vyžadovat udělení výjimky ve smyslu ust. § 43 zák. č. 114/1992 Sb.
K nejvážnějšímu střetu záměru se zákonem chráněnými zájmy ochrany přírody dochází
v ochranných režimech populací a biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Pro
realizaci záměru bude nezbytné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů dle § 56 zák. č. 114/1992 Sb.
Významně negativní vliv na soustavu Natura 2000 byl u varianty 1B vyloučen z důvodu
minimálního územního střetu s dotčenými lokalitami, zmírnění negativních vlivů prohrábky
břehovými výhony a z důvodu únosné míry ovlivnění dotčených předmětů ochrany.
Podmínkou realizace záměru je zajištění a provedení opatření k omezení negativních
účinků záměru navržené ve variantě 1B a zajištění monitoringu vlivů záměru i realizovaných
opatření.
Přeshraniční vlivy záměru byly vzhledem k jeho předpokládaným dopadům vyloučeny.
Záměr v žádné z variant neovlivní negativně hydrologický ani splaveninový režim Labe na
německém území. Jeho realizace včetně prohrábek dna pod plavebním stupněm neohrozí
kvalitu vody v Labi, což bylo podloženo patřičnými průzkumy a studiemi. Dnové sedimenty
nejsou významně znečištěny a ty sedimenty, které znečišťující látky obsahují, jsou uloženy
především při březích, do kterých se nebude zasahovat, či hlouběji pod dnovou dlažbou.
Riziko uvolnění znečišťujících látek z dnových sedimentů je ve variantě 1B dále zmírněno
omezením prohrábky. Díky nadstandardnímu řešení migrační prostupnosti ve variantě 1B by
záměr neměl ovlivnit společenstva živočichů na německém úseku Labe.
Celkově lze konstatovat, že varianta 1B představuje vhodnější variantu z hlediska
ovlivnění povrchových i podzemních vod a je jednoznačně šetrnější k jednotlivým zájmům
ochrany přírody než varianta 1.
V případě varianty 0 (nerealizace záměru) by nebyly podzemní a povrchové vody
ovlivněny nijak a nedošlo by ani k zásahu do životního prostředí chráněných druhů a do
prostoru chráněných území. Nejvýznamnější by bylo zachování vyšší rychlosti proudění
v intravilánu Děčína a tedy i druhů, které jsou na vyšší rychlost proudění vázané, a zachování
lužních porostů a štěrkových náplavů nad plánovaným plavebním stupněm. Na druhou stranu
by oproti variantě 1B nedošlo k realizaci revitalizačních opatření v oblasti ústí Ploučnice a
Jílovského potoka, nad horní rejdou a nad Křešicemi. Tato opatření by měla více než vyvážit
vliv záměru na lužní porosty. Plocha štěrkových náplavů by především díky podobě
břehových výhonů pod plavebním stupněm a úpravám břehů v prostoru vzdutí v případě
realizace varianty 1B rovněž vzrostla. Náplavy v oblasti vzdutí budou mít však
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pravděpodobně odlišný charakter, než současné. V případě nerealizace záměru je také možné
očekávat postupnou degradaci luk hostících vzácné druhy modrásků, protože chybí jejich
vhodný management. Varianta 1B sice část těchto luk zabere pro stavbu plavebního stupně a
prostory staveniště, na vybraných zbylých plochách však bude potřebný management zajištěn
a po dokončení stavby budou zabrané plochy opět uzpůsobeny potřebám modrásků.
Významnější benefity však realizace záměru (a to v obou variantách 1 a 1B) přináší
v oblasti dopravy a jejích dopadů na životní prostředí. Zajištěním stabilních podmínek pro
vodní dopravu, srovnatelných s podmínkami na německém Labi, budou vytvořeny podmínky
pro využití volné kapacity labské vodní cesty. Při očekávaném střednědobém vyčerpání
kapacity železniční i silniční dopravy na trase Hamburk – ČR by spolehlivější vodní cesta až
na české území mohla být velmi významná nejen díky nižším dopadům vodní dopravy na
životní prostředí, ale také díky nižším cenám než za přepravu po železnici či silnici.
Spolehlivá vodní doprava by díky své roli cenového regulátora v konkurenčním prostředí
snížila náklady na český export i import o několik miliard ročně.
Na základě výše uvedených výsledků dokumentace EIA je možné při realizaci všech
navržených zmírňujících a revitalizačních opatření doporučit k realizaci variantu 1B.
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Vypořádání připomínek k oznámení záměru
Před zpracováním této dokumentace EIA proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona
č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Ze závěru zjišťovacího řízení, vydaného
MŽP č. j. 8337a/ENV/710/05, vyplývá, že dokumentaci EIA je nutno zpracovat s důrazem na
následující oblasti:
1. problematika ochrany vod,
2. ochrana přírody a krajiny – zpřesnění přírodovědného průzkumu a hodnocení vlivů
na flóru, faunu a ekosystémy,
3. vlivy záměru na lokality Natura 2000 (dle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění),
4. hluk – kompletní hodnocení hlukové problematiky,
5. vyhodnotit případnou variantu řešení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví, pokud je její provedení prokazatelně účelné a z technických hledisek
možné,
6. dále je potřeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky
na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních
(viz přílohy).
Tyto podmínky jsou v předkládané dokumentaci EIA řešeny následovně:

Ad 1 – Dokumentaci je nutné zpracovat s důrazem na oblast ochrany vod
Vzhledem k rozsahu a umístění záměru byl na oblast ochrany vod během příprav
dokumentace kladen velký důraz a pro účely dokumentace EIA bylo vypracováno několik
podkladových materiálů. Jako samostatná příloha této dokumentace jsou přiloženy:
• Vliv záměru na podzemní vody v dotčeném teritoriu (SP6)
• Expertní vyjádření k problematice možných dopadů záměru na německé území (SP7)
• Posouzení vlivu na biologické složky kvality (SP3)
Dokumentace dále vychází z mnoha podkladů, které jsou uvedeny v seznamu použité
literatury. Pro potřeby projektu je od roku 2002 na souboru mnoha desítek vrtných prací
systematicky prováděn a každoročně vyhodnocován hydrogeologický monitoring. Za zmínku
stojí také modelové výzkumy zahrnující matematické i hydraulické modely, které byly
využity pro návrh a optimalizaci plavebního stupně i posouzení jeho vlivů.
Při hodnocení byly dodrženy všechny požadavky vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb.
o vodách i Rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES).

Ad 2 – Dokumentaci je nutné zpracovat s důrazem na ochranu přírody a
krajiny
Oblast ochrany přírody a krajiny je pro vyhodnocení vlivů záměru na životní prostředí
klíčová. Vzhledem k rozsahu a umístění záměru na území CHKO Labské pískovce a České
středohoří a lokality Natura 2000 byl zpracován pětiletý biologický průzkum obsahující mimo
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jiné i rešerši dostupných nálezových a průzkumových materiálů. Problematika byla
konzultována na SCHKO Labské pískovce, MŽP a s předními odborníky na oblast ochrany
přírody a krajiny. Pro vyhodnocení vlivů záměru na biotickou složku životního prostředí byly
zadány a provedeny následující průzkumy se zaměřením na výskyt zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů:
-

Geobotanický průzkum

-

Průzkum měkkýšů

-

Průzkum střevlíkovitých brouků

-

Průzkum motýlů

-

Průzkum vážek

-

Průzkum obojživelníků a plazů

-

Ornitologický průzkum

-

Průzkum savců a zejména bobra evropského

-

Průzkum zoobentosu

-

Ichtyologický průzkum

-

Dále byly zpracované externí posudky:
Hodnocení vlivů na lokality Natura 2000 podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Vyhodnocení vlivů záměru na krajinný ráz podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.

Na základě biologického průzkumu byla navržena opatření pro zmírnění vlivů záměru,
která se stala základem pro definici Varianty 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními.
Osobou autorizovanou k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i
zák. č. 114/1992 Sb. bylo zpracováno posouzení v intencích biologického hodnocení, které
tvoří přílohu SP9.

Ad 3 – Dokumentaci je nutné zpracovat s důrazem na vlivy záměru na
lokality Natura 2000
Součástí dokumentace EIA je samostatná příloha SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i
zák. č. 114/1992 Sb.

Ad 4 – Dokumentaci je nutné zpracovat s důrazem na hluk
Součástí dokumentace EIA je samostatná příloha SP1 Hluková studie pro období
výstavby a provozu, která hodnotí vlivy hlukové zátěže pro jednotlivé posuzované varianty.

Ad 5. – Dokumentaci je nutné zpracovat s důrazem na vyhodnocení
případné varianty řešení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí
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a veřejné zdraví, pokud je
a z technických hledisek možné

její

provedení

prokazatelně

účelné

Dokumentace EIA se níže ve vypořádání připomínek, a v kapitole B.I.5 zabývá všemi
dosud zvažovanými či navrhovanými variantami řešení záměru a pokud jsou prokazatelně
účelné a z technických hledisek možné, hodnotí následně jejich vlivy na všechny složky
životního prostředí v celém rozsahu dokumentace EIA. Jako takové jsou vyhodnoceny
varianty 0, 1 a 1B.

Ad 6. – V dokumentaci je třeba zohlednit a vypořádat všechny relevantní
požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou
uvedeny v došlých vyjádřeních
Souhrn požadavků, připomínek a podmínek a jejich vypořádání je uvedeno
v následujících dvou tabulkách.
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Tabulka 1: Vypořádání připomínek české strany k oznámení záměru
Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Vypořádání vyjádření k oznámení
MŽP - Odbor ekologie krajiny a lesa
Žádají striktní dodržení posuzování záměru podle z. č.
Záměr je posuzován zcela v souladu s platnou legislativou ČR.
100/2001 Sb.
MŽP - Odbor geologie
Nemají připomínky. Doporučují doplnit informaci o obecných Potřeba lomového kamene je odhadována na 50 260 m3 v případě varianty 1, pro
požadavcích na použitý lomový kámen (47 100 m3) a dlažbu
variantu 1B jde o 46 400 m3 lomového kamene pro záhozy a 53 400 m3 pro stavbu
2
(11 000 m ) společně s jejich možnými zdroji.
koncentračních staveb. Použit bude lomový kámen z lomů u Labe, který bude na
stavbu dopravován loděmi, např. z Těchlovic, Soutěsky či Libochovan. Jeho
vlastnosti jsou pro účely stavby vyhovující. Informace budou zpřesněny v dalším
stupni projektové dokumentace.
MŽP - Odbor ochrany ovzduší
Doporučují striktně dodržovat všechna opatření týkající se
Součástí kapitoly D.IV jsou opatření navržená k prevenci sekundární prašnosti při
eliminace znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnosti z výstavbě záměru (zkrápění staveniště, zakrývání sypkých materiálů a omezení
provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů a prašnosti jejich skladování apod.)
související s přesunem sypkých materiálů.
MŽP - Odbor ochrany vod
Souhlasí s hodnocením záměru na povrchové a podzemní vody Přesto byl vliv na podzemní vody dále zkoumán a závěry z expertíz jsou shrnuty
a navrhovanými opatřeními k prevenci, vyloučení a
v samostatné příloze SP6. Vlivy na vody jsou podrobně hodnoceny v kapitole D.I.4
kompenzaci nepříznivých vlivů na hydrosféru.
Vlivy na povrchové a podzemní vody.
Upozorňují, že případný další stupeň projektové dokumentace Bude řešeno v dalším stupni projektové dokumentace v součinnosti s odborem
musí být prostřednictvím odboru ochrany vod projednán ve
ochrany vod.
společné Česko-německé komisi pro hraniční vody.
MŽP - Odbor zvláště chráněných částí přírody
Požadují důsledně řešit existenci či neexistenci jiných variant
Varianty řešení navrhované ve zjišťovacím řízení jsou komentovány v této tabulce.
řešení.
V kapitole B.I.5 jsou zvažovány všechny dříve prověřované či navrhované varianty
řešení. Z hlediska vhodnosti vzhledem k vlivům na životní prostředí a účelnosti
variant byly pro podrobné hodnocení dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. zvoleny
varianty 0, 1 a 1B. Ostatní varianty buď nejsou účelné, z technických hledisek
možné či mají nepochybně vyšší negativní dopady na životní prostředí.
HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.
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Vypořádání vyjádření k oznámení
Název přílohy SP2 „biologické hodnocení dle § 67“ je nezbytné Osobou autorizovanou k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle
změnit.
§ 45i zák. č.114/1992 Sb. bylo zpracováno posouzení záměru v intencích
biologického hodnocení, které tvoří přílohu SP9.
Tato příloha je nazvána: „Posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy
ochrany přírody“.
Přírodovědný průzkum a hodnocení vlivů na flóru, faunu a
Přírodovědecký průzkum probíhá v širším dotčeném území intenzivně od roku
ekosystémy je nezbytné zpřesnit a doplnit.
2005. Byl zpřesněn a doplněn.
Z jeho poznatků čerpá hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
(příloha SP4), posouzení záměru v intencích biologického hodnocení (příloha SP9)
i kapitola D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
Závěry hodnocení krajinného rázu (příloha SP3 oznámení) by
Posouzení vlivů na krajinný ráz (SP5) je provedeno ve smyslu § 12 zákona č.
měly být uplatněny pouze na oblast vlivů na krajinný ráz a
114/1992 Sb. Proto je v souladu se zákonem krajinný ráz chápán v hodnocení jako
nikoli na další složky životního prostředí.
výsledek vzájemných vztahů přírodní, kulturní a historické charakteristiky oblasti
či místa. Dle § 12 je krajinný ráz chráněn před snížením přírodní a estetické
hodnoty. V úvahu se přitom bere, zda je navrhovaná stavba navržena s ohledem na
VKP, ZCHÚ a další kritéria. Vedle vizuálních vlivů navrhované stavby na
krajinnou scénu (vlivu na estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy) je tudíž
nutno zohlednit i vliv na přírodní hodnoty. Nejsou přitom zkoumány vlivy na
ekosystémy, rostlinné či živočišné druhy, ale především na projev přírodních
hodnot (přírodní charakteristiky místa či oblasti) v krajinné scéně.
V tomto smyslu jsou také formulovány závěry hodnocení, které se řídilo
metodickým postupem (Vorel, Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička, FA ČVUT,
2004).
Požadují posoudit i vlivy vyvolané zvýšením silniční dopravy z Hluková a rozptylová studie (SP1 a SP2) se vlivem silniční i železniční dopravy
překladišť.
podrobně zabývají. V případě omezené splavnosti v úseku Boletice – Střekov bude
nutné zboží ve zvýšené míře překládat v Děčíně. Ani při plném vytížení kapacity
překladišť však nebude docházet k překračování platných limitů.
Realizací PSD se celková zátěž města Děčín nákladní automobilovou dopravou
sníží, protože se hlavním překladištěm pro silniční dopravu stane přístav DěčínRozbělesy. Tím dojde k relativnímu snížení zátěže nákladní automobilovou
dopravou v centru Děčína.
HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.
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Vypořádání vyjádření k oznámení
V globálním měřítku se efekt snížené nákladní dopravy projeví také na území SRN
na silničních tazích z ČR (D8) do Hamburku.
Je opraveno a upřesněno.

Oprava věcných chyb v textu (např. pojmy ponor, plavební
hloubka…).
Vliv na lokality Natura 2000 (nebude-li nalezeno řešení
Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. je přiloženo jako
vylučující negativní vlivy – viz postup dle § 45i zákona č.
samostatná příloha SP4 s výtahem zapracovaným do dokumentace EIA.
114/1992 Sb.).
Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství
Vliv resuspenze dnových sedimentů při prohrábkách plavební
Problematika je řešena v kapitole D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní
kynety na vodní prostředí řeky.
zdroje a také v příloze SP7 Expertní vyjádření k problematice možných dopadů
záměru na německé území.
Provedené analýzy prokázaly, že riziko ovlivnění vodního prostředí při
prohrábkách plavební kynety je ve variantě 1 nízké, ve variantě 1B ještě nižší
vlivem významného omezení rozsahu prohrábky. Resuspenze dnových sedimentů
proto nebude mít na vodní prostředí řeky zejména ve variantě 1B významný vliv.
Přesto však je pro jistotu doporučeno v průběhu prací monitorovat jakost vody v
Labi a podle výsledků monitoringu případně přizpůsobovat zejména rychlost
provádění prohrábek.
Vliv záměru ve fázi výstavby i provozu na populace rheofilních Vlivy na rheofilní druhy vodních organismů jsou uvedeny v příloze SP3 Expertní
druhů vodních organismů, návrh přiměřených ochranných,
posouzení vlivů na biologické složky kvality a v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu,
náhradních a kompenzačních opatření.
flóru a ekosystémy. Ze závěrů vyplývá, že dojde k poklesu abundance rheofilních
organizmů v úseku vzdutí. Předpokládá se jejich migrace do neovlivněných úseků
Labe a přítoků.
Návrhy zmírňujících opatření jsou součástí varianty 1B a další jsou uvedeny v
kapitole D.IV (např. funkce břehových výhonů a lagun při rozmnožování,
rozvolnění břehové linie, plážování břehů a management štěrku z prohrábek).
Vliv záměru ve fázi výstavby i provozu na snížení prostupnosti Výsledky hodnocení jsou prezentovány v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a
migračních cest pro migrující druhy vodních organismů, návrh ekosystémy.
přiměřených ochranných, náhradních a kompenzačních
Varianta 1B minimalizuje dostatečně negativní vliv plavebního stupně jakožto
opatření.
migrační bariéry (rybí přechody - jeden přírodě blízkého charakteru s průtokem cca

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.
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Vliv záměru ve fázi výstavby i provozu na biotopy říčních
náplavů závislých na dynamice přirozeného průtokového
režimu, návrh přiměřených ochranných, náhradních a
kompenzačních opatření.

Oznámení v kapitole B.III "Údaje o výstupech" neuvádí
resuspenzi a redistribuci dnových sedimentů při prohrábkách
plavební kynety. KÚ požaduje zevrubné vyhodnocení (odkaz
na minulý proces EIA) a vypracování podrobného
technologického předpisu pro provádění prohrábek, který se
bude opírat o aktualizované fyzikální i matematické
modelování.

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

Vypořádání vyjádření k oznámení
10 m3/s - a terestrické biokoridory na obou březích). Ve fázi výstavby bude
migrační prostupnost vzhledem k vhodnému rozvržení jednotlivých fází výstavby
zajištěna v obou variantách 1 i 1B.
V kapitole D.IV jsou navržena vhodná organizační opatření pro zamezení
negativních vlivů výstavby na rostliny a živočichy. Varianta 1B zahrnuje opatření,
která významně zmírňují vlivy v období provozu.
Problematika je řešena především v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy. Dynamika průtokového režimu bude ovlivněna pouze v oblasti vzdutí
PS Děčín, kde dojde k degradaci štěrkových náplavů. Ve variantě 1B jsou však
navržena taková opatření, jejichž výsledkem bude významné rozšíření biotopu
štěrkových náplavů, a to nejen v podjezí (břehové výhony), ale i v nadjezí (tvorba
pláží, které budou vlivem řízeného kolísání hladiny ve zdrži obnažovány), kde
však pravděpodobně budou mít mírně odlišný charakter vlivem omezení
promývání substrátu.
V kapitole D.IV jsou uvedena další opatření podporující štěrkové náplavy,
především rozvolnění břehové linie, plážování břehů a management štěrku.
Problematika je řešena v kapitole D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní
zdroje a také v příloze SP7 Expertní vyjádření k problematice možných dopadů
záměru na německé území.
Co se týče redistribuce dnových sedimentů, modelové výzkumy prokázaly, že přes
navrhované prohrábky v úseku pod PS Děčín až po Hřensko nebude docházet
prakticky k žádnému pohybu splavenin a tedy k morfologickým změnám koryta, a
to ani za extrémních povodňových průtoků. Jedinou výjimkou je krátký úsek mezi
ř. km 734,81 - 734,07 (pl. km 101,2 – 102,0), kde docházelo k nevýrazným
lokálním morfologickým změnám, kde je navrhováno při realizaci prohrábek
oddělit hrubozrnný materiál dnové dlažby, provést prohrábku v tomto úseku na
vyšší hloubku a poté dorovnat dno na požadovanou niveletu frakcí dnové dlažby.
Rovněž bylo prokázáno, že plavební stupeň Děčín neovlivní zásadním způsobem
stávající splaveninový režim toku.
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Vypořádání vyjádření k oznámení
Co se týče resuspenze dnových sedimentů, provedené analýzy prokázaly, že riziko
ovlivnění vodního prostředí při prohrábkách plavební kynety je ve variantě 1
nízké, ve variantě 1B ještě nižší vlivem významného omezení rozsahu prohrábky.
Resuspenze dnových sedimentů proto nebude mít na vodní prostředí řeky zejména
ve variantě 1B významný vliv.
Přesto však je pro jistotu doporučeno v průběhu prací monitorovat jakost vody v
Labi a podle výsledků monitoringu případně přizpůsobovat zejména rychlost
provádění prohrábek.
Doporučují zaměřit se především na problematiku biotopů
Tato problematika byla sledována v rámci biologického průzkumu a v posouzení
říčních náplavů a stanovišť rheofilních druhů vodních živočichů záměru v intencích biologického hodnocení (příloha SP9). Dále se problematikou
bez ohledu na jejich "naturový" status. Považují biogeografický zabývá samostatná příloha SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992
popis významu řeky v oznámení za zcela nedostačující.
Sb. (zde je ovšem k „naturovému statutu“ přihlíženo).
Závěry jsou uvedeny v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Doporučují provést podrobný ichtyologický a hydrobiologický Podrobný ichtyologický a hydrobiologický průzkum je součástí biologického
průzkum.
průzkumu, jeho výstupy shrnuje kapitola C.II.7 Fauna, flora a ekosystémy a závěry
jsou prezentovány v kap. D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. Z průzkumů
vychází i přílohy SP3, SP4 a SP9.
Správa CHKO Labské pískovce
Výčet biologicky cenných lokalit a komentář, jakým způsobem Výčet je uveden v kapitole C.II.7 Fauna, flora a ekosystémy. Jedná se především o
budou ovlivněny (budováním koncentračních staveb,
evropská stanoviště 91E0 – lužní lesy s olší lepkavou a jasanem ztepilým, 3270 –
opevňování břehů, kolísání hladiny, vzdutí, prohrábky). Vlivy bahnité říční břehy řek a 3260 – vodní tok od nížin po hory. Vyhodnocení vlivů
na jednotlivé ekosystémy.
záměru je uvedeno v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. Zde je
pozornost věnována nejen biotopům resp. předmětům ochrany dotčených EVL, ale
i jednotlivým zvláště chráněným druhům a jejich stanovištím tj. biologicky
cenným částem přírody.
Doplnění biologického průzkumu (obratlovci, bezobratlí - není Intenzivní biologický průzkum probíhá od roku 2005 a je zaměřen mimo jiné i na
detailně zpracován úsek Děčín – st. hranice, chybějí již
průzkum bezobratlých a obratlovců. Součástí průzkumu je i rešerše všech
publikované údaje).
dostupných dat k této problematice. Výsledky průzkumu jsou shrnuty v kapitole
C.II.7. Fauna, flora a ekosystémy
Mapový podklad s výskytem ohrožených druhů
Mapový podklad je přiložen v příloze P12 Vegetační mapy, kde je vyznačen
výskyt ohrožených druhů rostlin i živočichů.
HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.
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Není řešena nulová, příp. jiná varianta řešení.

Vypořádání vyjádření k oznámení
Předkládaná dokumentace EIA hodnotí 3 varianty řešení záměru (0, 1 a 1B)
v plném rozsahu. Varianta 1B mimo jiné vychází i z některých připomínek
uplatněných v rámci zjišťovacího řízení. V kapitole B.I.5.3 Zvažované varianty
záměru byly zvažovány také všechny dříve řešené či navrhované varianty a
v rámci vypořádání připomínek jsou komentovány i všechny varianty navrhované
ve zjišťovacím řízení.
V průběhu let 2005 až 2007 byly zpracovány varianty 1, 1A, 2, 2A, 3 a 4 [1], které
byly posouzeny z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000 [2]. V tomto
posouzení byla nejlépe hodnocena varianta 1A, která byla dále upravena. Tak
vznikla varianta 1B.
Nulová varianta, která představuje zachování současného nepříznivého stavu pro
plavbu, byla posouzena z důvodu snadnějšího porovnání benefitů i negativ
současného stavu vůči aktivní variantě.
Řešit v záměru i dopravní spojení s ostatními druhy přeprav,
Dopravní analýza [3] a z ní čerpající hluková a rozptylová studie (SP1 a SP2) řeší i
zejména s požadavky na rozšíření komunikací apod.
dopravní spojení s ostatními druhy přeprav. Zvýšené využívání ostatních druhů
dopravy je v rámci dotčeného území třeba především v období omezené splavnosti
v úseku Boletice – Střekov. Vzhledem k omezené kapacitě překladišť v Děčíně
však nejsou očekávány významně negativní vlivy této návazné dopravy.
Dopravní napojení je dostačující a nepředpokládají se požadavky na rozšíření
komunikací apod. nad rámec současně plánovaných přeložek silnic I/13 a I/62.
Podrobně specifikovat důsledky opevnění plavební kynety na
Pro variantu 1B je v kapitole D.IV doporučeno důsledně překrývat opevnění
okolní biotopy, zejména mělčiny, písčiny a štěrkové dno řeky a autochtonním materiálem a opevňovat břehové partie pouze tam, kde je to
druhy, které jsou na nich existenčně závislé.
nevyhnutelné z hlediska omezení břehové eroze. Tyto případy mohou nastat ve
vzdutí, kde bude hladina vody zvýšena tak, že bude nutné pro jmenované biotopy
vytvořit vhodné podmínky pro jejich nové vytvoření sukcesními pochody. Na
jiných místech je naopak navrženo rozvolnění břehové linie, plážování a úpravy
břehů tak, aby vznikly především mělčiny, štěrkové náplavy, tůně a laguny.
Detailně popsat důsledky stavebních a technických úprav na
Tato problematika byla sledována v biologickém průzkumu a závěry jsou uvedeny
přírodovědecky cenné druhy a lokality. Zvláště u prohrábek
v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. Dále se problematikou zabývá
provést srovnání doby zaplavení a obnažení a výšky vodní
příloha SP9 Posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody
hladiny na štěrkopískových náplavech.
a příloha SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.
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Vypořádání vyjádření k oznámení
Prohrábky budou provedeny v úseku toku pod plavebním stupněm, jejich
důsledkem bude mírné zaklesnutí hladiny. Při poklesu stávající hladiny se
předpokládá posun štěrkových náplavů do nové (nižší) úrovně. Kolísání hladiny v
podjezí ovšem PS Děčín ani prohrábky nijak neovlivní a bude k němu docházet i
po realizaci záměru v rozsahu shodném se současným stavem.
Ve variantě 1B je i úroveň hladiny v toku téměř zachována díky kombinaci
prohrábek a břehových výhonů. Navíc díky navrženému řízenému kolísání hladiny
ve vzdutí PSD bude umožněn rozvoj obdobných biotopů i v tomto úseku.
Periodicita kolísání bude pevně stanovena manipulačním řádem a bude respektovat
přirozené časové rozvržení tohoto jevu. Navíc bude ke kolísání hladin docházet
v důsledku přirozené dynamiky extrémních průtoků, které PS Děčín nebude nijak
ovlivňovat.
Specifikovat úpravy přitékajících vodních toků (způsob, délka) Na přítocích Labe v dotčeném území budou provedeny úpravy pouze v případě
s ohledem na druhy (např. potočnice) a biotopy vyskytující se v realizace varianty 1B, které souvisí s realizací zmírňujících a revitalizačních
dotčených úsecích.
opatření (úpravy v ústí Ploučnice a Jílovského potoka). V tomto případě nelze
hodnotit tyto úpravy ve střednědobém horizontu negativně. Vlivy těchto úprav jsou
hodnoceny zejména v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
V případě Varianty 1 se úpravy na přítocích nepředpokládají.
Zohledněn musí být rovněž vliv na migraci živočichů na celém Tato problematika byla popsána v biologickém průzkumu a v expertním posouzení
dotčeném úseku Labe.
vlivů na biologické složky kvality (SP3). Závěry jsou uvedeny v kapitole D.I.7
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
Dále se problematikou zabývá příloha SP9 Posouzení vlivu záměru na zákonem
chráněné zájmy ochrany přírody a příloha SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i
zák. č. 114/1992 Sb.
Varianta 1B minimalizuje negativní vliv plavebního stupně jakožto migrační
bariéry (rybí přechody, jeden přírodě blízkého charakteru s průtokem cca 10 m3/s,
a terestrické biokoridory na obou březích).
Specifikovat dodatečné úpravy břehů s možností kompenzací. Řada zmírňujících opatření navržených různými odborníky v oblasti ochrany
životního prostředí [4] byla zakomponována do technického řešení varianty 1B.
Další opatření jsou doporučena v kapitole D.IV (plážování, překrývání všech
upravených ploch autochtonním materiálem atd.). Konkrétní lokality těchto
HBH Projekt spol. s r. o.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Sjednotit názor na území dotčená stavbou - v jedné části
oznámení záměru se hovoří o posunutí jezové části, kde se
nevyskytují cenné biotopy, protože se nacházejí ve IV. zóně
CHKO a dále se o tom samém území hovoří jako o lokalitě s
cennými břehovými porosty.
Konkretizovat kompenzační opatření, nápravná a zmírňující
opatření (např. úpravy břehů - odstranění kamenného záhozu a
zmírnění sklonu břehů apod.) a přesně dodržovat terminologii k
jednotlivým opatřením.

Vypořádání vyjádření k oznámení
opatření a rozsah budou stanoveny v dalším řízení spolu s orgány ochrany přírody.
Lokalita plavebního stupně se ve variantě 1 i 1B nachází ve IV. zóně CHKO.
Prohrábky nebo kombinace prohrábek s realizací břehových výhonů budou
probíhat v obou variantách v I. a II. zóně CHKO Labské pískovce.
Názor na území dotčená stavbou byl v rámci dokumentace EIA sjednocen.
Zmírňující a nápravná opatření jsou uvedena v kapitole D.IV. (úprava břehové
linie, plážování, překrývání všech úprav autochtonním materiálem, výsadby dřevin
apod.). Další zmírňující opatření jsou zahrnuta v technickém řešení varianty 1B.
Jedná se pouze o návrh zmírňujících opatření. V případě schválení záměru tyto
ukládá dotčený orgán ochrany přírody.
Bylo akceptováno.

Dávat si pozor na bezhlavé kopírování a přečíst si obsah textu
(rozsah EVL Labské údolí).
Vypustit formulace typu "zlepšení hygienicko-estetických"
Bylo akceptováno.
závad apod., které jsou důsledkem zanedbané péče vlastníků o
pozemky. Doporučují přesně specifikovat problematiku s
variantním řešením a návrhem odstranění hygienickoestetických závad. Podle jejich pozorování jsou zdrojem těchto
problémů vyšší průtoky přinášející odpad z měst a obcí, což PS
Děčín neřeší.
Ze strany investora není jasná celková koncepce a zejména
Zdůvodnění potřeby realizace záměru i jeho cíle jsou popsány v kapitole B.I.5. Jde
cílový stav celého záměru.
především o zajištění podmínek pro vodní dopravu na Labi mezi Děčínem a státní
hranicí, které budou srovnatelné s podmínkami na německé části Labe.
Nezanedbatelný je dále především energetický přínos MVE.
Vyhodnotit dopady stavby na evropskou směrnici 2000/60/ES Vlivy záměru na stav útvarů povrchových a podzemních vod jsou vyhodnoceny v
ve změnách či poškození přírodních prvků a ekosystémů.
kapitole D.I.4 Vlivy na vody. Podrobné vyhodnocení vlivů na biologické složky
kvality, které jsou určující pro ekologický stav útvarů povrchových vod, je
obsaženo v kapitole D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. Pro potřeby tohoto
hodnocení byly zpracovány expertní posudky, které jsou rovněž součástí
dokumentace EIA (příloha SP3).
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Správa CHKO České středohoří
Mapový podklad se současným výskytem ohrožených druhů.

Vypořádání vyjádření k oznámení
Mapový podklad je uveden v příloze P12 Vegetační mapy.

Doplnění biologického průzkumu o nejnovější poznatky a
literární údaje.

Biologický průzkum probíhá od roku 2005. Součástí průzkumu je i rešerše všech
dostupných dat k této problematice a jsou využívány nejnovější poznatky.
Biologický průzkum není pro svou objemnost součástí příloh, čerpají z něj však
přílohy SP4 a SP 8 i kapitola D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
Výčet biologicky cenných lokalit s popisem, jakým způsobem Výčet je uveden v kapitole C.II.7 (jedná se především o evropská stanoviště 91E0
budou přímo ovlivněny (budování koncových staveb,
– lužní lesy s olší lepkavou a jasanem ztepilým, 3270 – bahnité říční břehy řek a
opevňování, kolísání hladiny, vzdutí, apod.).
3260 – vodní tok od nížin po hory) vyhodnocení je uvedeno v kapitole D.I.7 Vlivy
na faunu, flóru a ekosystémy. Zde je pozornost věnována nejen biotopům resp.
předmětům ochrany dotčených EVL ale i jednotlivým zvláště chráněným druhům a
jejich stanovištím tj. biologicky cenným částem přírody.
Studií o důsledcích vlivů stavby na jednotlivé místní
Tato problematika byla sledována v biologickém průzkumu a závěry jsou uvedeny
ekosystémy, které mohou být stavbou ovlivněny, se zvláštním v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy. Dále se problematikou zabývá
zřetelem na mělčiny, písčiny a štěrkové dno řeky a druhy, které příloha SP9 Posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody
jsou na nich existenčně závislé. U prohrábek provést srovnání
a příloha SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. Prohrábky
doby zaplavení a obnažení a výšky vodní hladiny na
budou provedeny v úseku toku pod plavebním stupněm, jejich důsledkem bude
štěrkopískových náplavech.
mírné zaklesnutí hladiny. Při poklesu stávající hladiny se předpokládá posun
štěrkových náplavů do nové (nižší) úrovně. Kolísání hladiny v podjezí ovšem PS
Děčín ani prohrábky nijak neovlivní a bude k němu docházet i po realizaci záměru
v rozsahu shodném se současným stavem.
Ve variantě 1B je úroveň hladiny v podjezí téměř zachována díky kombinaci
prohrábek a břehových výhonů. Navíc díky navrženému řízenému kolísání hladiny
ve vzdutí PSD bude umožněn rozvoj obdobných biotopů i v tomto úseku.
Podrobněji specifikovat úpravy navazujících vodních toků
Na přítocích Labe v dotčeném území budou provedeny úpravy pouze v případě
(Ploučnice, Jílovský potok a další) a jejich vliv na biotopy
realizace varianty 1B, které souvisí s realizací zmírňujících a revitalizačních
vyskytující se v dotčených úsecích spolu s možností
opatření (úpravy v ústí Ploučnice a Jílovského potoka). V tomto případě nelze
kompenzačních opatření a nápravných opatření.
hodnotit tyto úpravy ve střednědobém horizontu negativně. Vlivy těchto úprav jsou
hodnoceny v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
V případě Varianty 1 se úpravy na přítocích nepředpokládají.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
S ohledem na nevyrovnanost hmotových bilancí především u
výkopových materiálů (zemina, kámen, štěrky) vyhodnotit
dopady těchto jednorázových výstupů na odpadové systémy
okolních obcí (kapacita skládek, potřeby výstavby nových
skládek, jiné využití odpadů atd.). To samé upřesnit u materiálu
následně pocházejícího z nutných technologických prohrábek
(bahno, štěrkopísky).

Vypořádání vyjádření k oznámení
Tato problematika je ošetřena v kapitole B.III.3 Odpady. Část výkopové zeminy
bude použita na zpětné zásypy, přebytek výkopové zeminy bude ze staveniště
dopravován loděmi do překladiště Loubí, kde bude přeložen na železniční vagóny
a převezen po železnici na skládky v severočeské hnědouhelné pánvi.
Nepředpokládá se proto nutnost výstavby nových skládek, využity budou stávající.
Ve variantě 1B bude výkopová zemina zpětně využita také v souvislosti s realizací
zmírňujících a revitalizačních opatření – důraz bude kladen zejména na zpětné
využití autochtonního materiálu z prohrábek.
Konkrétní způsob nakládání s odpady bude doložen v rámci dalšího stupně
projektové dokumentace a během stavby je zajistí generální dodavatel v souladu
s platnou legislativou.
Názvosloví je uvedeno v Příloze P1 Výklad základních pojmů.

Požadují, aby v úvodu dokumentace k záměru bylo nadále
uváděno, jaké technické názvosloví je v popisu záměru závazně
použito (včetně uvedených čísel příslušných norem).
Upozorňují, že vzdutím bude pravděpodobně výrazně ovlivněna Vlivy na EVL Dolní Ploučnice a na předmět ochrany bobra evropského jsou
dolní část EVL Ploučnice, a zlikvidováno stanoviště bobra
posuzovány v příloze SP4. Uvedeny jsou též v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru
evropského.
a ekosystémy.
Ve variantě 1 nejsou navrhovány žádné úpravy Ploučnice.
Území v ústí Ploučnice bude ve variantě 1B využito k realizaci zmírňujících a
revitalizačních opatření (odstranění antropogenních navážek – převážně stavebního
odpadu o mocnosti až 6 m, vytvoření podmínek pro rozvoj lužních porostů, tůně,
laguny atd.). Toto ovlivnění nelze ze střednědobého hlediska hodnotit jako
negativní.
MÚ Děčín - odbor životního prostředí
Nemají připomínek, pokud budou dodržena ustanovení zákona Kácení dřevin bude řešeno v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb.
č. 114/1992 Sb. týkající se ochrany dřevin. Požadují provést
v platném znění. Další povolení budou vyřízena v souladu s platnou legislativou.
posouzení ovlivnění stávajících vodohospodářských zařízení a Za účelem posouzení možných vlivů záměru na stav a jakost povrchových vod a na
vodních děl a jejich ochranných pásem, která budou stavbou
množství a kvalitu vod podzemních byla zpracována řada detailních studií a
dotčena. Důraz by měl být také kladen na vlivy na povrchové a expertíz, v dotčeném území byl zbudován monitorovací systém podzemních vod a
podzemní vody z hlediska jejich jakosti a zdravotní
výsledky monitoringu jsou každoročně vyhodnocovány. Informace poskytuje SP6
nezávadnosti a z hlediska ovlivnění vodních poměrů v
Vliv záměru na podzemní vody v dotčeném teritoriu. Možné vlivy záměru na
HBH Projekt spol. s r. o.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
dotčených lokalitách. Upozorňují na nutný souhlas orgánu
státní správy lesů pro vydání stavebního povolení a územního
rozhodnutí a souhlas s odnětím zemědělské půdy.
Ministerstvo zemědělství ČR
Nemají připomínky. Doporučují doplnit informaci o obecných
požadavcích na použitý lomový kámen (47 100 m3) a dlažbu
(11 000 m2) společně s jejich možnými zdroji.

Archeologický ústav
Upozorňují na přítomnost archeologických nálezů v dané
oblasti a doporučují posouzení záměru některým z odborných
úřadů památkové péče (pozn.: předáno pobočce v Mostě).
Krajská hygienická stanice
Expertiza hlukové zátěže po dobu stavby a provozu díla je
nedostatečná.
Není zhodnocen vliv vodní elektrárny.

Není žádná zmínka o činnostech, které jsou jedním z důvodů
investic (vyšší lodní doprava, navýšení činnosti překladiště
Loubí, zkapacitnění loděnice Křešice apod.).
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Vypořádání vyjádření k oznámení
povrchové a podzemní vody jsou souhrnně vyhodnoceny v kapitole D.I.4 Vlivy na
povrchové a podzemní vody a také v samostatných přílohách SP6 a SP3.

Potřeba lomového kamene je odhadována na 50 260 m3 v případě varianty 1, pro
variantu 1B jde o 46 400 m3 lomového kamene pro záhozy a 53 400 m3 pro stavbu
koncentračních staveb. Použit bude lomový kámen z lomů u Labe, který bude na
stavbu dopravován loděmi, např. z Těchlovic, Soutěsky či Libochovan. Jeho
vlastnosti jsou pro účely stavby vyhovující. Informace budou zpřesněny v dalším
stupni projektové dokumentace.
Jeden měsíc před realizací akce bude záměr oznámen příslušnému úřadu.
Požadavek je uveden v kapitole D.I.9 a je součástí navržených opatření.

Součástí dokumentace EIA je samostatná příloha SP1 Hluková studie pro období
výstavby a provozu, která podrobně hodnotí hlukovou zátěž při výstavbě i za
provozu jednotlivých hodnocených variant.
V hlukové studii (SP1) je vyhodnocen u variant 1 a 1B rovněž vliv výstavby a
provozu malé vodní elektrárny. Bylo vypočteno, že akustické limity pro denní i
noční dobu budou s rezervou plněny. MVE zajistí výrobu energie z obnovitelného
zdroje. Vyrobené množství elektřiny ve variantě 1B pokryje spotřebu cca poloviny
domácností v Děčíně.
V rámci dokumentace EIA je vyhodnoceny vliv předpokládaného navýšení lodní
dopravy a předpokládané využití jednotlivých překladišť. Vlivy lodní dopravy i
návazných činností jsou vyhodnoceny v podkladových studiích, zejména v hlukové
studii (SP1) a rozptylové studii (SP2). Zkapacitnění loděnice v Křešicích není
součástí záměru a není na něj přímo vázané.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Česká inspekce životního prostředí
Doplnit kapitolu B.III.2 Odpadní vody (záměr znamená
významný zásah v oblasti povrchových a podzemních vod).

Vzhledem k zjištěným obsahům toxických kovů a jiných
škodlivin v sedimentech řeky, které budou při odtěžování
uvolňovány do vodního prostředí, je nezbytné posoudit jejich
vliv na všechny druhy vodních organismů.

Provést, resp. aktualizovat přírodovědné průzkumy zejména v
lokalitách, které mají zaniknout nebo být významně dotčeny.

Požadují kvalifikovaně odhadnout změny ekosystémů.

Arnika
Požadují vyhodnocení přeshraničních vlivů záměru na lokalitu
soustavy Natura 2000 "Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg"
v rámci přeshraničního posouzení.
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Vypořádání vyjádření k oznámení
Kapitoly B.II.2 Voda a B.III.2 Odpadní voda jsou rozpracovány pro jednotlivé
hodnocené varianty. Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou posouzeny
v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody a také v samostatných
přílohách SP6 a SP3.
Problematika je řešena v kapitole C.I.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje, kde
jsou uvedeny informace o míře kontaminace sedimentů. Následně je vyhodnocen
vliv resuspenze dnových sedimentů v kapitole D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a
přírodní zdroje. Touto problematikou se podrobně zabývá také samostatná příloha
SP7 Expertní vyjádření k problematice možných dopadů záměru na německé
území.
Jemné frakce sedimentů, které jsou schopny absorbovat polutanty, nebudou při
prohrábce uvolňovány, protože prohrábka nezasáhne do míst, kde se vyskytují
(kraje řeky, hlubší vrstvy sedimentů pod dnovou dlažbou). Kontaminace navíc
podle výsledků provedených analýz není tak významná, jak se předpokládalo.
Přírodovědecký průzkum probíhá v lokalitě intenzivně od roku 2005. Z jeho
poznatků čerpá SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. i SP9
Posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody a kapitola
D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.
Hodnocení ekosystémů je součástí přírodovědného průzkumu. Z jeho poznatků
čerpá SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. i SP9 Posouzení
vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody a kapitola D.I.7 Vlivy
na faunu, flóru a ekosystémy. Přesný rozsah ploch lze zvláště u dynamických
ploch, jako jsou například štěrkové náplavy nebo plochy tůní obtížně stanovit
vzhledem k rozdílnému stupni sukcesních pochodů formovaných minulými
průtoky či povodňovými událostmi.
Vlivy záměru jsou v SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
vyhodnoceny i pro tuto německou EVL. Nebylo zjištěno negativní ovlivnění této
EVL. Proces EIA probíhá za německé účasti.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
kapitola Úvod: V oznámení se uvádí, že morfologické
podmínky Labe v SRN jsou příznivější než v ČR. V dotčeném
úseku Labe jsou však plavební podmínky shodné s německými,
pouze v úseku Děčín–ÚL jsou o něco horší, tento úsek však
nebude záměrem dotčen.

Vypořádání vyjádření k oznámení
Tato problematika je názorně ilustrována (viz Obrázek 9: Hydrologický podélný
profil Labe a příloha P5). Dále je komentována a vysvětlena v kapitole B.I.5
dokumentace EIA.
Podélný sklon dna v úseku Děčín–státní hranice ČR/SRN je 0,36 ‰ a je významně
ovlivněn skalním prahem v hraničním profilu (v dotčeném úseku Boletice-Dolní
Žleb činí 0,448 ‰). Na navazujícím německém Labi pod Hřenskem je podélný
sklon dna 0,26 ‰, od Drážďan po Torgau 0,26 ‰, pod Torgau až k moři pak 0,080,21 ‰.
V úseku Střekov-Děčín je sklon 0,45 ‰ a je tedy naprosto srovnatelný se sklonem
v dotčeném úseku [5].
kapitola Úvod: Ve skutečnosti není deklarovaný cíl údržbových Tato problematika je komentována a vysvětlena v kapitole B.I.5.1 dokumentace
(nikoli regulačních) prací v SRN stav odpovídající ponoru 140 EIA. Ve vládních dokumentech SRN jsou cíle údržbových prací tyto: plavební
cm po dobu 345 dní ve středně vodném roce, ale 130 cm na
hloubka 160 cm z Geesthacht do Drážďan a 150 cm z Drážďan na hranice s ČR
úseku Drážďany–státní hranice a 140 cm na úseku Drážďany– [6].
Magdeburg.
Vzhledem k rozdílnému charakteru dna není na území SRN stanovena povinná
marže (v ČR 30 cm) a plavební hloubka 150 cm tedy umožňuje ponor až 140 cm
(viz Obrázek 10: Parametry plavební dráhy v SRN a Obrázek 11: Parametry
plavební dráhy v ČR).
kapitola Úvod: Tvrzení, že nedojde ke změnám poměrů v řece a Informace o změnách úrovně hladin oproti současnosti jsou uvedeny pro jednotlivé
tím i biocentrech na březích v oblasti slepého ramene řeky je v hodnocené varianty v kapitole B.I.6, graficky jsou znázorněny v příloze P18.
částečném rozporu se závěrem samotného Oznámení (viz kap. Součástí je rovněž lokalita Nebočady, ve které dochází k vzestupu hladiny vody při
Q345d o cca 15 cm, při Q180d o cca 8 cm a při maximálním plavebním průtoku (Q1)
G - "Nebočady, pl. km 87,3–88,2, vzestup hladiny vody cca o
+20 cm při Q345d).
o cca 1 cm. Oblast Nebočadského luhu bude ovlivněna hydrodynamickým vzdutím
řádově dosahujícím navýšení v cm proti dnešnímu stavu. Vzhledem k výškovým
poměrům terénu v severní části této lokality, který je za běžných průtoků výrazně
převýšen oproti hladině, nelze pokládat zvýšení hladiny v toku i slepém rameni
potažmo zvýšení hladin podpovrchových vod v lokalitě za negativně působící.
kapitola B.I.4: Tvrzení, že PS Děčín je sám schopen provozu a Schopnost provozu plavebního stupně Děčín a zdůvodnění potřeby záměru je
není vázán na jiný PS, a že s výstavbou dalšího PS investor
vysvětlena a komentována v kapitolách B.I.4 a B.I.5. Předkládaný záměr je ve
neuvažuje, je připomínkován. Úsek Děčín–ÚL má horší
všech variantách sám schopen provozu a není vázán na výstavbu jiných
plavební podmínky než předmětný úsek Boletice–státní hranice. vodohospodářských děl.
HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Po realizaci záměru lze očekávat silný tlak na výstavbu dalšího
plavebního stupně v Malém Březně, stejně jako požadavek
významnějších regulačních úprav navazujícího Labe v SRN.

kapitola B.I.5: Považují interpretaci právních rozborů, ze
kterých dle Oznámení vyplývá, že vláda je kompetentní v dané
věci k rozhodnutí, za zavádějící. Řešena byla především otázka,
zda vláda může rozhodnout o výjimce ze zákona o ochraně
přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění dle § 43 ještě
před dokončením procesu EIA - tuto možnost právní rozbor
předložený právnickou fakultou UK vyloučil. Rovněž se
objevuje v kap. B.II.7 a D.I.1.5
kapitola B.I.5: Jako pozitivní vliv záměru je uvedeno:
"převedení nákladní dopravy ze silnice (a omezeně i železnice)
na vodní dopravu a z toho vyplývající pozitivní efekty (nižší
exhalace, hlukové zatížení, nižší nehodovost…)". Charakterem
přepravovaných materiálů a obslužnosti je vodní doprava
přirozeným konkurentem především železniční dopravy. Ta,
především v elektrické trakci, má srovnatelné či dokonce nižší
negativní dopady ve srovnání s vodní nákladní dopravou
(zvláště vzhledem k zastaralému lodnímu parku provozovatelů
vodní dopravy v ČR).

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

Vypořádání vyjádření k oznámení
Je navrhován s cílem napojit ČR na další mezinárodní vodní cesty. O tom, že
zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi bude řešeno prostřednictvím
výstavby plavebního stupně Děčín, rozhodla Vláda České republiky usnesením č.
337/2005 ze dne 23. března 2005.
Problematika plavebních podmínek je ilustrována na příkladě sklonů o čtyři
připomínky výše.
Tato problematika v dokumentaci EIA není řešena a komentována. Při
projednávání záměru bude postupováno v souladu s platnou legislativou ČR.

Problematika zdůvodnění potřeby záměru je řešena v dokumentaci EIA v kapitole
B.I.5. Sociálně ekonomické vlivy záměru byly vyčísleny ve studii proveditelnosti
[3] a dopravní studii [7]zaměřené na vyčíslení externích nákladů jednotlivých
druhů dopravy v zadané části IV. transevropského koridoru.
Doprava po vodě přinese především větší konkurenci do sektoru dopravy a sníží
náklady firem na logistiku a zlepší podmínky pro podnikání. Pravděpodobně tedy
dojde ke snížení zisků německých železničních dopravců. Pro české firmy však
vodní doprava znamená již nyní benefit v řádu miliard ročně (výpočet v kapitole
B.I.5).
Tvrzení o srovnatelných či dokonce nižších externích nákladech železniční
dopravy v elektrické trakci ve srovnání s vodní dopravou není v připomínce nijak
podloženo. Nelze tedy posoudit, zda byly započítány externality vznikající při
výrobě energie potřebné pro elektrickou trakci.
Zastaralý lodní park není možné efektivně řešit bez současného řešení příčin tohoto
stavu, tedy nedostatečných podmínek pro vodní dopravu v ČR.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
kapitola D.I.3.1: V této kapitole při hodnocení vlivu záměru na
čistotu vody není hodnoceno snížení samočistící schopnosti
snížením rychlosti průtoků při nízkých stavech vody a
zvýšením plavební hloubky, ani zvýšení úniku pohonných hmot
či jiných látek při haváriích a v důsledku zvýšeného lodního
provozu. Uvedený závěr o pozitivním vlivu záměru na kvalitu
vody je považován za jednostranný.

kapitola D.IV: Případná opatření, kompenzující negativní
dopady na lokality Natura 2000, by dle doporučení EK (viz
materiál "Managing Natura 2000 sites - provisions of art.6 of
the Habitat Directive 92/43/EEC", Office for Official
publications of the European Communities, 2000) měla být
realizována dříve, než dojde k zhoršení stavu předmětu
ochrany.
Dle jejich informací byla MŽP i MD předložena studie
variantního řešení zlepšení splavnosti českého dolního Labe
výstavbou plavebních "by-passů" s plavebními komorami. Toto
řešení by z hlediska ochrany přírody mohlo mít výrazně nižší
dopad než navrhované řešení. Domnívají se, že by tato varianta
měla být dopracována a posouzena.

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

Vypořádání vyjádření k oznámení
Problematika je detailně řešena v kapitole D.I.4.Vlivy na povrchové a podzemní
vody. Součástí dokumentace EIA je samostatná příloha SP6, která souhrnně
vyhodnocuje vlivy záměru na podzemní vody. Vlivy na kvalitu vody se zabývá
rovněž samostatná příloha SP7, která hodnotí vlivy na německé území.
Problematika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech je řešena v kapitole D.III.
Vliv záměru na vody je ve všech variantách zhodnocen jako akceptovatelný, po
realizaci PS Děčín nedojde k snížení samočistící schopnosti vody. Lodní doprava
je bezpečná a PSD dále zvyšuje bezpečnost plavby v daném úseku toku. I přes
předpokládaný nárůst intenzity vodní dopravy je nepravděpodobné, že by havárie
způsobené plavidly mohly mít na kvalitu vody zaznamenatelný vliv.
Varianta 1B se jeví jako nejméně ovlivňující podzemní i povrchové vody.
Pro případ úniku škodlivin do řeky navrhuje varianta 1B efektivní zřízení
stabilního havarijního profilu, který zabrání šíření znečištění dále po toku.
V rámci dokumentace EIA nejsou pro variantu 1B navrhována žádná kompenzační
opatření ve smyslu směrnice o stanovištích (Council Directive 92/43/EEC of 21
May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora).

Termín „by-pass“ v odborném názvosloví neexistuje. Nejblíže myšlence „bypassů“ je výstavba plavebního kanálu, který je využit ve vypracovaných variantách
2 a 2A Plavební kanál Rozbělesy - viz příloha P2 [1]. Z posouzení vlivů těchto
variant především na podzemní vody [8] a lokality soustavy Natura 2000 [2] plyne,
že mají významně vyšší dopady na životní prostředí, než varianta 1B. Navíc nejsou
účelné z vodohospodářského a dopravního hlediska. Ohrožují stabilitu koryta řeky
Labe pod pevným vzdouvacím prvkem a pravděpodobně by zhoršovaly průchod
povodní v intravilánu Děčína. Především za vyšších průtoků by zhoršily podmínky
pro plavbu v okolí pevného vzdouvacího prahu a došlo by ke zrušení přístavu
Rozbělesy. Varianty 2 a 2A proto prokazatelně nejsou účelné a jako takové nebyly
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Vypořádání vyjádření k oznámení
zahrnuty do hodnocení v této dokumentaci v plném rozsahu.
Více je uvedeno v kapitole B.I.5.3 Zvažované varianty.

Džamila Stehlíková - předsedkyně krajské organizace Strany zelených
Proti záměru argumentuje celoevropským poklesem lodní
Tato problematika je řešena a hodnocena v rozsáhlé studii zpracované německou
dopravy, poklesem říční dopravy mezi ČR a SRN, stagnující
firmou Planco Consulting [9], v Dopravní studii zaměřené na vyčíslení externích
situací na německé straně Labe a ekonomickou neefektivností. nákladů jednotlivých druhů dopravy v zadané části IV. transevropského koridoru
Opírá se o studii University JEP v ÚL.
[7], v Doplňku k ekonomické části Dokumentace pro územní řízení na investiční
akci Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe v úseku od Střekova po státní
hranici ČR/SRN [10], Rozšíření ekonomického výpočtu k projektu Doplněk
k ekonomické části Dokumentace pro územní řízení Plavebního stupně Děčín o
vodní elektrárnu [11] a ve studii proveditelnosti [12] [3]. Výstupy a závěry z těchto
materiálů byly využity v dokumentaci EIA, zejména v kapitole B.I.5.1 Zdůvodnění
potřeby záměru. Závěry těchto studií se s uvedenými námitkami neslučují. Pokles
vodní dopravy potvrzují, uvádí však příčiny poklesu a dokazují ekonomickou
rentabilitu záměru.
Studie UJEP není zpracována ve spolupráci s odborníky v oblasti dopravy, což se
bohužel projevilo i na jejích závěrech.
Zdeněk Paul - předseda sdružení Zač Market
Požaduje zpracování variantních řešení: by-passy, jednosměrné Variantní řešení pomocí „by-passů“ je zhodnoceno o dvě připomínky výše. Řešení
užší úseky plavební dráhy, příčné hráze, nízkoponorové lodě
pomocí zúžení plavební dráhy na jednosměrné úseky je zahrnuto do varianty 2A,
Falbi
která je zhodnocena o dvě připomínky výše. Řešení pouze pomocí jednosměrných
užších úseků plavební dráhy je problematické především z hlediska stability dna
Labe. Termín příčné hráze lze chápat jako břehové výhony, které jsou ve variantě
1B využity pro zmírnění poklesu hladiny vody vlivem prohrábek pod PSD.
Vzhledem ke kontextu celé připomínky lze však usuzovat, že autor připomínky
mínil variantu Ing. Kubce, která je zhodnocena v kapitole B.I.5.3 a na jejímž
základě byla vypracována varianta 2 a 2A.
Nízkoponorové lodě Falbi v odborné terminologii neexistují. Existují
nízkoponorové lodě Flabi (Flachgehende Binnenschiff), které jsou zkonstruovány
pro Rýn a nelze o nich tedy v souvislosti s Labem mluvit jako o nízkoponorových.

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.
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RNDr. Miroslav Patrik - vedoucí klubu Děti země
Požaduje vyhodnocení přeshraničních vlivů záměru na lokalitu
Natura 2000 "Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg" v rámci
přeshraničního posouzení.
Požaduje zpracování variant.

Milan Horáček - poslanec EP
Požaduje zpracování variantních řešení: by-passy, jednosměrné
užší úseky plavební dráhy, příčné hráze, nízkoponorové lodě
Falbi. Dále se ptá, zda se jedná s německou stranou a jestli
probíhají jednání o spolufinancování z evropských fondů a jak
je informována veřejnost?

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

Vypořádání vyjádření k oznámení
V současné době se na trhu neobjevují lodě, které by Labi byly přizpůsobeny lépe,
než stávající labské lodě, které jsou této řece technicky přizpůsobovány již stovky
let. Více je uvedeno v příloze SP8 Expertíza technických možností řešení
nízkoponorových plavidel pro Labskou vodní cestu a v kapitole B.I.5.3 Zvažované
varianty záměru.
Vlivy záměru jsou v SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb.
vyhodnoceny i pro tuto německou EVL. Nebylo zjištěno negativní ovlivnění této
EVL. Proces EIA probíhá za německé účasti.
V průběhu let 2005 až 2007 byly zpracovány varianty 1, 1A, 2, 2A, 3 a 4 [1], které
byly posouzeny z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000 [2]. V tomto
posouzení byla nejlépe hodnocena varianta 1A, která byla dále upravena. Tak
vznikla varianta 1B.
Předkládaná dokumentace EIA hodnotí 3 varianty řešení záměru (0, 1 a 1B)
v plném rozsahu. Varianta 1B mimo jiné vychází i z některých připomínek v rámci
zjišťovacího řízení. V kapitole B.I.5.3 Zvažované varianty záměru byly zvažovány
také všechny dříve řešené či navrhované varianty a v rámci vypořádání připomínek
jsou komentovány i všechny varianty navrhované ve zjišťovacím řízení.
Nulová varianta, která představuje zachování současného nepříznivého stavu pro
plavbu, byla posouzena z důvodu snadnějšího porovnání benefitů i negativ
současného stavu vůči aktivní variantě.
Obecně lze konstatovat, že již byly zpracovány desítky variant řešení, žádné však
nedosahuje z hlediska ochrany přírody a životního prostředí úrovně varianty 1B.
Variantní řešení využívající „by-passy, jednosměrné užší úseky plavební dráhy,
příčné hráze, nízkoponorové lodě Falbi“ jsou komentována o tři připomínky výše.
Německá strana je informována o každém kroku procesu EIA a dostává všechny
informace o tomto procesu. Proces EIA probíhá za účasti veřejnosti, jsou
zveřejňovány všechny kroky procesu a všechny související dokumenty v souladu
se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dle informací zpracovatele dokumentace EIA se o získání finančních prostředků
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Martin Mejstřík - senátor
Požaduje zpracování variantních řešení: by-passy, jednosměrné
užší úseky plavební dráhy, příčné hráze, nízkoponorové lodě
Falbi.
Ing. Jaroslav Kubec, CSc.
Požaduje posouzení varianty by-passů (event. jednoho jezu v
Malém Březně).
pozn. přiložil několikastránkovou dokumentaci

Vypořádání vyjádření k oznámení
z fondů EU jedná a jsou jednou z více možností financování stavby.
Variantní řešení využívající „by-passy, jednosměrné užší úseky plavební dráhy,
příčné hráze, nízkoponorové lodě Falbi“ jsou komentována o čtyři připomínky
výše.

Na základě tohoto návrhu byly vypracovány varianty 2 a 2A Plavební kanál
Rozbělesy - viz příloha P2 [1]. Z posouzení vlivů těchto variant především na
podzemní vody [8] a lokality soustavy Natura 2000 [2] plyne, že mají významně
vyšší dopady na životní prostředí, než varianta 1B. Navíc nejsou účelné z
vodohospodářského a dopravního hlediska. Ohrožují stabilitu koryta řeky Labe
pod pevným vzdouvacím prvkem a pravděpodobně by zhoršovaly průchod
povodní v intravilánu Děčína. Především za vyšších průtoků by zhoršily podmínky
pro plavbu v okolí pevného vzdouvacího prahu a došlo by ke zrušení přístavu
Rozbělesy. Varianty 2 a 2A proto prokazatelně nejsou účelné a jako takové nebyly
zahrnuty do hodnocení v této dokumentaci v plném rozsahu.
Varianta Ing. Kubce je podrobně zhodnocena v kapitole B.I.5.3
J.Bakkal, Ing.T.Bartušek a B.Velčová, P.Černohous, M.Doležal, Ing.V.Dvořáček, H.Dynková, RNDr. T.Fiala, CSc., J.Florián, Ing.J.Gabriel,
M.Hyťha, R.Jouzová, A.Kailová, Ing.M.Karlová, M.Kellner, PhDr. P.Körner, M.Kunderová, P.Maříková, DiS.M.Milsimer, MUDr.M.Novák, JUDr.
R.Ožvald, J.Palas, Mgr.M.Paulová, M.Pohan, 1.Pohanová, Ing. B. Pokorný, MUDr.A.Pučálka, Ing.K.Růžička, Ing.M.Saláková, M.Skoupý,
O.Sochor, MUDr.R.Splítek, Ing.L.Světlík, Mgr. V.Šilhánková, L.Škáchová, RNDr.E.Šloncová, V.Špůr, P.Šulista, Z.Thoma, J.Tomášek, M.Tušl,
Mgr.Š.Uhlíř, Ing.J.Vičar a Bc.J.Vičarová, MUDr. A.Walter, Ing.Z.Zikmund

Obsahově obdobné vyjádření jako již výše uvedené vyjádření
Tyto připomínky byly vypořádány výše.
senátora Martina Mejstříka, které se týká především návrhu
variantního zpracování záměru.
Dále bylo MŽP doručeno 899 korespondenčních lístků s obsahově stejným vyjádřením.
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Vyjádření německé strany, jsou shrnuta do následujících okruhů:
Tabulka 2: Vypořádání připomínek německé strany k oznámení záměru
Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Vliv na německé území
Vliv na režim splavenin: dojde k výraznému zadržování
splavenin a k zesílené sedimentaci suspendovaných látek v
důsledku menší rychlosti vody nad jezem. Toto povede k
dalšímu prohlubování Labe po proudu (eroze říčního dna v
úseku Labe mezi obcemi Mühlberg - Coswig) a k dalšímu
poklesu hladiny podzemní vody. Možný vliv na těžbu písku.

Vypořádání vyjádření k oznámení
Vlivy PSD na splaveninový a plaveninový režim Labe jsou vyhodnoceny v kapitole
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Touto problematikou se také
zabývá Prof. Pavel Gabriel a kol. v samostatné příloze SP7 Expertní vyjádření k
problematice možných dopadů záměru na německé území.
Splaveninový a plaveninový režim toku bude PSD ovlivněn minimálně. K pohybu
dnových splavenin v úseku Střekov-státní hranice dochází až za povodňových
průtoků, kdy bude jez zcela vyhražen, takže již nebude tvořit příčnou překážku a
nebude tedy ovlivňovat proudění v toku a pohyb splavenin a plavenin. Za malých
průtoků a nízkých rychlostí bude ve zdrži PSD docházet k usazování suspendovaných
částic (plavenin), ale tato sedimentace bude minimální, protože za této situace je i
podstatně nižší koncentrace plavenin v toku. Každoročně za vyšších průtoků se tyto
sedimenty opět vypláchnou. Posuzovaný záměr tedy nesnižuje transport plavenin na
německé území, pouze do jisté míry může přispívat k jeho rozkolísanosti v
součinnosti se všemi labskými a vltavskými plavebními stupni a vodními nádržemi.

Toxicita sedimentů: dojde k sedimentaci kalu, ve kterém
Vlivy PSD na splaveninový a plaveninový režim Labe jsou vyhodnoceny v kapitole
budou akumulovány škodliviny, které budou při povodních
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje. Touto problematikou se také
vyplaveny, čímž dojde k nárazové zátěži odběratelů pitné vody zabývá Prof. Pavel Gabriel a kol. v samostatné příloze SP7 Expertní vyjádření k
z Labe. Sedimenty budou v létě hnít a voda páchnout.
problematice možných dopadů záměru na německé území. Ve zdrži PSD nebude
Toxicitou sedimentů budou zatíženy také ryby a při zaplavení
docházet k výraznějšímu usazování sedimentů (viz také vypořádání předchozí
labské nivy i půdy.
připomínky) a analýzy labských sedimentů prokázaly, že neobsahují vysoké
koncentrace toxických látek. Také nebude docházet k zahnívání sedimentů a voda
nebude páchnout, neboť ve zdrži PSD nebude docházet k anoxickým stavům. Vliv
PSD na kyslíkový režim toku byl prověřován pomocí matematického modelu [13],
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)

Vypořádání vyjádření k oznámení
v jezové zdrži bude docházet k lokálnímu poklesu obsahu kyslíku ve vodě (max. cca
o 10 %).

Povodně: Vliv PS na průběh povodní v SRN. Vliv zdrže nad
jezem na průběh povodní.

Problematika je řešena v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody. Záměr
nebude mít vliv na průběh povodní pod plavebním stupněm po proudu, tedy ani na
německý úsek řeky Labe. Při povodňových stavech nebude jez tvořit příčnou
překážku, jezová pole budou vyhrazena. Výsledky 2D modelu i fyzikálního modelu
dokazují, že PSD ve variantě 1 a 1B významně neovlivní ani průchod povodní
dotčeným územím. PSD naopak přispěje v přilehlém území ke zvýšení ochrany proti
zimním povodním, pohyblivý jez zajistí určitou ovladatelnost hladinového režimu
toku a tím možnost tyto nebezpečné povodně zvládnout.

Varianty
Rozpracovat reálné varianty řešení záměru.

V průběhu let 2005 až 2007 byly zpracovány varianty 1, 1A, 2, 2A, 3 a 4 [1], které
byly posouzeny z hlediska vlivů na lokality soustavy Natura 2000 [2]. V tomto
posouzení byla nejlépe hodnocena varianta 1A, která byla dále upravena. Tak vznikla
varianta 1B.
Předkládaná dokumentace EIA hodnotí 3 varianty řešení záměru (0, 1 a 1B) v plném
rozsahu. Varianta 1B mimo jiné vychází i z některých připomínek v rámci
zjišťovacího řízení. V kapitole B.I.5.3 Zvažované varianty záměru byly zvažovány
také všechny dříve řešené či navrhované varianty a v rámci vypořádání připomínek
jsou komentovány i všechny varianty navrhované ve zjišťovacím řízení.
Nulová varianta, která představuje zachování současného nepříznivého stavu pro
plavbu, byla posouzena z důvodu snadnějšího porovnání benefitů i negativ
současného stavu vůči aktivní variantě.
Obecně lze konstatovat, že již byly zpracovány desítky variant řešení, žádné však
nedosahuje z hlediska ochrany přírody a životního prostředí úrovně varianty 1B.

Biologické hodnocení
Vlivy na bobra a vydru.
Tato problematika byla sledována v biologickém průzkumu probíhajícím od roku
Posouzení rušivých vlivů turbín, hrází a osvětlení na migrující 2005. Hlavní závěry hodnocení jsou uvedeny v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy. Podrobně se problematikou zabývá příloha SP9 Posouzení vlivu záměru
živočichy.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Vzdutím hladiny zaniknou některé biotopy: štěrková lože
jakožto trdliště lososových ryb, pobřežní pásma, lužní lesy.
Účinnost kompenzačních opatření není exaktně prokázána.

Vypořádání vyjádření k oznámení
na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody a příloha SP4 Hodnocení vlivů záměru
dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. Hodnocení je zaměřeno zejména na chráněné druhy,
mimo jiné i bobra a vydru. Vlivy na vydru jsou hodnoceny méně negativně než na
bobra. Záměrem bude negativně ovlivněno stanoviště bobra nalézající se přibližně v
profilu PSD.
Vliv záměru na migraci živočichů byl ve variantě 1B minimalizován navrženými
opatřeními. Řešena je protiproudová i poproudová migrace. Významné osvětlení PSD
se neočekává.
V dotčeném úseku Labe se lososovité ryby netřou. Ve variantě 1B však dojde k
rozšíření ploch štěrkových náplavů (loží). Pobřežní pásmo a lužní porosty budou
ovlivněny především v lokalitě PSD a nad jeho horní rejdou. Tyto vlivy jsou však v
1B dostatečně vyváženy navrženými zmírňujícími a revitalizačními opatřeními.
Kompenzační opatření nejsou v případě varianty 1B navrhována. Účinnost řady
navržených zmírňujících a revitalizačních opatření je zkoumána in situ (břehové
výhony, plážování, tvorba tůní) či na fyzikálním modelu (pravobřežní biokoridor
řešící především migraci ryb přes PSD).

Ryby
Záměr přeruší migrační cestu lososa atlantského i jiných druhů Vlivy na různé druhy ryb byly předmětem biologického průzkumu a přílohy SP3
ryb a bude tak mít vliv na jejich počet (již 20 cm převýšení je Expertní posouzení vlivů na biologické složky kvality. Výstupy z těchto materiálů
problém). Dojde k přerušení biotopové vazby.
byly využity v příslušných kapitolách dokumentace EIA. Vyhodnocení vlivů je
provedeno v kapitole D.I.7 a v přílohách SP9 Posouzení vlivu záměru na zákonem
Záměr je nebezpečný pro úhoře, který je silným proudem
chráněné zájmy ochrany přírody a příloha SP4 Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák.
nalákán na turbíny VE a zde usmrcen.
č.
114/1992 Sb.
Zpochybňují účinnost rybích přechodů.
Ve variantě 1B je navržen kanálový rybí přechod o kapacitě cca 10 m3/s, který bude
dostatečně zajišťovat migrační prostupnost PSD. Tento přechod je ichtyology
zhodnocen jako vysoce nadstandardní. V současné době probíhá jeho optimalizace na
fyzikálním modelu 1:20 ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka v
Praze.
V době tahu úhořů bude před nátok do MVE umístěna driftová síť, která zamezí
zvýšené mortalitě úhoře říčního vlivem MVE Děčín.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Vlivy na kvalitu vody
Prohrábky, výstavba PS a intenzivnější lodní provoz ovlivní
kvalitu vody odebírané pro pitné účely.

Vypořádání vyjádření k oznámení

Problematika je řešena v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody, vlivy
prohrábky jsou vyhodnoceny v kapitole D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní
zdroje a zabývá se jimi také Prof. Pavel Gabriel a kol. v samostatné příloze SP7
Expertní vyjádření k problematice možných dopadů záměru na německé území. Jak
již bylo uvedeno výše, riziko znečištění vody v důsledku prohrábek není vysoké a to
především u varianty 1B, kde jsou prohrábky omezeny na nutné minimum. Kvalita
vody bude navíc v průběhu provádění prohrábek monitorována.
Lodní doprava je bezpečná a PSD dále zvyšuje bezpečnost plavby v daném úseku
toku. I přes předpokládaný nárůst intenzity vodní dopravy je nepravděpodobné, že by
havárie způsobené plavidly mohly mít na kvalitu vody zaznamenatelný vliv.
Provést průzkum: ichtyocenózy, makrozoobentosu,
Podrobný průzkum uvedených indikačních skupin je součástí biologického průzkumu
fytobentosu a fytoplanktonu jako důležitých ukazatelů kvality VÚV TGM, jehož závěry jsou prezentovány v kap. D.I.7 – vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy a ze kterých vychází i Naturové hodnocení viz SP4. Zmiňované skupiny
vodního zdroje, včetně chemických ukazatelů jakosti vody.
představují biologické složky kvality pro hodnocení ekologického stavu útvarů
povrchových vod podle směrnice 2000/60/EC a možné vlivy PSD na tyto složky byly
expertně posouzeny. Posudky jsou přílohou SP3 dokumentace EIA.
Kyslíkový režim: nesouhlas s tvrzením, že pohyb lodí přispívá Problematika je řešena v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody a také
ke zvýšenému obsahu kyslíku ve vodě. Kyslíkový režim bude Prof. Pavlem Gabrielem a kol. v samostatné příloze SP7 Expertní vyjádření k
ovlivněn zpomalením proudění a snížením samočisticí
problematice možných dopadů záměru na německé území. Vliv PSD na kyslíkový
schopnosti vody, zvýšení sedimentace, tvorbě řas a ovlivnění režim toku byl prověřován pomocí matematického modelu [13], v jezové zdrži bude
teploty vody.
docházet k lokálnímu poklesu obsahu kyslíku ve vodě (max. cca o 10 %), ale po
přepadu přes jezovou hranu či na savkách MVE dojde k reaeraci. Vliv na německé
území je tedy vyloučen.
Vlivy na podzemní vodu
Prohrábka dna (tedy zahloubení koryta) povede k poklesu
Problematika je řešena v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody a také
hladiny podzemních vod.
Prof. Pavlem Dvořákem v příloze SP6 Vliv záměru na podzemní vody v dotčeném
teritoriu. Snížení hladiny podzemní vody bude v případě varianty 1B minimální – cca
20 cm v úseku přímo pod PSD a dále se bude snižovat.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Vlivy na dynamiku proudění
Záměr ovlivní původní přirozenou dynamiku proudění, čímž
ovlivní cenné labské luhy, které mohou vysychat. Jak ovlivní
záměr dynamiku tekoucí vody v Sasku Anhaltsku?

Vypořádání vyjádření k oznámení
Problematika je řešena v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody a také
Prof. Pavlem Gabrielem a kol. v příloze SP7 Expertní vyjádření k problematice
možných dopadů záměru na německé území.
Dynamika tekoucí vody v Sasku Anhaltsku nebude záměrem dotčena, protože PSD
nemá žádný zásobní prostor a nemůže tedy ovlivnit odtokové poměry. Jeho
manipulační prostor je však využitelný pro utlumení negativní vlny způsobené
případným výpadkem VE Střekov.
Labské luhy ve variantě 1B nebudou ohroženy vysycháním díky eliminaci poklesu
hladiny podzemní vody kombinací prohrábky s břehovými výhony.

Vlivy na vedlejší přítoky
Vedlejší přítoky budou záměrem odříznuty od systému Labe. Vedlejší přítoky nebudou záměrem odříznuty od systému Labe. V rámci realizace
Popsat vlivy především na Jílovský potok a Ploučnici.
minimalizačních opatření ve variantě 1B budou naopak území v ústí Ploučnice a
Jílovského potoka revitalizována, viz popis varianty 1B v kapitole B.I.6 a grafickou
přílohu P10.
Natura 2000
Posouzení lokality Natura 2000: saský úsek Labe mezi obcemi Vlivy záměru na lokality soustavy Natura 2000 jsou posouzeny v SP4 Hodnocení
Schöna a Mühlberg, NP Saské Švýcarsko a NP Pirnaer Elbtal. vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. s tím, že byly hodnoceny i případné vlivy
na německé území. Tyto vlivy však byly vyloučeny u všech potenciálně dotčených
lokalit.
Ekonomie a doprava
Úpadek vodní dopravy je způsoben přirozeným konkurenčním Tato problematika je řešena a hodnocena v rozsáhlé studii zpracované německou
bojem s železnicí a silnicí. Trend přepravy zboží po vodě v
firmou Planco Consulting [9], v Dopravní studii zaměřené na vyčíslení externích
SRN také klesá, proto není potřeba záměru prokázána.
nákladů jednotlivých druhů dopravy v zadané části IV. transevropského koridoru, [7],
v Doplňku k ekonomické části Dokumentace pro územní řízení na investiční akci
Po dokončení dálnice D8/ A17 se dopravní situace výrazně
Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe v úseku od Střekova po státní hranici
zlepší, počítá se i s napojením dálnice na železnici.
Srovnat spalovací motory lodí a elektromotory (dle použitého ČR/SRN [10], Rozšíření ekonomického výpočtu k projektu Doplněk k ekonomické
části Dokumentace pro územní řízení Plavebního stupně Děčín o vodní elektrárnu
trakčního proudu) a dieselové motory železnice, použít
[11]
a ve studii proveditelnosti [12], následně aktualizované a doplněné o
multikriteriální analýzu.
aktualizovanou dopravní analýzu [3].
Vysoké investiční náklady, nerentabilita záměru.
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)
Námitka, že vodní doprava není nejekologičtější dopravou.
Vše zajistí železnice.

Vypořádání vyjádření k oznámení
Výstupy a závěry z těchto materiálů byly využity v dokumentaci EIA, zejména
v kapitole B:I:5.1 Zdůvodnění potřeby záměru. Závěry těchto studií se s uvedenými
námitkami neslučují. Pokles vodní dopravy potvrzují, uvádí však příčiny poklesu a
dokazují ekonomickou rentabilitu záměru.

Vliv na krajinný ráz
Námitky, že stavba povede k závažnému narušení krajinného K vyhodnocení vlivů na krajinný ráz byla zpracována samostatná studie SP5, která je
rázu, a že technický charakter díla neodpovídá charakteru
součástí dokumentace EIA. Její závěry byly využity v kapitole D.I.8. Vliv na krajinný
okolní kulturní krajiny.
ráz je ve všech variantách hodnocen jako únosný, nejmenší vliv je vyhodnocen u
varianty 1B.
Evropská Rámcová směrnice o vodě
Rozpor se směrnicí
Problematika vlivu PSD na útvary povrchových a podzemních vod ve smyslu
směrnice 2000/60/EC je řešena v kapitole D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní
vody. Pro vyhodnocení vlivů na biologické složky kvality byly zpracovány expertní
posudky přiložené jako SP3. Nelze vyloučit, že změna podmínek ve vzdutí
plavebního stupně negativně ovlivní biologické složky kvality makrozoobentos a
ryby, ve variantě 1B jsou navržena opatření pro zmírnění tohoto vlivu. Ve variantě 1
byl identifikován také negativní vliv na makrofyta, ve variantě 1B však budou
makrofyta ovlivněna pozitivně. Po realizaci záměru bude pravděpodobně vhodné
vymezit dotčené vodní útvary na Labi jako silně ovlivněné. Záměr nebude mít
negativní vliv na chemický stav útvarů povrchových vod ani na chemický a
kvantitativní stav útvarů podzemních vod.
Záměr není v rozporu se směrnicí 2000/60/EC, v případě realizace však musí být
řádně zohledněn v aktualizovaných plánech povodí.
Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Rozpor se směrnicí
Vlivy záměru na lokality soustavy Natura 2000 jsou vyhodnoceny v příloze SP4
Hodnocení vlivů záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., které je součástí
dokumentace EIA. Byly hodnoceny i případné vlivy na německé území. Varianta 1B
– Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními byla
vyhodnocena bez negativního vlivu na celistvost jednotlivých potencionálně
dotčených lokalit soustavy Natura 2000. Mírně negativní vlivy, které však výrazně
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Vyjádření k oznámení (podstata připomínky)

Kanoisté
Výstavba vodního díla povede k odlivu turistického využití
Labe pro sportovní plavbu (kanoisté).

Otázka překonání PS Děčín sportovními plavidly.
Turismus
Záměr nesmí mít negativní vliv na turistický ruch v oblasti.

Vypořádání vyjádření k oznámení
nebrání realizaci záměru, byly konstatovány na předměty ochrany EVL Labské údolí.
Tímto je vyloučen rozpor se směrnicí 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.
Dalším přínosem tohoto záměru by bylo zajištění dobrých podmínek pro rekreační a
osobní plavbu tím, že se eliminuje období s nízkou hladinou vody, které nastává v
turistické sezóně. Malým i velkým kabinovým lodím by byla umožněna
bezproblémová plavba až do Prahy. Jedná se o rychle rostoucí odvětví cestovního
ruchu, které podporuje lokální rozvoj a zaměstnanost.
Plavba kanoí nebude PSD významně omezena, protože bude možné ji přes stupeň
přenést či se proplavit plavební komoru PSD.
V rámci provozního řádu bude překonání PSD sportovními plavidly řešeno.
Dalším přínosem tohoto záměru by bylo zajištění dobrých podmínek pro rekreační a
osobní plavbu tím, že se eliminuje období s nízkou hladinou vody, které nastává v
turistické sezóně. Malým i velkým kabinovým lodím by byla umožněna
bezproblémová plavba až do Prahy. Jedná se o rychle rostoucí odvětví cestovního
ruchu, které podporuje lokální rozvoj a zaměstnanost. Nejsou očekávány žádné
negativní vlivy záměru na turistický ruch v dotčeném území.

Ponor v SRN
Námitka, že ani v SRN není zajištěn ponor 140 cm po 345 dní Tato problematika je komentována a vysvětlena v kapitole B.I.5 dokumentace EIA.
v roce, tudíž nebude dosaženo celoroční splavnosti Labe.
Ve vládních dokumentech SRN jsou cíle údržbových prací tyto: plavební hloubka
Ekonomický ponor je prý 2,00–2,30 m.
160 cm z Geesthacht do Drážďan a 150 cm z Drážďan na hranice s ČR. Dle propočtů
je pro českou nákladní vodní dopravu z ekonomického hlediska hraniční ponor 140
cm po 345 dní v roce.
VE
Popsat podrobněji cíle projektu jako je výroba el. energie,
Ve variantě 1B je navržena malá vodní elektrárna o návrhové hltnosti turbín 2 x 135
informace o odtokové bilanci.
m3/s a celkovém instalovaném výkonu 7,9 MW, která v průměrně vodném roce
vyrobí 46,9 GWh, což pokryje přibližně spotřebu poloviny domácností v Děčíně.
MVE je navržena jako průběžná a tudíž nijak neovlivní odtokovou bilanci.
HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

54

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

A. Údaje o oznamovateli
A.I Obchodní firma
Ředitelství vodních cest České republiky

A.II IČ
67981801

A.III Sídlo
Vinohradská 184
130 52 Praha 3

A.IV Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce
oznamovatele
Ing. Miroslav Šefara
ředitel
Ředitelství vodních cest České republiky
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
tel: 267 132 801
fax: 267 132 804
email: sefara@rvccr.cz
web: www.rvccr.cz
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B. Údaje o záměru
B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru
„Plavební stupeň Děčín“
Záměr ve všech hodnocených variantách (mimo varianty nulové) naplňuje dikci bodu
9.5, kategorie I (Vodní cesty včetně jezů a ostatních vzdouvacích zařízení a mol pro nakládání
a vykládání na břeh nebo přístavy pro vnitrozemskou vodní dopravu pro plavbu lodí s
výtlakem nad 1 350 tun) a zároveň naplňuje dikci bodu 10.15, kategorie II jako podlimitní
záměr k bodu 3.4, kategorie II (Vodní elektrárny s celkovým instalovaným výkonem výrobny
od 10 MWe do 50 MWe.), Přílohy č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb.
Vzhledem k tomu, že záměr je zařazen do bodu v kategorii I, přílohy č. 1 k uvedenému
zákonu, bude posuzován jako záměr vždy podléhající posouzení v celém procesu EIA.
Příslušným úřadem k vedení procesu EIA je Ministerstvo životního prostředí České
republiky (MŽP).

B.I.2 Kapacita záměru
Oznámení bylo předloženo v jedné variantě s umístěním jezu v ř. km 737,02 (pl. km
98,98). V souladu s požadavky závěru zjišťovacího řízení byl projekt upraven s maximálním
ohledem na životní prostředí (výsledkem bylo postupné vytvoření varianty 1A a následně
varianty 1B). Dále byly podrobně zkoumány i všechny ostatní varianty řešení, které byly
navrhovány v rámci zjišťovacího řízení či postupně zpracovávány při hledání optimální
varianty. Důvody, proč tyto varianty nejsou předmětem detailního hodnocení, jsou uvedeny
v kapitole B.I.5. Do hodnocení byla zahrnuta též nulová varianta, která předpokládá
zachování současného stavu.
Dokumentace EIA podrobně hodnotí následující 3 varianty:
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Varianta 0 – zachování současného stavu
V následující tabulce jsou uvedeny základní kapacitní údaje pro varianty 1 a 1B.
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Tabulka 3: Základní kapacitní údaje
Varianta
1
1B
Umístění v ř. km
737,02
737,12
Umístění v pl. km
98,98
98,88
Horní hladina
124,50 m n. m. 124,50 m n. m.
Dolní hladina při Q354d
119,21 m n. m. 119,44 m n. m.
Rozdíl hladin při Q345d
5,29 m
5,06 m
Délka hydrostatického
9 km
8,9 km
vzdutí
Délka prohrábek
6 km
6 km
3
Objem prohrábek
218 500 m
82 200 m3
Břehové výhony
ne
ano
Šířka rybího přechodu
2+6m
2 + 30 m
MVE
9,68 MW
7,90 MW

B.I.3 Umístění záměru
Kraj:

Ústecký kraj

Okres:

Děčín

Obec:

Děčín

Katastrální území:
Děčín: 607 169 Boletice nad Labem, 625 078Vilsnice, 625 086
Chrochvice, 607 185 Křešice u Děčína, 625 035 Děčín-Staré Město, 625 141 Podmokly, 624
926 Děčín, 625 311 Loubí u Děčína, 625 302 Prostřední Žleb, 630 471 Dolní Žleb

Na následujících obrázcích je znázorněno umístění záměru v rámci širších i místních
poměrů.
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Obrázek 3: Situace dotčeného úseku labsko-vltavské vodní cesty v rámci
hydrologických povodí

Obrázek 4: Situace záměru v rámci kraje
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Obrázek 5: Regulovaný úsek Labe mezi Střekovem a státní hranicí
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Obrázek 6: Mapa katastrálních území
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B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr má charakter novostavby na stávající vodní cestě. Hodnocený záměr řeší zadání
projektu, jímž je zlepšení plavebních podmínek v dolním úseku Labe mezi Boleticemi a
Dolním Žlebem (ř. km 746,2 – 730,4; pl. km 90 – 105,4) zajištěním základních parametrů
plavební dráhy stanovených Ministerstvem dopravy ČR:
-

minimální ponor 140 cm při průtoku Q345d, tj. při 110 m3/s ve vodočetném profilu Ústí
nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 190 cm)

-

dosažení ponoru 220 cm při průtoku Q180d, tj. při 236 m3/s ve vodočetném profilu Ústí
nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 270 cm)

-

minimální šířka plavební dráhy v přímé trati v úrovni maximálního ponoru lodí 50 m

-

minimální podjezdná výška mostů nad hladinou maximálního plavebního průtoku (tj.
1465 m3/s) 7 m.

Posuzovaný záměr je schopen samostatného provozu a není vázán na výstavbu jiných
záměrů. V hraničním úseku vodní cesty v ř. km 730,47 – 726,6 (pl. km 105,4 – 109,27) jsou
dostatečné plavební podmínky zajištěny již nyní díky tamějším morfologickým podmínkám.
Záměr předpokládá realizaci údržbových prací na německém úseku Labe potvrzených
v mezidobí po oznámení záměru i „Společným prohlášením úmyslu o spolupráci a dopravních
cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do plavebního stupně Geesthacht u Hamburku“
Ministerstva dopravy ČR a Spolkového ministerstva dopravy, výstavby a bydlení SRN ze dne
31. 7. 2006. Realizací záměru se podaří zajistit doplutí plavidel z Hamburku až do Děčína
v průběhu téměř celého roku a zlepšení funkce přístavu Rozbělesy. O tom, že zlepšení
plavebních podmínek na dolním Labi bude řešeno výstavbou plavebního stupně Děčín,
rozhodla Vláda České republiky usnesením č. 337/2005 ze dne 23. března 2005.
Oproti minulým záměrům řešícím splavnění dolního Labe, které dostatečně
nerespektovaly potřeby ochrany přírody, přichází předkládaný záměr ve variantě 1B s
opatřeními, která negativní vlivy odstraní nebo zmírní. Pro dosažení win-win efektu záměru
(tedy dosažení benefitů jak na straně plavby, tak na straně ochrany přírody) byla zařazena i
revitalizační opatření v rozsahu, který jde nad rámec pouhého zmírnění vlivů záměru.
Varianta 1B vznikla po několikaletém monitorování biotopů a společenstev koryta i nivy řeky
Labe a je výsledkem úzké spolupráce s odborníky na ochranu přírody a krajiny s cílem co
nejlépe skloubit požadavky plavby i ochrany přírody.
Možné kumulativní vlivy byly posuzovány na základě územně plánovací dokumentace
na úrovni krajů a obcí záměrem dotčeného území s využitím informačního systému EIA/SEA.
Na úrovni SEA byly v geografické blízkosti záměrem dotčeného území (územně
plánovacích dokumentů Ústeckého kraje a města Děčína) posuzovány tyto koncepce:
-

MZP 003 Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

-

MZP 005 Dopravní politika České republiky pro léta 2005 – 2013

-

MZP 078K Plán oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe

-

ULK 006K Integrovaný plán rozvoje města Děčín
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Realizací uvedených koncepcí nedojde v dotčeném území k výstavbě takových staveb a
technických zařízení, které by měly za následek kumulaci vlivů, které by mohly posilovat
negativní vlivy záměru.
Na úrovni EIA byly v geografické blízkosti záměrem dotčeného území posuzovány tyto
záměry:
-

ULK 285 Protipovodňová opatření na Labi – Děčín, levý břeh

-

ULK 286 Protipovodňová opatření na Labi – Hřensko

-

ULK 503 Protipovodňová opatření na Labi – lokalita silnice II/261 v úseku
Libochovany - Děčín

-

ULK 568 Výstavba vodní elektrárny a rybího přechodu (Březiny u Děčína).

Realizací těchto projektů se neočekávají vlivy, které by mohly významně posilovat
negativní vlivy záměru.

B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
B.I.5.1 Zdůvodnění potřeby záměru
Česká republika je vnitrozemský stát bez přímého přístupu k moři. Říční a námořní
plavba má však na území Česka velmi silné tradice, které sahají až do 11. století. V minulosti
České země dokonce vlastnily největší námořní flotilu mezi vnitrozemskými státy a část
hamburského přístavu je na základě mezinárodních smluv z 20. let 20. století výsostným
územím České republiky.
Česká republika je spojena s evropskými vodními cestami pomocí tří řek – Moravy,
Odry a Labe. V minulosti byly tyto řeky a Vltava velmi intenzivně využívány k vodní
dopravě, avšak s rostoucí konkurencí především železniční dopravy a později i silniční
dopravy se poměr přepravních výkonů postupně vychýlil v neprospěch vodní dopravy. Nyní
vzhledem ke kapacitním limitům železniční i silniční dopravy a jejich vyšším externím
nákladům dochází v rámci Evropské unie k dalšímu rozvoji vnitrozemské vodní dopravy.
Ze všech významných českých toků jsou mezinárodní vodní cestou pouze řeky Labe
(po Přelouč) a Vltava (po Třebenice). Pro českou vnitrozemskou plavbu je Labe jediné
spojení s evropskými a světovými trhy. V současnosti je na Labi možné provozovat
neztrátovou a konkurenceschopnou plavbu pouze za splnění základního předpokladu, kterým
je udržení celoroční kontinuity plavby tj. odstranění kritických míst pro plavbu na českém
dolním Labi. Úsek mezi státní hranicí a Ústím nad Labem identifikují jako základní úzké
hrdlo (basic bottleneck) respektive jako překážku (barrier), ohrožující existenci české
vnitrozemské vodní dopravy i dokumenty OSN a Evropské komise uvedené v kapitole Soulad
záměru s koncepcemi EU a ČR.
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Obrázek 7: Labsko-vltavská vodní cesta s plavebně obtížnými místy

Zdroj: Dopravní sektorové strategie 1. fáze (2010)

Dolní Labe je v rámci České republiky vymezeno od soutoku Labe s Vltavou u Mělníka
po státní hranici ČR/SRN ve Hřensku. Tok řeky od Mělníka po Střekov je morfologicky
významně upraven. V letech 1901 – 1936 zde bylo vybudováno šest plavebních stupňů s
dvanácti plavebními komorami, podobně jako na středním Labi (viz Obrázek 7). Výstavba
jezů a regulační úpravy na Labi však nebyly prováděny pouze pro plavební účely, ale často
také s ohledem na zvýšení povodňové ochrany území, odběry povrchových vod, energetiku či
rozšiřování území využitelného pro především zemědělství. Úsek mezi Střekovem a státní
hranicí je pouze regulován, nejsou zde přítomny žádné vzdouvací stavby a plavební
podmínky jsou tak závislé na morfologii koryta Labe a aktuálních hydrologických
podmínkách. Tento úsek tak zásadním způsobem ovlivňuje efektivnost vodní dopravy na
labsko-vltavské vodní cestě, neboť je pro plavbu značně problematický a provozně
nespolehlivý, což z dlouhodobého hlediska může být pro českou vnitrozemskou vodní
dopravu až likvidační.
Obrázek 8 znázorňuje vodní stavy na vodočtu v Ústí nad Labem na základě řady
denních hodnot se zvýrazněním mezních vodních stavů z hlediska nákladní vodní dopravy.
V záměrem řešeném úseku od ř. km 746,2 (pl. km 90) u Boletic až po státní hranici ČR/SRN
v ř. km 726,6 (pl. km 109,3) se tento nepříznivý stav nejvíce projevuje v plavebních úžinách
v intravilánu města Děčín, jde o tzv. Heger pod Tyršovým mostem (ř. km 740,4 – 739,7; pl.
km 95,7 – 96,3) a úsek u železničního mostu v Děčíně (ř. km 741,8 – 740,9; pl. km 94,3 –
95,16). Ze statistik za poslední dvě desetiletí vyplývá, že v průměrně vodném roce bylo
v tomto úseku ponoru 140 cm dosaženo jen po dobu 155 dní v roce.
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Oproti tomu současné plavební poměry na navazujícím německém úseku Labe jsou
příznivější, zejména díky podstatně nižšímu podélnému sklonu dna řeky. Podélný sklon dna v
úseku Děčín – Hřensko je průměrně 0,36 ‰, zatímco na navazujícím úseku německého Labe
pouze 0,26 ‰. Rozdílný charakter Labe na území obou státu je patrný i z hydrologického
podélného profilu Labe (Obrázek 9).
Odlišné podmínky Labe na německém území umožňují zajištění vyšších ponorů než na
českém úseku mezi Děčínem a státní hranicí pouze pomocí regulačních úprav. V současné
době jsou na německém Labi udržovány parametry, které byly zaručeny před srpnovými
povodněmi roku 2002, tzn. průběžná plavební hloubka koryta 160 cm a v úseku Drážďany–
Schöna 150 cm. Dle sdělení pracovníků Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost z 9. 3. 2010
byly dohodnuté parametry v převážné míře již zajištěny a přes určitá zdržení údržbových
prací bude těchto parametrů v nejbližších letech opravdu dosaženo.
Rozdíly podélných profilů Labe na českém a německém území z hlediska plavebních
ponorů i sklonů podrobně ilustruje příloha P5.
Zde je nutné upozornit, že parametry týkající se německé části Labe, jsou plavební
hloubkou (ne ponorem), čili plavební hloubka 160 cm od jezu Geesthacht do Drážďan a 150
cm z Drážďan na hranice ČR/SRN zajišťuje plavební ponor 140 cm, protože v Německu není
stanovena povinná „plavební marže“ (vzdálenost mezi dnem lodi a dnem řeky). To je dáno
tím, že charakter dna v Německu (písek, drobný štěrk) nevyžaduje nutně bezpečnostní odstup
lodě ode dna jako na české straně labské vodní cesty, kde jsou na dně velké kameny
až balvany. Proto je plavební marže3 v ČR 30 cm, tj. k ponoru 140 cm je nutná plavební
hloubka 170 cm.
Rozdílné je též vymezení šířky plavební dráhy. Zatímco v Německu je šířka plavební
dráhy definována bez jejích okrajů, v České republice šířka plavební dráhy zahrnuje i tuto
„krajnici“. Tyto rozdíly lze ilustrovat pomocí následujících obrázků.

3

Při stavbě či rekonstrukci vodních cest je ze zákona dána povinnost budovat tyto cesty s marží 50 cm.
Důvodem pro to je, že kdyby byla vodní cesta vybudována s marží 30 cm, která musí být následně i
udržována, nebyla by tato údržba z důvodů dynamiky říčního dna prakticky možná či by byla neúměrně
nákladná.
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Obrázek 8: Vodní stavy Labe v Ústí nad Labem a podmínky pro plavbu

Zdroj: VUV TGM, Trvání vodních stavů vymezujících podmínky plavby pro regulovaný úsek dolního Labe
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Obrázek 9: Hydrologický podélný profil Labe

Zdroj: MKOL, Labe a jeho povodí - geografický, hydrologický a vodohospodářský přehled
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Obrázek 10: Parametry plavební dráhy v SRN

Obrázek 11: Parametry plavební dráhy v ČR
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Potenciál vodní dopravy v ČR
V globalizovaném světě stoupá význam vodní dopravy především na mezinárodních
relacích. Největší objemy zboží převáží námořní doprava. Vnitrozemská vodní doprava
představuje pro vnitrozemské státy jako je Česká republika určité vyrovnání handicapu v
podobě jejich polohy a nemožnosti přímého přístupu k moři4.
Česká republika je jediným vnitrozemským státem EU bez trvale zajištěného spojení
s mořem vodní cestou. To v budoucnosti může mít nemalé důsledky pro udržitelný rozvoj ČR
a její konkurenceschopnost. Přitom svobodný a zejména bezplatný přístup k moři je pro ČR
zajištěn dle mezinárodního práva. Svobodný přístup k moři je institut mezinárodního práva,
zajišťující vnitrozemským státům, vzniklým v Evropě po 1. světové válce, volný a bezplatný
přístup k moři a světovému obchodu po vodní cestě bez vlivu tranzitních států. Smyslem je
eliminovat ekonomický a politický vliv na vnitrozemské státy.
V případě ČR je právo zajištěno a uplatňováno na labské vodní cestě ve směru ČRseveroněmecké námořní přístavy. Nositelem je česká vnitrozemská vodní doprava. Pokud je
přítomna na dopravním trhu v uvedeném segmentu severozápadní Evropy, příznivě reguluje
tento dopravní koridor, který je z hlediska české ekonomiky nejdůležitější (pohybuje se na
něm největší objem zboží – celkem cca 25 mil. tun ročně). Prokázaným efektem je zlevnění
českých exportů a importů snížením dopravních tarifů v částce cca 4–5 mld. Kč, viz výpočet
dále. Proto je nutné pohlížet na rozvoj vodních cest i v dlouhodobém strategickém kontextu,
jak z pohledu nízké energetické náročnosti vodní dopravy, tak její role regulátora cen na
dopravním trhu.
V tomto kontextu je velmi důležité, že po vstupu do Evropské unie došlo k vytvoření
volného konkurenčního prostředí ve vodní dopravě. Působení dopravců z jakékoliv země EU
není nijak omezeno na trhu jiné země EU. Toto postupně vede k tomu, že čeští dopravci své
lodě vytěžují stále více mimo ČR na vodních cestách, na kterých jsou pro plavbu zajištěny
stabilnější podmínky.
Vodní doprava je díky svým specifickým vlastnostem vhodná především k přepravě
zboží na delší vzdálenosti. Pro ČR má význam zejména jako spojení s námořními přístavy
(Hamburk, Brémy, Lübeck a Amsterodam, Rotterdam a Antverpy - tzv. ARA).
Vodní doprava má význam pro celou ČR. V oblastech zvýrazněných na následujícím
obrázku má vodní doprava významný vliv. Patří mezi ně oblasti, v nichž je situován
zpracovatelský a výrobní průmysl a dále pak zemědělství. Do této skupiny se řadí podniky se
sídlem „přímo na vodní cestě“ (Lovochemie Lovosice, Spolana Neratovice, Paramo
Pardubice, řada obilních sil) a podniky v blízkosti řeky do cca 50 km. Významnými
hospodářskými oblastmi v ČR pro vodní dopravu jsou také severní Morava a Plzeňsko, z
nichž jsou vyváženy strojírenské a hutní výrobky. Okolí Labe, především tzv. Polabská nížina

4

Jako příklad lze uvést vnitrozemské Švýcarsko, které je spojeno s evropskými vodními cestami řekou Rýn.
Vzdálenost mezi Basilejí a Rotterdamem je 836 km. Pro srovnání: vzdálenost mezi Děčínem a Hamburkem je
635 km. Podíl vodní dopravy na HDP Švýcarska je 2,4 %, v ČR pouze 0,01 – 0,03 %.
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patří mezi hlavní zemědělské oblasti České republiky a spolehlivá a levná vodní doprava
představuje podporu exportních možností tuzemské zemědělské výroby.
Obrázek 12: Hlavní oblasti vlivu vodní dopravy v ČR

Labská vodní cesta je vhodná především pro přepravu hromadných substrátů (agrární
komodity, chemické suroviny a výrobky, písek, štěrk, stavební materiály), nadrozměrných
nákladů, prefabrikátů a kusového zboží. V Německu se Labe využívá také pro přepravu
tekutých produktů (oleje, paliva, tekutá hnojiva) a pro přepravu kontejnerů, které umožňují
převážet širokou škálu produktů s vysokou přidanou hodnotou. Přepravě tekutých produktů i
kontejnerů po Labi až do České republiky brání především nespolehlivost této vodní cesty.
Nestabilita vodních stavů navíc nepodporuje prostředí pro realizaci nových projektů v rámci
multimodální dopravy.
V rámci průzkumu trhu provedeného pro potřeby studie proveditelnosti [12] se
potvrdilo, že zájem o vodní dopravu v ČR je. Průzkum potvrdil segmentaci přepravců. V ČR
existují přepravci, kteří jsou závislí na labsko-vltavské vodní cestě, jedná se o strojírenské
podniky (producenty nadrozměrných investičních celků). V případě omezení nebo zastavení
plavby na dolním Labi jsou nuceni přepravovat své výrobky do německých přístavů
prostřednictvím jiného přepravního módu. Jsou tak navýšeny přepravní náklady a hrozí, že
zákazníci si objednají zboží u konkurence, která není takto omezena. V případě
nadrozměrných zásilek a těžkých kusů, jejichž samotná povaha, tj. rozměry a váha, vylučuje
použít jiný druh dopravy než vodní, ovlivňuje dostupnost vodní dopravy realizaci projektů,
které jsou vázány následnými sankcemi z důvodu nedodání zásilky do místa určení k přesně
stanoveným termínům. Zájem strojírenské produkce o vodní dopravu se v době zpracování
studie zvyšoval. Tento trend lze opět předpokládat po odeznění globální recese, která českou
ekonomiku postihla v roce 2008 a 2009.
Specifickou skupinou přepravců jsou loděnice. Na Labi se nachází ve Chvaleticích,
Mělníku, Lovosicích, Ústí nad Labem a Děčíně. Veškerá jejich produkce jde na export.
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Možnost alternativního způsobu dopravy produkce je zde vyloučena. Nestálé plavební
podmínky na dolním Labi ohrožují plnění smluvních podmínek: hotový výrobek čeká
v loděnicích, blokuje další výrobu a není možné uskutečnit jeho přepravu k zákazníkovi. V
případě zlepšení plavebních podmínek na Labi se očekává pokles dopravních nákladů a
získání nových zakázek na opravy lodí od zahraničních rejdařů. V současnosti je tento trh pro
loděnice v ČR prakticky uzavřen, zahraniční dopravce nemá jistotu, že po provedené opravě
jeho plavidla odplují. V budoucnu se čeká výrazně progresivní trend produkce, který souvisí
s pozorností, kterou Evropská komise věnuje vnitrozemské vodní dopravě (programy
NAIADES, potažmo PLATINA).
Další skupinou jsou přepravci, kteří mají možnost alternativní přepravy. Přepravují
především hromadné substráty (chemické suroviny a výrobky, agrární komodity, písek, štěrk,
stavební materiály), nadrozměrné náklady, prefabrikáty, kusové zboží (bedny, konstrukce),
dřevo apod. Vodní doprava jim zlepšuje jejich konkurenceschopnost na zahraničních trzích
zejména v delších relacích. Pokud nelze zajistit termíny dodání produktů zákazníkovi (vodní
doprava je omezena nebo zastavena) používají tito přepravci převážně silniční dopravu. V
případě zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi byl i zde identifikován potenciál
dalšího růstu přeprav. Přepravci z oblasti strojírenského průmyslu předpokládají navýšení v
rozmezí 15–30 %. Přepravci hromadných substrátů vyjádřili zájem zvýšit přepravu po vodě o
více než 50 % [12].
Poslední skupinou jsou potenciální přepravci. Tito přepravci v současnosti o využití
vodní dopravy neuvažují. Zejména mezinárodní společnosti projevily v minulosti zájem o
vodní dopravu s odkazem na dobré zkušenosti jejich zahraničních poboček. Po zjištění stavu
v České republice se rozhodly pro jiný způsob dopravy. Hlavním požadavkem bylo zajištění
spolehlivosti a nezávislosti na externích vlivech. V některých případech byly požadovány
speciální typy lodí (např. přeprava nových osobních automobilů), které nemohou tuzemští
rejdaři nabídnout a nákup nových plavidel je díky nestabilním plavebním podmínkám na
dolním Labi ekonomicky velmi riziková záležitost.
V zahraničí je na vnitrozemských vodních cestách rozvinutá přeprava kontejnerů. Z
pohledu „kontejnerových“ přepravců je však současná vodní cesta v ČR vnímána jako
nespolehlivá, nekapacitní a ekonomicky riziková. Zároveň jsou vnímána kapacitní omezení
silniční a železniční dopravy. Existuje zde poptávka, která je zcela tlumena nespolehlivostí
dopravní cesty.
V posledních letech na německém úseku Labe využívání kontejnerové přepravy stoupá.
Právě kontejnerová doprava by mohla hrát klíčovou roli pro zvyšování významu vodní
dopravy pro Českou republiku. Jedná se o velmi silný segment přeprav, který je v České
republice vodní dopravou prakticky nedotčen. Kontejnery jsou přepravovány především z/do
přístavu Hamburk a přístavů ARA. Mezi Hamburkem a Magdeburkem bylo v roce 2009
přepraveno vodní dopravou 11028 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit – ekvivalent
dvacetistopého kontejneru. 20´ kontejner = 1 TEU, 40´ kontejner = 2 TEU). Do Saska se
vodní dopravou přepravuje cca 5000 TEU ročně. Do České republiky se pomocí vodní
dopravy přepravuje 0 TEU (písemné sdělení Lubomír Fojtů, ČSPL), přestože zájem o vodní
dopravu operátoři v minulosti (1985 – 1990) měli a do/z ČR se přepravovalo cca 4 tis TEU
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ročně. Kvůli nespolehlivosti českého úseku Labe však kontejnery postupně přešly na železnici
a silnici. V současnosti je majoritní podíl přepravován po železnici. Kapacitně se železniční
doprava v tomto koridoru na německém území blíží ke svým limitům, alternativní možností je
silniční doprava. Průzkumem bylo zjištěno, že hlavním důvodem, proč není vodní doprava v
tomto segmentu využívána, je nespolehlivost vodní cesty. V důsledku této skutečnosti není
možné vodní dopravu zapojit do logistických řetězců. Přepravci pak preferují spolehlivé,
pravidelné a celoroční zajištění přepravy, a to i za cenu zvýšených nákladů na dopravu.
Často bývá namítáno, že vodní doprava není využívána pro delší přepravní doby. V této
souvislosti je vhodné zmínit, že rychlost nehraje v převážné části přeprav rozhodující roli –
nejdůležitější je spolehlivost, tedy zaručený termín dodávky. V případě, kdy je rozhodující
rychlost dodávky, nebývá zpravidla využívána ani železniční doprava, nýbrž nejrychlejší mód
- silniční doprava.
Konkurencí dopravě na Labi je tedy silniční a železniční doprava. Labe umožňuje
především spojení s přístavy v Německu a přístavy ARA. Současné kapacitní nedostatky
železniční a silniční dopravy na německém území ve směru na severomořské přístavy do
budoucna roli vodní dopravy velmi posilují a v dlouhodobém horizontu ji činí téměř
nepostradatelnou. Tato skutečnost je blíže popsána níže v následující kapitole čerpající
především z dopravní analýzy tohoto koridoru [3].

Kapacitní limity jednotlivých druhů dopravy
Roční objem zboží na IV. transevropském dopravním koridoru je cca 22 mil. tun (český
import, export a tranzit), z čehož 12 mil. tun připadá na železnici, 9,5 mil. tun na silnici a 0,5
mil. tun na labskou vodní cestu. Kapacita jednotlivých dopravních módů není neomezená a
především kapacita železniční dopravy je blízko svému vyčerpání.
Kapacita železniční dopravy
Příliš vysoké čerpání kapacity železničních tratí (nad 90%, dle jiných zdrojů již nad
85%) vede ke snížení spolehlivosti přepravy pod ještě únosnou mez.
Česká železniční síť na trase Praha - Děčín je, vlivem intervalové osobní dopravy, z
části vyčerpaná. Rezerva přes den (při čerpání kapacity na 90%) činí cca 20 – 25 %, celková
pak cca 30 – 35 %. Větší rezervy jsou jen v nočních hodinách, což je však často
problematické z hlediska hluku. Uvedené rezervy jsou celkovými rezervami, k jejich čerpání
dojde vlivem osobní dopravy (např. zavedení IDS Ústeckého kraje), není tedy možné počítat s
čerpáním výhradně pro přeshraniční nákladní dopravu. Zvyšování kapacity přepravy
zvyšováním tonáže vlaků naráží na použitelnou délku staničních kolejí, která nepřesahuje 450
m (nelze vycházet z normované délky 700 m, ta se vztahuje jen na novostavby). Ani změnu
složení zboží směrem ke zboží s vyšší specifickou hmotou (lepší vytížení vagonů) nelze
očekávat, trend je spíš opačný (ke zboží s vyšší přidanou hodnotou).
Jak ilustruje Obrázek 13, i Svobodný stát Sasko vyhodnotil kapacitu dopravního
koridoru Děčín – Drážďany ve střednědobém horizontu jako nedostatečnou. Graf byl
zpracován před začátkem krize, která se projevila až v roce 2008. Přesto lze s podobným
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vývojem dopravy počítat – růst přijde později a možná bude méně strmý. K oživení evropské
ekonomiky však téměř jistě v nejbližších letech dojde.
Především zátěž německé železniční sítě je však již dnes na hranici únosnosti.
Následující mapa zobrazuje předpokládané zátěže v roce 2015 (Obrázek 14). I když příslušná
prognóza nepočítala s krizí, prognózovaný stav nastane nejpozději v roce 2025. K tomu je
nutné si uvědomit, že čerpání kapacity nad 100 % není možné. Neboli čerpání kapacity na
110 % v reálném provozu představuje minimálně 15 % neuspokojené poptávky.
Studie PLANCO Consulting s. r. o. odhaluje skutečnost, že nelze počítat s výrazným
zvýšením přeprav v úseku Děčín – severomořské přístavy. Kapacitní rezervy jsou jen po
Drážďany, Berlín a maximálně po Hannover [3].
Kapacita silniční dopravy
Úzká hrdla jsou, stejně jako u železniční sítě, i v silniční síti.
Pro posuzování přepravní zátěže paralelní s vodní cestou je u nás rozhodující dálnice
D8. V úseku D8 Zdiby – Odolena Voda a také na silničním okruhu kolem Prahy dojde dle
dopravní analýzy [3] k vyčerpání kapacity po roce 2020.
Německá silniční a dálniční dopravní síť je velice hustá a umožňuje vždy několik
variant k dosažení cíle, ale i tak trpí významným rozsahem kongescí. Proto německá dálniční
síť prochází v současnosti rozsáhlou přestavbou na šestipruhové úseky (viz Obrázek 15).
Rizikovými místy jsou a budou i v budoucnu oblasti v blízkosti velkých měst, kde i přes
šestipruhové komunikace vznikají lokální přetížení, která tak zmenšují plynulost provozu.
Kapacita vodní dopravy
Kapacita vodní dopravy je na českém území určena kapacitou úseku Střekov – Hřensko,
která je teoreticky 50 lodí/den. Je však omezena nutnými bezpečnostními rozestupy lodí na
obtížně splavném regulovaném úseku. Reálná kapacita je tedy za současných podmínek
v době plnosplavnosti cca 20 lodí/den. V případě realizace strukturálních opatření typu PSD
bude možné zvýšit využitelnou kapacitu používaných plavidel a lodních sestav a zvýšit počet
plavebních dní.
Kapacita vodní dopravy na německém úseku před Hamburkem je podle údajů
Spolkového úřadu pro hydrologii vytížená na 39 % při zátěži, která bude dosažená v roce
2015, s předpokládanou rezervou 10,4 mil tun ročně. Tedy ani na německém úseku není
kapacitní problém.
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Obrázek 13:Posouzení kapacity labské železniční cesty

Zdroj: Svobodný stát Sasko, Ministerstvo hospodářství a práce, přeloženo ŘVC ČR
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Obrázek 14: Vytížení železniční dopravní sítě SRN v roce 2015 (2025)

Zdroj: Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Verglech der Verkehrsträger Straße,
Bahn und Wasserstraße – Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, PLANCO
Consulting GmbH, upraveno CityPlan, 2010
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Obrázek 15:: Kongesce nákladních vozidel na německých
n meckých dálnicích uváděné
uvád
v%
zasažených vozokilometrů,
vozokilometr rok 2005

Zdroj: Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Verglech
Verglech der Verkehrsträger Straße,
Bahn und Wasserstraße – Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse, PLANCO
Consulting
sulting GmbH, upraveno CityPlan, 2010
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Porovnání tarifů jednotlivých druhů dopravy
Výhodou vodní dopravy oproti silniční a železniční dopravě je nejnižší cena na
jednotku přepravovaného nákladu. Při srovnání cen dopravy z domu do domu se tato výhoda
zmenšuje. V tomto případě jsou náklady na přepravu zvyšovány o překladní popřípadě
skladovací náklady.
Komplexní srovnání cen na posuzované relaci ČR – Hamburk je uvedeno v tabulce
níže.
Tabulka 4: Ceny přeprav jednotlivých druhů dopravy na relaci ČR – Hamburk
železnice
silnice
vodní
doprava**
Tarif bez konkurence vodní dopravy
57 EUR/t* (1 425,1 035,- Kč/t
Kč/t)
Tržní tarif (cena se slevou)
32 EUR/t (800,- Kč/t) 900,- Kč/t
800,- Kč/t
Slevy vlivem vodní dopravy
625,- Kč/t
135,- Kč/t
* u železnice se jedná o tarif Deutsche Bahn s přípojkou
** tarif včetně návazné silnice/železnice
Zdroj: ŘVC ČR, z informací od Svazu dopravy
Studie proveditelnosti [3] používá základní kalibrovaná data pro výpočty ekonomické
efektivnosti projektů na vodních cestách sloužících vnitrozemské plavbě platná pro rok 2010.
Tato data bohužel nepostihují silniční dopravu. Pro ilustraci v tomto materiálu uvedené tarifní
sazby uvádíme také:
Tabulka 5: Vybrané modelové relace - export
Tarifní sazby (Kč/t)
Relace

Zboží

ČR – Hamburg

agrár.produkty

1 600

ČR – Magdeburg

agrár.produkty

1 100

ČR – Sasko

chemikálie

700

ČR – Mittellandkanal agrár.produkty
ČR – přístavy ARA
(Amsterdam,
chemikálie
Rotterdam,
Antwerpen)
Zdroj: ŘVC ČR, 2010
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1 200

1 700
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Vodní doprava
(+ návazná železniční,
silniční)
950 (ž+v)
850 (s+v)
895 (ž+v)
680 (s+v)
280 (v)
500 (s+v)
900 (ž+v)
750 (s+v)
750 (v)
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Tabulka 6: Vybrané modelové relace - import
Tarifní sazby (Kč/t)
Relace

Zboží

Hamburg – ČR

agrár.produkty

1 600

Hamburg – ČR

chemikálie

1 400

Sasko – ČR

agrár.produkty

1 000

Sasko – ČR

chemikálie

1 000

přístavy ARA – ČR

suroviny

2 000

Železnice

Vodní doprava (+
návazná železniční,
silniční)
1 180 (v+ž)
820 (v+s)
480 (v)
720 (v+s,ž)
1 020 (v+ž)
700 (v+s)
300 (v)
560 (v+s)
1 200 (v+ž)
1 000 (v+s)

Zdroj: ŘVC ČR, 2010

Důvod, proč je tarif v terestrickém úseku ČR – severoněmecké námořní přístavy tak
důležitý, je, že tvoří 80 % celkového tarifu dopravy zboží z Asie, zatímco námořní dovozné
tvoří pouze 20 %.
Cenová výhoda vodní dopravy je v současnosti degradována nemožností zaručit
kontinuální přepravní proud. Poskytovatelé vodní dopravy nabízejí své služby prakticky
nárazově a s velkou mírou nejistoty dostání závazků, a proto jsou také prakticky vyloučeni
z logistických řetězců.
Vodní doprava je účinným ekonomickým prostředkem, který může tyto ceny snižovat a
zajišťovat tak níže uvedený finanční efekt v řádu miliard Kč ročně a tím zvyšovat
konkurenceschopnost české ekonomiky snížením nákladů na export i import zboží.

Porovnání externích nákladů jednotlivých druhů doprav
Při porovnávání externích nákladů (externalit) jednotlivých druhů dopravy se srovnávají
jejich negativní dopady na životní prostředí. Mezi tyto negativní dopady dopravy patří
především produkce hluku, znečištění ovzduší, otřesy, vibrace, znečištění v důsledku havárií
(tj. znečištění půdy a vod) a kongesce.
Studie proveditelnosti [12] ve své příloze C využívá k vyčíslení externích nákladů
dokument Evropské komise COM(2002)545 a program Marco Polo 2006. Z této studie
proveditelnosti vyplývá, že když zachováváme proporcionální rozložení jednotlivých
externalit dle dokumentu COM(2002)54, získáme při přepočtu dílčích hodnot externích
nákladů z dokumentu COM(2002)54 a sumárních hodnot externích nákladů dle programu
Marco Polo 2006 následující tabulku, která umožňuje vzájemně porovnat jednotlivé
externality.

5

COM(2002)54 – Návrh parlamentu EU o poskytování finanční pomoci Společenství za účelem zlepšení vlivu
systému nákladní dopravy na životní prostředí
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Tabulka 7: Externí náklady jednotlivých druhů doprav (přepočtené proporcionální
náklady v EUR/1000 tkm, průměr v EU)
Externality dle programu Marco Polo [EUR/1000tkm] Silnice
Železnice Vodní
Nehody
7,9
1,8
0,0
Hluk
3,1
4,2
0,0
Emise
11,4
4,6
7,3
Změny klimatu (CO2)
1,1
0,6
0,2
Poškozeni infrastruktury
3,6
3,5
2,4
Kongesce
7,9
0,3
0,0
CELKEM
35,0
15,0
10,0
Zdroj: Evropská Komise - program Marco Polo, aktualizace 2006; COM(2002)54
Údaje o emisích byly počítány pro palivo, které je používané loděmi v EU. Obsahuje
vyšší podíl síry než u nafty, která je používána u nás. Na vyšší produkci emisí vodní dopravy
má vliv stáří lodního parku a především stáří pohonných jednotek.
Z této analýzy provedené ve studii proveditelnosti vyplývá, že vodní doprava má v
porovnání s ostatními druhy dopravy nejnižší vliv na životní prostředí. Lze konstatovat, že v
případě změn v dělbě přepravní práce ve prospěch vnitrozemské vodní dopravy je možné
očekávat menší dopady na kvalitu života obyvatel v předmětné oblasti IV. transevropského
koridoru i na změny klimatu. Vodní dopravu můžeme hodnotit jako dopravu s nejnižším
vlivem na životní prostředí přepočteném na jednotku přepravního výkonu.
Tyto závěry zpřesňuje, mimo jiné i pro relaci Hamburk – Děčín, studie Planco [14]
zpracovaná na základě objednávky Ředitelství vodní a plavební správy Východ
v Magdeburku, SRN. Tato studie podrobně srovnává efektivitu německých vodních cest se
silniční a železniční dopravou.
Studie Planco dokládá, že u relací hromadných nákladů jsou externí náklady německé
vnitrozemské lodní dopravy v průměru 7× nižší než silniční dopravy a 4× nižší než náklady
železniční dopravy, viz Obrázek 16. U kontejnerové dopravy je situace obdobná.
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Obrázek 16: Rozpětí a střední hodnoty externích nákladů při přepravě hromadných
substrátů na relaci Hamburg - Děčín

Zdroj: Planco Consulting GmbH, 2007, překlad ŘVC ČR
Externí náklady německé vnitrozemské dopravy – 0,28 cent/tkm lépe vystihují situaci
na vodní cestě Děčín – Hamburk než průměrné evropské externí náklady vodní dopravy – 1
cent/tkm (přepočet - Tabulka 7). Oba zdroje shodně vyhodnocují vodní dopravu, jako dopravu
s nejnižšími externími náklady, následuje železniční doprava a silniční doprava.
Celkové dopravní náklady, tj. vlastní náklady na dopravu plus externí náklady, jsou pro
jednotlivé přepravní relace uvedeny v následujících dvou grafech (Obrázek 17 a Obrázek 18).
Je z nich patrné, že náklady na přepravu zboží se značně mění v závislosti na druhu
převáženého zboží a na konkrétní vodní cestě.
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Obrázek 17: Celkové dopravní náklady hromadných substrátů dle jednotlivých druhů
dopravy na konkrétních relacích (včetně externalit: hluk, dopravní nehody, skleníkové
plyny a další škodlivé látky pro ovzduší)

Zdroj: Planco Consulting GmbH, 2007, překlad ŘVC ČR
V případě mezinárodní vodní cesty Hamburk-Děčín jsou náklady na přepravu
hromadných substrátů včetně započtených externalit ve shodě s výše uvedenou sumou dle
programu Marco Polo (průměrná hodnota), tj. 10 EUR/tkm. Avšak náklady u železnice i
silnice jsou na této konkrétní dopravní trase výrazně vyšší, než uvádí předchozí tabulka.
Dopravní náklady překračují u železnice 20 EUR/tkm a silnice dokonce 44 EUR/tkm. Labská
vodní cesta tak vychází ze srovnání výrazně nejlépe z pohledu dopadů dopravy na životní
prostředí.
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Obrázek 18: Dopravní náklady u kontejnerů dle jednotlivých druhů dopravy na
konkrétních relacích (včetně externalit: hluk, dopravní nehody, skleníkové plyny a další
škodlivé látky pro ovzduší)

Zdroj: Planco Consulting GmbH, 2007, překlad ŘVC ČR
Náklady, včetně započtených externalit, na přepravu kontejnerů vyznívají pro vodní
dopravu na trase Hamburk – Děčín rovněž nejlépe. Následuje, již ne s takovým odstupem
jako v případě hromadných substrátů, železnice a s výraznějším odstupem silnice.
Dále bylo provedeno porovnání externích nákladů pro IV. transevropský koridor
v úseku mezi Lovosicemi a Drážďanami [7]. I tento materiál potvrdil, že externí náklady
vnitrozemské vodní dopravy jsou ve srovnání s železniční a silniční dopravou nejnižší. Měrné
hodnoty externích nákladů jednotlivých dopravních módů uvádí Tabulka 8. Tyto hodnoty se
vztahují ke změně dělby přepravní práce v případě realizace záměru v roce 2010 a platí pouze
pro úsek Lovosice – Drážďany, včetně předpokladu dokončené dálnice D8.
Tabulka 8: Externí náklady na jednotku přepravního výkonu v úseku Lovosice –
Drážďany (Kč/1000 tkm)
Nízký odhad
Střední odhad
Vysoký odhad
Silnice
Železnice
Voda
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Ekologická šetrnost vnitrozemské vodní dopravy bývá zpochybňována autory [15] [16],
kteří se zaměřují výhradně na emise. Jak vyplývá z výše uvedených zdrojů, jsou emise
znečišťujících látek (mimo CO2) v případě vnitrozemské vodní dopravy opravdu vyšší než
emise železniční dopravy. Některé z těchto studií dokonce uvádějí, že vodní doprava má vyšší
emise znečišťujících látek, než silniční doprava. Přístup autorů těchto studií však lze
ilustrovat na tvrzení: „Do budoucna lze očekávat, že díky nasazení pokročilých technologií
u nákladních vozidel, se relativní nevýhody vnitrozemské plavby ještě dále zvýší.“ [15 str.
130]. Toto tvrzení nereflektuje skutečnost, že modernizace motorů nákladních vozidel již
v několika vlnách proběhla a je vynucována přísnými normami, zatímco v případě labských
lodí nikoli. Ve skutečnosti je to tedy právě naopak; díky velkému potenciálu pro modernizaci
a pravděpodobnému zavedení emisních limitů i pro motory labských lodí, by se měla tato
nevýhoda vnitrozemské vodní dopravy spíše zmenšovat. Podstatné je však to, že pokud jsou
zohledněny i jiné externality a nikoli pouze emise, pak vychází vnitrozemská vodní doprava
ze studií jako nejšetrnější. Co se týče emisí CO2 nákladní lodní dopravy lze konstatovat, že
jsou srovnatelné s emisemi železniční dopravy – některé studie uvádějí emise mírně nižší a
některé mírně vyšší než u železniční dopravy.
Významný argument do diskuze o (ne)šetrnosti vnitrozemské vodní dopravy přináší
studie [17], kterou zadala Allianz pro Schiene švýcarské společnosti Infras, jež se externím
nákladům dopravy dlouhodobě věnuje. Allianz pro Schiene nelze podezírat z toho, že by se
snažila externí náklady vodní dopravy podhodnocovat. Tato studie hodnotí průměrné externí
náklady nákladní dopravy v Německu v roce 2005 takto:
Tabulka 9: Externí náklady nákladní dopravy v Německu
dopravní mód
externí náklady v €/1.000 tkm
silniční doprava

38,9

železniční doprava

9,5

vnitrozemská vodní doprava

6,9

Tato studie potvrzuje závěr, že pokud jsou zohledněny i jiné externí náklady, než pouze
emise, je z hlediska externalit nejvhodnějším dopravním módem vnitrozemská vodní doprava.
Všechny studie se též shodují v tom, že emise jsou z hlediska vnitrozemské vodní dopravy
problematické. Emise znečišťujících látek jsou vyšší než u železniční dopravy. Emise CO2
jsou v případě železniční a vodní dopravy srovnatelné. Zde některé studie přisuzují nižší
emise vodní dopravě a některé dopravě železniční. Rozdíl je zřejmě daný tím, jak velký podíl
zdrojů emitujících CO2 je využíván pro výrobu elektrické energie pro pohon lokomotiv
v jednotlivých zemích a obdobích.

Výpočet a struktura pozitivních efektů vodní dopravy na dopravním trhu
Výpočet vychází z informací a dat, týkajících se dopravního trhu na koridoru Česká
republika – severoněmecké námořní přístavy, případně přístavy ARA. Tento dopravní směr
lze z pohledu české ekonomiky pokládat za nejdůležitější jak z hlediska absolutního objemu
zboží, tak z hlediska nabídky kapacity dopravních systémů, přístupu k moři a tvorby cen

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

82

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

dovozného pro české exportní i importní zboží. Vzhledem k přehlednosti a průkaznosti
výpočtu jsou data zaokrouhlena a zjednodušena tak, aby údaje byly řádově i věcně správné a
výsledek byl vypovídající se statistickou mírou nepřesnosti.
Pozitivní efekty vodní dopravy na dopravním trhu fungují již v současnosti, když je
labská vodní cesta splavná. Jedná se především o tyto pozitivní efekty:
1.
2.

slevy na železnici vlivem konkurence levné vodní dopravy
rozdíl v externích nákladech (externality)

1) Slevy vlivem konkurence levné vodní dopravy
Na železnici je rozdíl (sleva) mezi tarifem a tržní cenou 625,- Kč/t. Ovlivněno
konkurencí vodní dopravy je cca 50 % zboží na železnici, tj. 6 mil. tun ročně. Sleva na
železnici činí:
625×6 000 000 = 3 750 mil. Kč = 3,75 mld. Kč/rok
Na silnici je rozdíl mezi tarifem a tržní cenou 135,- Kč/t. Ovlivněno konkurencí vodní
dopravy je cca 30 % zboží na silnici, tj. 2,85 mil. tun ročně. Sleva na silnici činí:
135×2 850 000 = 380 mil. Kč = 0,38 mld. Kč/rok
Úspora na dovozném celkem činí 4,1 mld. Kč/rok.
2) Úspora externích nákladů
Pro výpočet uvažujeme hodnoty externích nákladů dle studie Planco, které jsou pro
koridor Hamburk – Děčín přesnější.

cent/tkm

Tabulka 10: Suma externích nákladů jednotlivých druhů doprav
silniční doprava
železniční doprava
vodní doprava
2,00
1,13
0,28

Úspora externích nákladů v případě srovnání železnice a vodní doprava činí:
1,13 – 0,28 = 0,85 cent/tkm
Vodní doprava ročně přepraví 0,5 mil. tun nákladu, délka vodní cesty Děčín – Hamburk
je 620 km, tedy:
500 000×620 = 310 mil. tkm
Úspora externích nákladů tak činí:
0,85×310 000 000 = 2,63 mil. EUR = 0,06 mld. Kč/rok
Úspora externích nákladů v případě srovnání silnice a vodní doprava činí:
2 – 0,28 = 1,72 cent/tkm
Úspora externích nákladů tak činí:
1,72×310 000 000 = 5,33 mil. EUR = 0,14 mld. Kč/rok
Průměrná úspora při srovnání s oběma dopravními systémy je cca 0,1 mld. Kč/rok.
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Celková úspora tedy představuje přibližně:
4,1+0,1 = 4, 2 mld. Kč/rok
Je třeba zdůraznit, že tento finanční přínos platí pro současný stav vodní cesty. Po
realizaci záměru lze očekávat zvýšený zájem o vodní dopravu ze strany přepravců a tedy další
navýšení této částky. Aktualizovaná studie proveditelnosti [3] ve své příloze I předpokládá do
roku 2024 zdvojnásobení této částky, pokud bude záměr realizován.

Cíle záměru
Cílem záměru je především zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi od státní
hranice ČR/SRN v ř. km 726,6 (pl. km 109,3) po konec vzdutí plavebního stupně Děčín v ř.
km 746,2 (pl. km 90) u Boletic v souladu s podmínkami na navazujícím německém úseku
Labe do Magdeburku. Tím bude zajištěno trvalé spojení přístavu Hamburg s prvním městem
na českém území. Cíle bude dosaženo stabilizací následujících základních parametrů plavební
dráhy stanovených Ministerstvem dopravy:
• Dosažení ponoru 140 cm po 345 dní v roce při průtoku Q345d, tj. při 110 m3/s ve
vodočetném profilu Labe v Ústí nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 190 cm),
které umožní ekonomické provozování plavidel v daném úseku.
• Dosažení ponoru 220 cm po 180 dní v roce při průtoku Q180d, tj. při 236 m3/s ve
vodočetném profilu Labe v Ústí nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 270 cm),
tj. plnosplavnosti úseku. Docílení stavu, který umožní vytvoření a udržení přepravního
proudu jako nezbytnou a nutnou podmínku dalšího rozvoje vodní dopravy v České
republice.
• Zajištění minimální šířky plavební dráhy v přímé trati v úrovni maximálního ponoru lodí
50 m.
Při zajištění tohoto hlavního cíle projektu je zároveň možné naplňovat další důležité
dílčí cíle, především globální cíl v podobě snižování emisí skleníkových plynů a podporu
rozvoje výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Plavební stupeň Děčín využije
hydroenergetický potenciál vodního toku Labe v daném úseku vybudováním malé vodní
elektrárny o instalovaném výkonu 7,9 MW a roční produkci elektrické energie 46,9 GWh/rok
ve variantě 1B (respektive 9,68 MW a 60 GWh/rok ve variantě 1). Dále ve střednědobém
horizontu dojde k úspoře emisí skleníkových plynů a dalších externích nákladů přesunutím
části přepravního objemu ze silniční a železniční dopravy na vnitrozemskou vodní dopravu
[3], která je z hlediska životního prostředí šetrnější [14], [7], [17].
Hlavním cílem záměru je zajištění trvalých plavebních podmínek na Labi v úseku
Děčín – státní hranice ČR/SRN, a tím též cenová regulace dopravního trhu, zvyšování
konkurenceschopnosti české ekonomiky a zvýšení kapacity IV. transevropského
dopravního koridoru.
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Soulad záměru s koncepcemi EU a ČR
Vodní doprava patří z pohledu udržitelného rozvoje a mobility mezi důležité oblasti
zájmu EU. Evropská komise jí přikládá velkou důležitost a předpokládá se růst jejího
významu v ekonomice.
Labsko-vltavská vodní cesta patří do sítě mezinárodních vodních cest. Provoz
dopravních sítí se řídí mnohými mezinárodními multilaterálními a bilaterálními dohodami a
předpisy.
Jako nejvýznamnější a pro nákladní dopravu jediná vodní cesta u nás je labsko-vltavská
soustava zahrnuta do mnoha národních strategických a rozvojových programů a dokumentů.
Tyto dokumenty se zabývají průřezově rozvojem a provozem vodní dopravy, udržitelným
rozvojem a životním prostředím.
Základní přehled dokumentů je uveden na následujících stránkách, dokumenty jsou
rozděleny dle svého významu na mezinárodní a evropské, národní a regionální.:
Mezinárodní a evropské dokumenty
Největší váhu závazků mají mezinárodní dohody a cíle vycházející z evropské politiky.
Tyto dokumenty obsahují strategie a záměry z hlediska dalšího rozvoje evropského
společenství:
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se
mění – doplňuje rozhodnutí č. 1692/96/ES
Labe jako vodní cesta je součástí evropské dopravní sítě TEN-T definované výše
uvedenými rozhodnutími, na níž je odstranění úzkých míst pro Českou republiku po
přistoupení k EU závazné. Dle rozhodnutí má být transevropská dopravní síť vytvořena
postupně do roku 2020.
Vnitrozemské vodní cesty, které jsou součástí sítě TEN-T, musí odpovídat minimálním
technickým požadavkům pro třídu IV vodních cest.
Evropská dohoda o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu
(AGN)
Dohoda představuje koordinovaný plán rozvoje a výstavby sítě vnitrozemských vodních
cest v Evropě. Dohodou je určena síť vnitrozemských vodních cest mezinárodního významu.
Evropské státy se zavazují přizpůsobit své vodní cesty a přístavy zařazené do této sítě. Tato
dohoda se stala součástí českého právního systému na základě sdělení Ministerstva
zahraničních věcí č. 163/1999 Sb.
Do sítě je zařazena řeka Labe po Pardubice (označení E 20), dále řeka Vltava od
Mělníka po Slapy jako odbočka E 20–06. Přístavy mezinárodního významu v ČR tvoří Děčín,
Ústí nad Labem, Mělník a Praha.
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Bílá kniha EU: Evropská dopravní politika do roku 2010 – čas rozhodnout
Evropská dopravní politika stanovuje nutná opatření pro rozvoj vnitrozemské vodní
dopravy za účelem vytvoření udržitelného systému dopravy schopného vyhovět rostoucím
přepravním potřebám. Hlavní přednosti lodní dopravy jsou vnímány:
• v energetické efektivnosti
• v nízké hlukové zátěži
• v malých požadavcích na zábor krajiny
• ve vysoké bezpečnosti.
Kapacita vnitrozemské vodní dopravy je zhodnocena jako nevyužitá a navržená
opatření mají zajistit větší spolehlivost, efektivitu a přístupnost vodní dopravy, konkrétně
např. prostřednictvím odstranění úzkých hrdel na vodních cestách, znovuoživením vodních
cest, na nichž dochází k poklesu přepravních výkonů, zlepšením napojení na řeky a přístavy
a rozvojem infrastruktury pro překládku.
Kjótský protokol o snižování emisí skleníkových plynů
Protokol vstoupil v platnost 16. února 2005 a zavazuje smluvní strany ke snížení emisí
skleníkových plynů pro období 2008–2012 z úrovně roku 1990. Cíl pro EU a ČR je redukce
o 8 %. Přesunutí silniční dopravy na dopravu vodní a využívání energie získané z vody
pomáhá jeho naplňování.
Bílá kniha EU o budoucnosti v obnovitelných zdrojích energie
Bílá kniha zveřejněná EK 26. listopadu 1997 stanoví strategii a akční plán Společenství
vedoucí ke zdvojnásobení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové hrubé produkci
energie z 6 na 12 % do roku 2010. Při výstavbě Plavebního stupně Děčín a tím i MVE se
zajistí vyšší dodávky elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 77/2001/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu EU s elektřinou
Směrnice zavazuje členské státy přijmout opatření a programy podpory, které povedou
ke zvyšování výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Konkrétní formy opatření jsou na
rozhodnutí jednotlivých států, musí však být v souladu s pravidly pro vnitřní trh s elektřinou
a úměrné indikativním cílům, aby vedly k jejich splnění v roce 2010.
Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu „NAIADES“
Publikován Sdělením Komise o podpoře vnitrozemské vodní dopravy „NAIADES“
KOM (2006) 6 ze dne 17. 1. 2006. Z programu citujeme následující: „EU se zavázala
směřovat k cíli převedení dopravy na méně energeticky náročné, čistší a bezpečnější druhy
dopravy. Vnitrozemská vodní doprava je zjevnou volbou, která může hrát výraznější roli při
dosahování těchto cílů. Je zapotřebí učinit konkrétní kroky k plnému využití tržního
potenciálu vnitrozemské plavby a zatraktivnění jejího využívání“.
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Evropská strategie Doprava šetrnější k životnímu prostředí (The Greening Transport Package)
Tato strategie z června 2008 podporuje vodní dopravu především tím, že sumarizuje
všechny iniciativy EU zaměřené na snížení dopadů dopravy na životní prostředí a navrhuje
zahrnout do ceny dopravy i externí náklady. Vzhledem k dopadům globální recese je však
zřejmé, že naplnění tohoto návrhu je ve střednědobém horizontu neprosaditelné.
Mezinárodní plán oblasti povodí Labe
Mezinárodní plán oblasti povodí Labe byl zpracován podle článku 13 Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro
činnost Společenství v oblasti vodní politiky Mezinárodní komisí pro ochranu Labe (MKOL)
jako jednotný dokument pro mezinárodní oblast povodí Labe, která zasahuje na území čtyř
členských států EU – České republiky, Německa, Rakouska a Polska.
Záměr je v Mezinárodním plánu oblasti povodí Labe zmíněn v kapitole 6.2 Prognóza
vývoje užívání vody do roku 2015, kde je uvedeno, že připravovaným projektem podle
návrhu Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 je také zlepšení plavebních
podmínek na Labi mezi Střekovem a státní hranicí se SRN.
Národní dokumenty
Na mezinárodní dohody a politiky navazují národní a regionální cíle. Tyto dokumenty
zohledňují potřeby státu, krajů a místních samospráv:
Usnesení vlády České republiky č. 337 ze dne 23. 3. 2005
Vláda se problematikou vodní dopravy a zlepšením plavebních podmínek zabývá již od
roku 1996. Svým Usnesením č. 337/2005 z 23. 3. 2005 uložila 1. místopředsedovi vlády a
ministru dopravy zajistit ve spolupráci s ministrem životního prostředí zpracování nového
technického řešení zajišťujícího zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi
prostřednictvím výstavby Plavebního stupně Děčín.
Usnesení vlády České republiky č. 1064 ze dne 19. září 2007
Vláda ČR ve svém usnesení č. 1064 ze dne 19. září 2007 schválila harmonogram
výstavby dopravní infrastruktury v letech 2008 až 2013. Harmonogram zachycuje zásadní
investiční a neinvestiční potřeby dopravní infrastruktury ČR. Kromě projektů silniční a
železniční infrastruktury obsahuje pro oblast vodní dopravy realizaci projektu Plavebního
stupně Děčín.
Strategie udržitelného rozvoje České republiky (SUR) listopad 2004
Smyslem strategie je zajistit udržitelný rozvoj České republiky formulací strategických
a dílčích cílů a nástrojů, které co nejvíce omezí nerovnováhu mezi ekonomickým,
environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti a zaručí co nejvyšší dosažitelnou kvalitu
života pro současnou generaci a vytvoří předpoklady pro kvalitní život generací budoucích.
Časový horizont strategie je rok 2014. Strategie je konsensuálním rámcem pro zpracování
dalších materiálů koncepčního charakteru (sektorových politik či akčních programů).
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Strategie se zaměřuje též na vodní dopravu, kterou uvádí jako z hlediska emisí a energetické
náročnosti šetrnější k životnímu prostředí, než dopravu železniční či silniční. Dále sleduje i cíl
zvyšování podílu spotřeby obnovitelných zdrojů energie.
Strategie hospodářského růstu České republiky 2005–2013 (SHR)
Cílem Strategie hospodářského růstu je významným způsobem přiblížit Českou
republiku ekonomické úrovni hospodářsky rozvinutějších zemí Evropské unie při
respektování principů udržitelného rozvoje do roku 2013 (měřeno ukazatelem HDP na
jednoho obyvatele). Strategie hospodářského růstu ČR rozpracovává Strategii udržitelného
rozvoje ČR v hospodářské oblasti se zohledněním cílů v dalších dvou pilířích udržitelného
rozvoje. Relevantní cíle pro projekt plavebního stupně Děčín jsou obsaženy v pilíři
Infrastruktura, kde je doporučeno „optimalizovat labskou plavební cestu“.
Státní politika životního prostředí České republiky 2004–2010 (SPŽP)
SPŽP je zásadní referenční dokument pro ostatní sektorové i regionální politiky z
hlediska životního prostředí. Zaměřuje se také na zvýšení podílu výroby energie
z obnovitelných zdrojů. Přestože dokument vodní dopravu výslovně nezmiňuje, fakticky její
rozvoj doporučuje v těchto bodech v kapitole 5. Doprava:
• podporovat změnu podílu osobní i nákladní přepravy ve prospěch environmentálně
šetrnějších druhů, jako je železniční, kombinovaná a dále veřejná osobní a cyklistická
doprava
• systematicky podporovat výraznější podíl ekologicky šetrných druhů dopravy v rámci
regionu při tvorbě rozvojových koncepcí a plánů na úrovni krajů
• snižovat spotřebu neobnovitelných zdrojů energie v resortu dopravy
• realizovat programy, které budou vést ke snižování emisí z dopravy
• zaměřit pozornost na zvyšování bezpečnosti při přepravě nebezpečných věcí
• pokračovat v postupné internalizaci externích nákladů z dopravy a vytvářet tak rovné
podmínky v dopravě
• ve výdajích z rozpočtu
environmentální hlediska

Státního

fondu

dopravní

infrastruktury

zohledňovat

Dopravní politika České republiky pro léta 2005–2013
Dokument Dopravní politika pro léta 2005–2013 je základním koncepčním
dokumentem, který stanovuje hlavní směry vývoje sektoru dopravy ve střednědobém
horizontu. Globálním cílem dopravní politiky je vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní
dopravy zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů
udržitelného rozvoje a položit reálné základy pro nastartování změn proporcí mezi
jednotlivými druhy dopravy. Přehled relevantních priorit, specifických cílů a opatření DP ČR
pro projekt Plavební stupeň Děčín je uveden v následující tabulce.
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Tabulka 11: Přehled relevantních priorit, specifických cílů a opatření DP ČR pro záměr
Priorita
Specifický cíl
Opatření
4.1 Dosažení vhodné dělby 4.1.4 Zkvalitnění přepravní Podpořit kombinovanou přepravu
přepravní práce mezi druhy práce v nákladní dopravě
a vyšší využití kapacity železniční
dopravy zajištěním rovných
a vodní dopravní cesty a podpořit
podmínek na dopravním
vývoj a zavedení nových
trhu
multimodálních technologií.
4.2 Zajištění kvalitní
4.2.2.3 Hlavní projekty
Řešit problémy splavnosti na
dopravní infrastruktury
rozvoje vodních cest
dopravně využívaných vodních
cestách a dalších vodních cestách,
jejichž rozvoj a modernizace je ve
veřejném zájmu.
Při realizaci projektů rozvoje
vodních cest minimalizovat dopady
na jednotlivé složky životního
prostředí.
Relevantní indikátory DP ČR ve vztahu k PSD jsou především:
• Výkony ve vnitrozemské vodní dopravě v tkm (limit: do roku 2010 zvýšení o 100 %, do
roku 2015 o 150 %, trend: rychlé zastavení poklesu a přechod k růstu).
• Počet plavebních dní v roce na labsko-vltavské vodní cestě (limit: do roku 2013 345 dní
v roce).
A dále také:
• Emise skleníkových plynů pocházejících z dopravy v členění na fosilní zdroje a zdroje
z biomasy (limit: k roku 2010 stagnace, k roku 2013 pokles o 5 %, trend: do roku 2010
zastavení nárůstu a zahájení sestupného trendu).
• Podíl obyvatel vystavených nadměrnému hluku z dopravy v % (limit: do roku 2010
pokles o 50 %, do roku 2013 o 100 %, trend: snižování počtu postižených obyvatel, do
roku 2013 dořešení problému).
Státní energetická koncepce, 2004 (SEK)
Státní energetická koncepce patří k základním součástem hospodářské politiky České
republiky. Státní energetická koncepce ve své vizi konkretizuje státní priority a stanovuje cíle,
jichž chce stát dosáhnout při ovlivňování vývoje energetického hospodářství.
Plán oblasti povodí Ohře a Dolního Labe
Plánování v oblasti vod v ČR je prováděno podle Směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky ze dne
23. října 2000, která nabyla účinnosti dne 22. prosince 2000, která byla transponována do
českého právního řádu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.
Plánování v oblasti vod probíhá v šestiletých cyklech od roku 2009, kdy vstoupily v
platnost první plány povodí. Pořizovatelem Plánu oblasti povodí (POP) Ohře a dolního Labe
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je Povodí Ohře, s.p. Plavební stupeň Děčín je v aktuálně platném POP uveden v části B jako
opatření k uspokojení požadavků na užívání vod pro plavbu a zároveň v části D jako
protipovodňové opatření - list opatření OH 200048 Plavební stupeň Děčín – protipovodňová
ochrana města Děčín, který je přiřazen k útvaru povrchových vod 14625000 Labe po soutok s
tokem Kamenice.
Návrh krátkodobých opatření pro východiska z krize a řešení jejích důsledků
Na jednání Rady hospodářské a sociální dohody České republiky 2. února 2010 se vláda
se sociálními partnery shodla na 38 bodech, které mohou napomoci ke zlepšení ekonomickosociálního prostředí v ČR a nastartování ekonomického růstu. Materiál je reakcí vlády na
odeznívající ekonomickou krizi a stav veřejných financí. Obsahuje soubor konkrétních
opatření, jejichž realizací bude možné v krátkém časovém období zpomalit negativní
důsledky krize, stabilizovat ekonomicko-sociální prostředí a znovu nastartovat ekonomický
růst.
Bod č. 15 tohoto dokumentu zní: „Vytvořit podmínky pro přijetí konečného rozhodnutí
ve věci zlepšení plavebních podmínek na Labi prostřednictvím výstavby plavebního stupně
Přelouč a Děčín – výstavba jezů na Labi (viz rovněž usnesení vlády ze dne 23. 3. 2005 č.
337).“ Tento bod vyjadřuje přesvědčení Vlády ČR, že podpora vnitrozemské plavby má
nesporný ekonomický význam.
Regionální dokumenty
Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006–2020
Kraje dlouhodobě požadují uplatňování principů udržitelného rozvoje v rámci svých
kompetencí. Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje 2006–2020 vychází ze stávající
situace regionu a jako jeden z cílů si stanovuje snížení podílu silniční nákladní dopravy na
celkových přepravních výkonech, což je v souladu se záměrem. Jako environmentální riziko
uvádí „nekoncepční řešení vodní dopravní infrastruktury kraje“, což však z důvodu
chybějícího komentáře nelze jednoznačně interpretovat.
Program rozvoje Ústeckého kraje
Program rozvoje kraje je stimulační a intervenční nástroj, jímž se krajská samospráva
snaží ovlivnit ostatní organizace a instituce regionálního rozvoje, aby připravovaly a
realizovaly takové projekty, které jsou v zájmu kraje jakožto celku. Tento zájem je vyjádřen v
programu společnými, byť relativně široce definovanými cíli. Má se za to, že jednotlivé
projekty ve svém souhrnu způsobí žádoucí změny v kraji – rozvoj kraje. V první kapitole
dokumentu je obsažen předpoklad zlepšení podmínek vodní dopravy na Labi a následného
přesunu části automobilové dopravy na vodní cestu. V tomto duchu vodní dopravě věnuje i
celou podkapitolu na straně 44. Dále dokument předpokládá výstavbu vodní elektrárny při
stavbě plavebního stupně v Prostředním Žlebu.
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Územní energetická koncepce Ústeckého kraje
Územní energetická koncepce Ústeckého kraje mezi reálnými způsoby využití vodní
energie uvádí výstavbu nové vodní elektrárny spolu s novým jezem, mezi vhodnými řekami
uvádí i Labe.
Strategický plán rozvoje města Děčín II
Strategický plán rozvoje města Děčína v rámci cíle B.II.3 Plavební podmínky na Labi
ukládá primátorovi města trvalý úkol „podílet se na propagaci, prosazování a realizaci
vodního stupně Prostřední Žleb“. Dále je popsán i vývoj situace a změnu názvu na Plavební
stupeň Děčín, tento úkol lze tedy identifikovat se záměrem. V popisu plnění cíle A.III.3
Zprovoznění osobní vodní dopravy v Děčíně zmiňuje dokument jako významné omezení pro
osobní vodní dopravu nízký stav vody v roce 2008.

Shrnutí
Realizací záměru budou naplňovány závazky vyplývající pro Českou republiku
především z Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července
1996, o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě ve znění
Rozhodnutí Evropského Parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se
mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské
dopravní sítě (TEN-T) a budou naplňovány cíle evropské dopravní politiky a akčního
programu „NAIADES“. Díky výstavbě MVE a zvýšení konkurenceschopnosti vnitrozemské
vodní dopravy bude naplňován i globální cíl snižování emisí CO2 zvyšováním podílu výroby
primární energie z obnovitelných zdrojů energie.
Záměr naplňuje cíle Dopravní politiky ČR pro léta 2005–2013. Strategie udržitelného
rozvoje ČR, Strategie hospodářského rozvoje ČR i Státní politiky životního prostředí ČR.
Záměr dále naplňuje usnesení vlády č, 337/2005 a 1064/2007.
Realizací záměru bude uspokojena poptávka po zlepšení plavebních podmínek ze strany
dopravců (rejdařů), přepravců (vlastníků zboží) a provozovatelů přístavů. Splavnost v
projektových parametrech vytvoří lepší podmínky pro podnikání rejdařů, kteří budou moci
lépe plánovat svou podnikatelskou činnost. Bude vytvořen prostor pro investice do lodního
parku.
Stabilizované plavební podmínky na dolním Labi vytvoří podmínky pro konkurenční
prostředí mezi rejdaři a zároveň bude vytvořena konkurence k ostatním druhům dopravy. Lze
tedy očekávat tlak na snížení cen přepravného. Bude tak uspokojena poptávka přepravců po
levné přepravě. Z vytvoření konkurenčního prostředí budou profitovat i přepravci, kteří vodní
dopravu nevyužijí. Konečným primárním důsledkem jsou úspory nákladů pro přepravce jako
podnikatelské subjekty působící v hospodářském prostoru ČR vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti s dopadem na vyšší ekonomický růst ČR.
Realizací záměru bude zvýšen objem přepravovaného zboží vodní dopravou, zvýší se
překladní výkony přístavů, posílí se jejich ekonomika.
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Realizace záměru přispěje k naplňování závazků vyplývajících pro Českou republiku ze
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 77/2001 o podpoře výroby elektřiny z
obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu EU a z přístupové smlouvy ČR k Evropské unii, dále
závazků plynoucích z Kjótského protokolu.
Díky realizaci záměru budou zajištěny podmínky pro vyšší konkurenceschopnost české
ekonomiky díky úsporám na dopravném vlivem regulačního působení vnitrozemské vodní
dopravy, které již nyní převyšují 4 mld. Kč a do roku 2024 by mohly přesáhnout 8 mld. Kč
[3].

B.I.5.2 Zdůvodnění umístění záměru
Umístění záměru souvisí se zvoleným technickým řešením a následujícími požadavky:
• Požadavek zajištění plavebních hloubek srovnatelných s podmínkami v SRN do prvního
přístavu na českém území – do Děčína
• Požadavky na prostor – dostatečný prostor pro vybudování jednotlivých objektů díla a
také pro jejich údržbu a opravy
• Požadavky z hlediska životního prostředí – maximální omezení negativních dopadů na
životní prostředí
• Požadavky geologické, hydrologické a hydraulické – geologie lokality by neměla
vyžadovat speciální technická řešení vzhledem k výstavbě navržených objektů; z
hydrologického a hydraulického hlediska by bylo vhodné, aby stavba co nejméně
ovlivňovala splaveninový a plaveninový režim toku, chod ledů a průběh povodňových
situací (zde je souvislost s požadavky z hlediska životního prostředí).
• Požadavky na dostupnost a dopravní infrastrukturu – napojení PSD přístupovou
komunikací na silniční síť
• Požadavky na zajištění dodávek vody a energie
• Požadavek na vyvedení výkonu z MVE
Ve variantách 1 a 1B se území navrhované výstavby nachází převážně ve vlastním
korytě vodního toku, pouze v místech výstavby vlastního plavebního stupně zabírá přilehlé
inundační území s minimálním zásahem do zemědělské půdy, která není hospodářsky
využívána. Varianta 1B navíc zahrnuje zmírňující a revitalizační opatření, která se nacházejí
v bezprostřední blízkosti koryta řeky Labe v úseku Nebočady až Hřensko. Dále od koryta
Labe zasahuje revitalizace oblasti zaústění Ploučnice, zde úpravy dosahují až k silničnímu
mostu přes Ploučnici (silnice II/261 do Ústí nad Labem).
Z hlediska schváleného Územního plánu města Děčín je varianta 1B v souladu s ÚPD,
viz Příloha H.1 – Vyjádřeni SÚ z hlediska ÚPD.
Vodní dílo je v platném územním plánu města Děčín, schváleném 21. 3. 2002,
označené jako plavební stupeň Prostřední Žleb. Vodní dílo je uvedené v závazné části ÚPD.
Lokalizace vodního díla a jeho technické parametry uváděné v ÚPD byly převzaty z
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projektových podkladů v období 1996–2000. Vodní dílo Prostřední Žleb je v ÚPD
lokalizováno v ř. km 737,12 (pl. km 98,88).

B.I.5.3 Zvažované varianty záměru
Do současné doby bylo navrhováno, ověřováno a rozpracováno několik desítek variant.
Proto není možné, aby se tato dokumentace zabývala každou z nich v plném rozsahu. Jako
referenční varianta byla zvolena varianta 1B, která je výsledkem dlouhodobé
interdisciplinární spolupráce odborníků v oblasti ochrany přírody, vodního hospodářství a
dopravy. V této kapitole jsou proto jednotlivé varianty zváženy a vyhodnoceny vždy do
takové podrobnosti, aby bylo zřejmé, že konkrétní zvažovaná varianta splňuje alespoň jednu
z níže uvedených podmínek, což zakládá důvod k tomu, aby nebyla v dokumentaci EIA
hodnocena v plném rozsahu. Podmínky, které vedou k zamítnutí varianty již ve fázi
předběžného hodnocení v této kapitole, jsou tyto:
a) má nepochybně významně větší negativní vlivy na životní prostředí než
varianta 1B,
b) neumožňuje dosáhnout zlepšení plavebních podmínek tak, aby byly
srovnatelné s podmínkami na německém Labi,
c) její provedení není prokazatelně účelné či z technických hledisek možné.

V minulosti zvažované a projednávané varianty
Po druhé světové válce byla pro úsek mezi Ústím nad Labem a státní hranicí ČR/SRN
zpracována řada komplexních plavebně-energetických studií, které mimo jiné prokázaly,
že zlepšení plavebních poměrů v tomto úseku Labe nelze zabezpečit jiným způsobem než
výstavbou plavebních stupňů. Byla vypracována řada variant a jejich variací, které řešily
splavnost regulačně upraveného úseku Labe od Střekova po státní hranici. V následujícím
textu bude věnována pozornost všem řešením vztahujícím se k úseku Boletice – státní hranice
ČR/SRN. Důležitá studie zkoumající podrobně širokou škálu variant vznikla v roce 1994.
Vypracovalo ji Dopravní rozvojové středisko ve spolupráci s Českým vysokým učením
technickým [18]. Tato studie podrobně zkoumala varianty zlepšení splavnosti úseku Střekov –
hranice ČR/SRN. Zadání bylo obdobné cílům záměru Plavebního stupně Děčín, tedy
zabezpečit minimální ponor 1,40 m po 95 % dní v roce. Zvláštní důraz byl v zadání kladen na
to, že navrhované úpravy musí být maximálně šetrné k okolnímu životnímu prostředí.
Hlavním cílem řešení bylo proto dosáhnout na českém regulačně splavněném dolním Labi
plavebních podmínek ekvivalentních s německým Labem pomocí dalších regulačních úprav.
Tato studie, která již využila možnosti matematického 1D modelování ustáleného a
neustáleného proudění a morfologického vývoje podélného profilu koryta Labe, byla následně
posouzena zhodnocením jednotlivých variant řešení z hlediska vlivu na podzemní vody,
ekosystémy, odtokové poměry a kvalitu vody v toku [19]. Na základě těchto studií lze
zhodnotit i možnosti zlepšení splavnosti v úseku Boletice – hranice ČR/SRN.
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Nadlepšování průtoků
Studie [18] zkoumala možnost dosažení požadovaných plavebních hloubek pomocí
nadlepšování průtoků v době nedostatečných vodních stavů z nádrží vltavské kaskády i
z vodní nádrže Nechranice. Výpočtem bylo prokázáno, že objemy vody potřebné pro
déletrvající nadlepšování průtoků na návrhové parametry by k dispozici nebyly a toto řešení
tedy není možné. Reálně je možné počítat pouze s krátkodobým nadlepšováním o 50-100 m3/s
po 5 až 10 dní, což však může být v konfliktu s jinými vodohospodářskými požadavky.
Naposledy byla situace analyzována s ohledem na hydrologickou bilanci celého povodí
Labe [20]. Bylo prokázáno, že i za pominutí některých významných účelů vodních děl by
nebylo v povodí dostatek vody pro stálé nadlepšování průtoků na požadovanou úroveň. Proto
je možné toto řešení vyloučit – splňuje podmínku b) i c).
Prohrábka dna ve sklonu 0,451 ‰
Studie [18] se zabývala prohrábkou dna v úseku Střekov – státní hranice ČR/SRN
v různých sklonech. V tomto případě je reálné zvažovat pouze prohrábku v jednotném sklonu
0,451 ‰, protože sklon dna v úseku Boletice – Dolní Žleb je 0,448 ‰, tudíž lze vypočítané
hodnoty vztáhnout i na tento úsek.
Tato varianta umožňuje při Q345d v úseku Boletice-státní hranice ČR/SRN
dosažení minimálního ponoru 1,02 m i při zúžení šířky plavební dráhy na 25 m a tudíž
splňuje podmínku b).
Úprava koryta pomocí koncentračních staveb
Toto řešení předpokládá dílčí prohrábku dna v kritických úsecích a výstavbu podélných
a břehových výhonů při zachování stávajícího stabilizovaného dna – přirozená dnová dlažba.
Tato varianta umožňuje při Q345d v úseku Boletice-státní hranice ČR/SRN dosažení
minimálního ponoru 1,08 m i při zúžení šířky plavební dráhy na 25 m [18]. Tato
varianta tudíž splňuje podmínku b).
Kombinovaná úprava koryta pomocí koncentračních staveb doplněná částečnou
prohrábkou dna
Toto řešení je kombinací obou výše uvedených variant, jde tedy o výstavbu podélných a
příčných břehových výhonů doplněnou v určitých kritických úsecích prohrábkou dna. Tato
varianta umožňuje při Q345d v úseku Boletice-státní hranice ČR/SRN dosažení
minimálního ponoru 0,97 m. Tato varianta tudíž splňuje podmínku b).
Zajištění potřebných plavebních hloubek by bylo možné teoreticky dosáhnout
soustředěním průtoků do úzké jednosměrné plavební dráhy pomocí příčných koncentračních
staveb a prohloubením kynety plavební dráhy na celém dotčeném úseku řeky. To by ovšem
způsobilo:
-

zvýšení rychlostí proudění v plavební dráze a tím zhoršení plavebních podmínek pro
všechny druhy plavidel,

-

destabilizaci dna v zúženém korytě a jeho zahlubování,

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

94

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

-

zhoršení podmínek pro převádění povodní v celém úseku řeky včetně úseku v
intravilánu města Děčín.

Z uvedeného je zřejmé, že varianta řešení pomocí jednosměrné plavební dráhy v celém
úseku by znamenala nikoliv zlepšení, ale další zhoršení současně nevyhovujících plavebních
podmínek na regulačně splavněném dolním Labi v úseku Střekov - státní hranice ČR/SRN. Z
toho důvodu je třeba ji označit za nepřijatelnou – splňuje podmínku c).
K variantám předpokládajícím prohrábku stávajícího dna (byť jen v kritických úsecích)
je třeba podotknout, že by bylo nutné prohloubit dno i v místě problematického skalního
prahu v centru Děčína pod Pastýřskou stěnou. Tato úprava by nebyla proveditelná pomocí
bagrování a bylo by zřejmě třeba použít trhavinu, což je spojeno s rizikem ztrácení vody
z toku.
Všechny tři výše zvažované varianty řešení s sebou vlivem zvyšování rychlostí
proudění vody v toku nesou též riziko destabilizace koryta a jeho erozního zahlubování
se všemi ekologickými důsledky, které by to v úzké nivě Labského údolí přinášelo. Lze
tedy s vysokou pravděpodobností předpokládat, že splňují i podmínku a).
Studie [18] doporučuje řešit tento úsek pomocí výstavby plavebního stupně Prostřední
Žleb v kombinaci s částečnou prohrábkou dna. Toto doporučení následně vyplývá i ze studie
hodnotící vypracované varianty z hlediska vlivu na podzemní vody, ekosystémy, odtokové
poměry a kvalitu vody v toku [19]. Záměr ve variantě 1 i 1B respektuje tato doporučení.
S cílem využít zkušeností zahraničních odborníků jak v oblasti úprav toků, tak i z
projednávání těchto investičních záměrů z ekologického hlediska, byla v rámci programu
PHARE Ministerstvem dopravy ČR v roce 1995 zadána studie „Assesment of the Possibility
to Improve the Elbe Navigation in the Strech of Ústí n. L. – Střekov – State Border“ [21],
která měla posoudit postup a závěry racionalizačního projektu DRS ČR a ČVUT. V závěrech
tohoto hodnocení je mimo jiné uvedeno:
• protože podélný sklon dna českého úseku je významně větší než na německém úseku
řeky Labe, není možné zajistit splavnost s ponorem 1,4 m pouze prostředky regulačních
opatření,
• metodika použitá pro řešení racionalizačního projektu je adekvátní,
• konzultanti se domnívají, že výsledek EIA by podpořil projekt, pokud by se realizovala
doporučená náhradní opatření a pokud by byla EIA zpracována nestrannými experty.
V minulosti zvažované varianty se vzdouvacími prvky
Plavebně-energetické stupně
V roce 1992 vypracoval Hydroprojekt, a.s. pro objednatele HYDROČEZ, a.s. řešení
s plavebně-energetickým stupněm v Dolním Žlebu (ř. km 732,85; pl. km 103) se vzdutím na
kótě 126,70 m n.m. Tuto variantu lze vyloučit vzhledem k významně vyšším negativním
vlivům na životní prostředí, znamenala by totiž oproti variantě 1B faktickou likvidaci přírodní
památky Nebočadský luh, cenné lokality v Podskalí a veškerých lužních porostů
v Prostředním Žlebu. Splňuje tedy podmínku a).
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V roce 1993 vypracoval Hydroprojekt pro téhož objednatele ještě varianty se třemi,
respektive pěti stupni v celém úseku Střekov – státní hranice ČR/SRN. V třístupňové variantě
by v úseku Boletice – hranice ČR/SRN vznikly plavební stupeň Křešice (ř. km 745,12; pl. km
91) s nominálním vzdutím na kótě 127,60 m n. m. a Dolní Žleb (ř. km 732,85; pl. km 103)
s nominálním vzdutím na kótě 124,10 m n. m. Pětistupňová varianta navrhovala v daném
úseku plavební stupeň Křešice (ř. km 745,12; pl. km 91) s nominálním vzdutím na kótě
127,60 m n. m., Prostřední Žleb (ř. km 736,95; pl. km 99) s nominálním vzdutím na kótě
124,20 a Dolní Žleb (ř. km 732,85; pl. km 103) s nominálním vzdutím na kótě 121,10 m n. m.
Ve výčtu chybějící stupně se nacházejí v záměrem nedotčeném úseku nad Boleticemi. Obě
tyto varianty lze vyloučit vzhledem k významně vyšším negativním vlivům na životní
prostředí, znamenaly by totiž oproti variantě 1B faktickou likvidaci přírodní památky
Nebočadský luh, cenné lokality v Podskalí a veškerých lužních porostů v Prostředním Žlebu.
Splňují tedy podmínku a). Navíc jsou s nejvyšší pravděpodobností významně nákladnější
než varianta 1B a zvýšený počet plavebních stupňů není žádoucí ani z hlediska plavby a její
zabezpečenosti. Tyto varianty tedy s nejvyšší pravděpodobností splňují i podmínku c).
Varianty řešení zahrnující tzv. prahoregulační metodu
V březnu 1998 byla na základě výběrového řízení vypsaného Ministerstvem dopravy a
spojů ČR dokončena studie „Návrh variant a komplexní posouzení možností zlepšení
plavebních podmínek řeky Labe od Střekova po státní hranici ČR/SRN“ zpracovaná a.s.
Hydroprojekt ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM a
Vodohospodářským rozvojem a výstavbou. Zadání objednatele kladlo studii za cíl navrhnout
taková technická řešení plavebních úprav v říčním úseku od Střekova po státní hranici, která
budou eliminovat výše uvedená plavební omezení. Jako minimální efekt se požadovalo
dosažení stejných plavebních podmínek jako na navazujícím německém úseku řeky Labe od
státních hranic ČR/SRN do Magdeburku, tj. zaručit plavební ponor 1,4 m při Q345d. Jako
cílový stav plavebních úprav v tomto úseku bylo požadováno dosažení plavební cesty v
parametrech třídy Vb, respektive VIb dle mezinárodní klasifikace vodních cest v souladu se
zákonem ČR č. 114/95 Sb. o vnitrozemské plavbě, jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva
dopravy a spojů ČR č. 222/95 Sb., tj. zajištění plavební hloubky 3,30 m celoročně (tj.
plavební ponor 2,80 m a marže 0,50 m). Varianta umožňující plavební hloubky „cílového
stavu“ bez jakýchkoliv pochybností splňuje podmínku a) i c). Proto se dále budeme
zabývat jen variantami dosahujícími „minimálního efektu“, tedy parametrů analogických
k plavebním podmínkám na navazujícím německém úseku Labe.
Pro úsek Boletice – státní hranice ČR/SRN z této studie vyplývají dvě varianty řešení:
výstavba pevného vzdouvacího prahu bez pohyblivé hradící konstrukce v ř. km 736,95; pl.
km 99 a plavební stupeň Prostřední Žleb v ř. km 736,95; pl. km 99 s nominálním vzdutím na
kótě 124,50 m n. m. Vzhledem k tomu, že druhá varianta se svými parametry v podstatě
shoduje s variantou 1, která je v dokumentaci EIA hodnocena v plném rozsahu, je třeba se
dále věnovat pouze řešení pomocí tzv. prahoregulační metody.
Varianta řešení pomocí nepohyblivých příčných prahů byla ve studii vyhodnocena jako
nepříliš vhodná, protože by sice zajistila požadované plavební hloubky, ale ostatní plavebněprovozní podmínky by se i přes vynaložené prostředky spíše zhoršily. Lze očekávat, že
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vytvořená plavební kyneta by byla nestabilní jak v podélném tak i v příčném profilu, zejména
po průchodu velkých vod, což by mělo za následek zvýšení provozních nákladů. Proplavování
plavební komorou u pevného vzdouvacího prahu by bylo zejména při vyšších vodních stavech
a poproudní plavbě velmi obtížné s nebezpečím strhávání plavidel přes tento práh. Přes tuto
skutečnost bylo na Ministerstvu dopravy ČR rozhodnuto o přípravě realizace varianty
vykazující okamžité nejnižší investiční náklady, kterou představovala tato tzv. prahoregulační
metoda.
V srpnu 1998 vypsalo Ředitelství vodních cest ČR veřejnou soutěž na vypracování
dokumentace k územnímu řízení záměru „Zlepšení plavebních podmínek řeky Labe od
Střekova po státní hranici ČR/SRN“ včetně dokumentace posouzení vlivů na životní
prostředí. V rozporu se závěry a doporučeními výše uvedené studie z března 1998 a navzdory
kritickému postoji správce toku, plavebních odborníků i odborné veřejnosti, zadání pro
vypracování dokumentace prosazovalo problematické řešení snížení spádu a zvýšení
plavebních hloubek pomocí tzv. prahoregulační metody v zásadě odpovídající
nedoporučované variantě ve studii z března 1998. Dokumentace k územnímu řízení dle zadání
ŘVC ČR ze srpna 1998 byla nepříznivě přijata ze strany správce toku, provozovatelů plavby i
širší odbornou veřejností (negativní stanoviska Povodí Labe a.s., Státní plavební správy,
Českého plavebního a vodocestného sdružení a další). Zejména jí byla vytýkána plavební i
vodohospodářská nespolehlivost, provozní nebezpečnost, a to jak plavební, tak pro stabilitu
říčního koryta, a ve svých důsledcích negativní vliv na přírodní prostředí vlastního říčního
koryta v celé délce. Vzhledem k této skutečnosti lze konstatovat, že varianta řešení
pomocí tzv. prahoregulační metody splňuje podmínku c) a není tedy účelné se jí
v dokumentaci EIA dále zabývat.
Varianta nulová
Nulová varianta představuje zachování současného stavu, který je pro vodní dopravu
značně problematický. Aby bylo možné zodpovědně kvantifikovat a posoudit výhody a
nevýhody současného stavu, je nulová varianta v rámci této dokumentace hodnocena
v plném rozsahu, přestože splňuje podmínku b).
Varianty zpracovávané po zjišťovacím řízení
Oznamovatel se rozhodl rozpracovat několik variant technického řešení záměru. Jde o
tyto varianty:
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín (varianta z oznámení záměru)
Varianta 1A – Plavební stupeň Děčín s minimalizačními opatřeními
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Varianta 2 – Plavební kanál Rozbělesy
Varianta 2A – Plavební kanál Rozbělesy – redukované řešení
Varianta 3 – Plavební stupeň Dolní Žleb
Varianta 4 – Dva plavební stupně
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Podrobný popis všech variant technického řešení je uveden v příloze P2.
Varianty 1, 1A, 2, 2A, 3 a 4 byly podrobeny analýze vlivů záměru na lokality soustavy
Natura 2000 [2]. U všech variant byl prokázán negativní vliv (alespoň) na celistvost EVL
Labské údolí. Nejlépe z hodnocení vyšla varianta 1A, která obsahovala řadu minimalizačních
(zmírňujících) opatření zaměřených na hydromorfologii Labe. Následně byla varianta 1A
podrobena kritické analýze, na základě které byla zpracována varianta 1B, která se kromě
hydromorfologie zaměřuje především na chráněné druhy živočichů a rostlin i chráněné
biotopy.
Především z důvodu negativních vlivů na lokality soustavy Natura 2000 bylo upuštěno
od toho, hodnotit varianty 1A, 2, 2A, 3 a 4 v celém rozsahu dokumentace EIA. Tyto varianty
jsou vyhodnoceny v následující kapitole, kde je prokázáno, že jejich vlivy na životní prostředí
(nejen na lokality soustavy Natura 2000) jsou horší než vlivy varianty 1B.
Varianta 1A
Vzhledem k tomu, že varianta 1A a 1B se liší pouze opatřeními vztahujícími se
k ochraně přírody a z dopravního a čistě technického hlediska jsou stejné, je třeba porovnávat
pouze tato opatření.
Jak již bylo řečeno výše, tzv. minimalizační opatření v oblasti vzdutí plavebního stupně
Děčín navrhované ve variantě 1A byly zaměřeny téměř výhradně na hydromorfologii koryta
Labe, případně Ploučnice. Nerozšiřovaly tedy ve svém důsledku významně plochu biotopů
vhodných pro chráněné druhy rostlin a živočichů, které budou záměrem ovlivněny. Navíc by
v některých případech navržená opatření obnášela řadu nežádoucích vlivů, například:
-

zvětšovala by plochu území zaplavenou vlivem vzdutí plavebního stupně,

-

vytvářela by zbytečně fragmentované a nestabilní biotopy,

-

vytvoření ostrova nad horní rejdou (nehledě na to, že vytvoření ovsíkové louky na
tomto ostrově je z ekologického hlediska nereálné) by při nutném zachování železniční
dráhy ve stávající nadmořské výšce znamenalo vytvoření značně nestabilního svahu,
který by zřejmě musel být masivně opevněn, podobný problém by přinášelo i vytvoření
ostrova nad ústím Jílovského potoka,

-

nově vytvořené ostrovy by v toku musely být stabilizovány lomovým kamenem, což by
neumožňovalo rozvoj žádoucích biotopů v návaznosti na vodní tok a jeho dynamiku.

Vzhledem k tomu, že varianta 1B obsahuje více opatření podporujících zájmy ochrany
přírody, která lépe vystihují potřeby ochrany přírody, a nahrazuje nejdůležitější minimalizační
opatření varianty 1A jinými, účinnějšími, lze tedy s jistotou říci, že varianta 1B je z hlediska
životního prostředí vhodnější, než varianta 1A. Tento závěr potvrzují též přílohy SP4 a
SP9.
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Varianty 2 a 2A
Vzhledem ke svému obdobnému charakteru je možné tyto varianty zhodnotit společně.
Tyto varianty spočívají v řešení pomocí plavebního kanálu vedeného současným ochranným
přístavem Rozbělesy. V ř. km 743,38 (pl. km 92,77) by byl vystavěn stabilizační práh s
korunou na kótě 123,77 m n. m. Pod tímto nepohyblivým vzdouvacím prvkem by došlo na
úseku o délce 1600 m ke snížení dna z úrovně kóty 123,77 m n. m. na úroveň kóty 118,75 m
n. m., tj. o více jak 5 m, což představuje sklon dna 3,14 ‰ (resp. 2,89 ‰ ve variantě 2A).
Návrh předpokládá souvislé opevnění dna i břehů takto exponovaného koryta pohozem z
lomového kamene na březích upraveného do rovnaniny s lícem srovnaným do dlažby. Dále
po proudu je navrhována prohrábka nejprve ve sklonu 0,18 ‰ (resp. 0,33-0,29 ‰ ve variantě
2A), v dolním úseku (ř. km 736,9 – 733,61; pl. km; 99,05 – 102,45) by sklon dna po
prohrábce měl být 0,48 ‰. Rozdíl mezi těmito dvěma variantami spočívá v tom, že ve
variantě 2A je od výjezdu z přístavu Rozbělesy níže vytvořena plavební dráha pouze pro
jednosměrný provoz, což dovoluje zvýšit sklon prohrábek a tím i snížit rozdíl hladin na
vzdouvacím prahu.
V případě realizace těchto variant dojde celkově k výraznému poklesu hladin – o 1,45 m pro
variantu 2 a o 0,95 m pro variantu 2A pod vzdouvacím prahem; o 0,87 m resp. 0,67 m u
Tyršova mostu pod ústím Jílovského potoka a Ploučnice do Labe. K tomuto poklesu by došlo
i za předpokladu výstavby břehových výhonů. Bez břehových výhonů by bylo nutné
prohrábku ještě prohloubit. Vlivem tohoto poklesu hladiny vody v Labi by došlo k snížení
hladiny podzemní vody, které by se projevilo v úseku Labe od ř. km 733,61 (pl. km 102,45)
proti proudu až k přístavu Rozbělesy. V úseku Labe ř. km 737,02 – 733,61 (pl. km 98,98 –
102,45) by byl pokles hladiny podzemní vody u obou variant prakticky stejný a nepřesáhl by
0,2 m. V další trase proti proudu pokles hladiny podzemní vody vlivem prohrábky narůstá: při
ústí Ploučnice a Jílovského potoka do Labe by při Q345d snížení hladiny podzemní vody činilo
1,09 až 1,47 m u varianty 2 a 0,80 až 0,94 u varianty 2A. V prostoru Děčín – Rozbělesy je
pak pokles hladiny podzemní vody největší: 1,96 m u varianty 2 a 1,43 m u varianty 2A
(hodnoty při Q345d). V tomto prostoru ř. km 743,12 – 741,59 (pl. km 93,0 – 94,09) vycházejí i
nejvyšší hodnoty maximálního dosahu vlivu prohrábky na hladinu podzemní vody (L). Na
levém břehu Labe se pohybují v rozmezí od 254,31 do 568,64 m, na pravém břehu od 173,98
do 389,02 m. Důsledkem by mohlo být vážné ohrožení stability stavebních objektů ležících v
dosahu L snížení hladiny podzemní vody. Pokles hladiny podzemní vody v tomto území je
spojen s velmi vysokým rizikem kontaminace podzemní a následně také s ní komunikující
povrchové vody, protože zde se nacházejí areály závodů, nejvíce kontaminované starými
ekologickými zátěžemi. Proces vyplavování kontaminantů ze starých ekologických zátěží do
koryta Labe by zintenzivnilo také konvergenční proudění podzemní vody v důsledku
odstranění stávající dnové dlažby při realizaci variant 2 a 2A.
Podstatným problémem však zůstává vliv této varianty na jiné parametry plavby, než je
plavební hloubka, na stabilitu dna a migrační prostupnost. Vzhledem ke sklonu nově
vytvořeného dna (především v horním úseku pod stabilizačním prahem a v dolním úseku) by
bylo nutné předejít riziku jeho destabilizace opevněním. Vzhledem ke sklonu dna 3,14 ‰
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(resp. 2,89 ‰ ve variantě 2A) pod stabilizačním prahem a průtokům na Labi by tyto varianty
byly problematické i s pohledu protiproudové migrační prostupnosti, která by byla
selektivnější, než u varianty 1B s kanálovým rybím přechodem o celkovém sklonu cca 1 ‰ a
průtoku 10 m3/s. Z pohledu plavby jsou tyto varianty problematické především z důvodu
bezpečnosti – riziko strhávání lodí na práh při vyšších průtocích, úzká plavební dráha
v obloucích v centru Děčína.
Ze všech těchto důvodů a na základě zpracovaných analýz vlivu záměru na lokality soustavy
Natura 2000 je od hodnocení těchto variant v plném rozsahu upuštěno.
Varianta 3
Tato varianta navrhuje výstavbu plavebního stupně Dolní Žleb v ř. km 732,56 (pl. km
103,30) s kótou nominálního vzdutí totožnou s PSD – 124,50 m n. m. Protože území
zaplavené při realizaci této varianty by bylo podstatně rozsáhlejší, zahrnovalo by především i
cennou lokalitu v Podskalí a zvýšil by se rozdíl hladin v profilu stupně lze bez dalšího
konstatovat, že negativní vlivy varianty 3 jsou z hlediska ochrany přírody významně větší než
v případě varianty 1B. Tento závěr potvrdila i analýza vlivů záměru na lokality soustavy
Natura 2000.
Varianta 4
Varianta 4 navrhuje výstavbu dvou plavebních stupňů Děčín a Dolní Žleb. Plavební
stupeň Děčín se svými parametry shoduje s plavebním stupněm ve variantě 1. Plavební stupeň
Dolní Žleb je navrhován v ř. km 732,56 (pl. km 103,30) s kótou nominálního vzdutí 121,10 m
n. m. Vzhledem k tomu, že území zaplavené při realizaci této varianty by bylo rozsáhlejší,
ovlivnilo by i cennou lokalitu v Podskalí a došlo by k přehrazení Labe další příčnou stavbou
lze bez dalšího konstatovat, že negativní vlivy varianty 4 jsou z hlediska ochrany přírody
významně větší než v případě varianty 1B. Tento závěr potvrdila i analýza vlivů záměru na
lokality soustavy Natura 2000.
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B.I.6 Popis technického a technologického řešení záměru
B.I.6.1 Popis technického řešení záměru
Záměr musí splňovat tyto parametry:
• minimální ponor 140 cm při průtoku Q345d , tj. při 110 m3/s ve vodočetném profilu Ústí
nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 190 cm),
• dosažení ponoru 220 cm při průtoku Q180d, tj. při 236 m3/s ve vodočetném profilu Ústí
nad Labem (při marži 50 cm plavební hloubka 270 cm),
• minimální šířka plavební dráhy v přímé trati v úrovni maximálního ponoru lodí 50 m,
• minimální podjezdná výška mostů nad hladinou maximálního plavebního průtoku (tj.
1465 m3/s) 7 m,
• návrhové plavidlo délky 137 m, šířky 11,50 m odpovídající současným parametrům dle
vyhlášky Státní plavební správy č. 2/2005 ze dne 28.06.2005,
• v místech stávajících přístavů, překladišť a kotvišť je třeba navrhnout rozšíření plavební
dráhy v odpovídající délce,
• návrh plavební dráhy dále musí respektovat stávající loděnici Křešice ř. km 744,3 –
743,8; (pl. km 91,8 – 92,3) pravý břeh.

Dokumentace EIA se dále zabývá následujícími variantami řešení:
• Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín (dle dokumentace pro územní řízení z 03/2005
v úpravě z 02/2006)
• Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
• Varianta 0 – zachování současného stavu
Varianta 1 byla do hodnocení zahrnuta vzhledem k tomu, že byla uvedena v oznámení a
je vhodné zachovat kontinuitu mezi oznámením a dokumentací EIA. Je také uvedena jako
srovnávací varianta ilustrující vývoj technického řešení.
Varianta 1B je hodnocena coby varianta s nejnižšími dopady na životní prostředí, která
zároveň splňuje cíle záměru. Tento postup si vynutila především implementace směrnice o
stanovištích do českého právního řádu, v jejímž důsledku je nutné, aby do hodnocení
vstupovala varianta bez významného negativního vlivu na soustavu Natura 2000.
Varianta 0 je zahrnuta proto, aby byly lépe popsány změny vůči současnému stavu a
jeho pravděpodobnému vývoji.
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Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
(Plavební stupeň Děčín dle dokumentace pro územní řízení z 03/2005 v úpravě
z 02/2006)
Ve shodě se zadáním je dosažení požadovaných parametrů řešeno vybudováním
plavebního stupně Děčín v ř. km 737,02 (pl. km 98,98) s plavební komorou a vzdouvacím
objektem, pohyblivým jezem, umožňujícím nominální vzdutí hladiny nad stupněm na kótu
124,50 m n. m. (cca 0,5 m nad úrovní hladiny maximálního plavebního průtoku, rovnajícího
se cca jednoleté velké vodě) v profilu stupně. Toto vzdutí dosahuje cca ř. km 746,2 (pl. km
90) - přibližně 2 km nad objekty loděnice Křešice – a z hlediska dosažení potřebné plavební
hloubky umožní neprovádět žádné zásahy do stávajícího dna řeky od plavebního stupně po
tento profil. Navrhované úpravy se v tomto úseku, tj. mezi ř. km 746,2 – 737,02 (pl. km 90 –
98,98) omezují pouze na úpravy při březích v souvislosti s uvažovaným vzdutím.
Nevyhovující plavební poměry pod tímto plavebním stupněm směrem k Dolnímu
Žlebu, tj. mezi ř. km 736,61 – 730,42 (pl. km 99,4 a 105,40), budou pro zadané parametry
odstraněny prohrábkou říčního dna pro vytvoření plavební kynety dle výše uvedených zásad.
Dále po proudu ke státní hranici v ř. km 726,6 (pl. km 109,27) jsou požadované plavební
parametry zajištěny i v současnosti.
S ohledem na požadavek řešit navrhované úpravy s minimalizací negativního ovlivnění
příbřežních pozemků v místě prohrábek ve stávajícím korytě řeky se předpokládá, že veškeré
práce spojené s prohrábkou dna plavební kynety se budou provádět pouze „z vody“, tj. bez
přístupu z okolních pozemků, při kterém by mohlo dojít k narušení stávající vegetace na
jejich povrchu. Doprava výkopku z prohrábky včetně jeho ukládání bude prováděna loděmi
do a ze stávajících překladišť nad Novým mostem v Děčíně, popřípadě v přístavu Loubí.
Území navrhované výstavby se nachází převážně ve vlastním korytě vodního toku,
pouze v místech výstavby vlastního plavebního stupně zabírá přilehlé inundační území.
Stavebně-montážní program výstavby je v DUR rozdělen do několika stavebních
objektů a příslušných provozních souborů. Zde stručně popisujeme hlavní objekty. Výkresy příčný řez variantou 1 je přiložen v příloze P7, půdorys varianty 1 pak v příloze P6. Přehledná
situace umístění varianty 1 je přiložena v příloze P3, zde je pro názornost vložen zmenšený
formát této přílohy.
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Obrázek 19: Přehledná situace varianty 1

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

103

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Skupina SO a PS 01 – Plavební stupeň Děčín
Skupina SO a PS 01 obsahuje výstavbu plavební komory, horní a dolní rejdy s čekacími
stáními, jezové části s rybími přechody, velínu pro řízení provozu a napojení na inženýrské
sítě a jejich přeložky v prostoru výstavby. Je navržena na poměrně úzkém pruhu údolní
levobřežní říční nivy mezi ř. km 737,6 – 736,7 (pl. km 98,4 a 99,3) pod svahem tělesa
železniční trati ČD z Děčína do Drážďan a v přilehlé části říčního koryta.
Parametry hlavních objektů jsou následující:

průtok Q345d
průtok Q180d
max. plavební průtok

Tabulka 12: Hladinové poměry
horní hladina
dolní hladina
m n.m.
m n. m.
124,50
119,21
124,50
120,22
124,50
123,67

rozdíl hladin
m
5,29
4,28
0,83

Obrázek 20: Vizualizace plavební komory s levobřežním rybím přechodem ve směru po
vodě
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Jez:
• tři jezová pole šířky
ky po 43 m,
• spodní stavba s korunou na kótě
kót 119,30 m n. m. ve tvaru Jamborova prahu výšky 1,30 m
nad úrovní dna řeky
eky v nadjezí s přilehlým
p
prohloubeným vývarem,
• pohyblivá hradicí konstrukce jezu je navržena jako ocelový hydrostatický sektor rozměrů
rozm
43×5,2 m, viz následující obrázek.
Obrázek 21:
21 Příčný řez pohyblivou konstrukcí jezu

Rybí přechod – levý břeh:
Štěrbinový
rbinový mezi pravou boční
bo ní zdí plavební komory a levým jezovým pilířem
pilí
levého
jezového pole – šířka
ka 2 m, vzdálenost přepážek
p
3 m, rozdíl hladin při Q345d 5,3 m.
Rybí přechod – pravý břeh:
Kanálový charakteru
harakteru přírodě
přírod blízkého (balvanitého) koryta, kde budou jednotlivé tůně
t
vytvářeny
eny nepravidelnými liniemi balvanů
balvan – šířka cca 6 m – mezi objektem vodní elektrárny
a svahem pravého boku údolí.
Migrační
ní prostupnost PSD ilustruje Obrázek 22.
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Obrázek 22: Schéma migrační prostupnosti
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Další vizualizace znázorňuje celkový pohled na PSD ve směru proti vodě, s MVE
a balvanitým rybím přechodem nalevo a plavební komorou a levobřežním rybím přechodem
napravo.
Obrázek 23: Vizualizace celého Plavebního stupně Děčín – Varianta 1 ve směru proti
vodě

Skupina SO a PS 02 – Úprava plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín
Úprava plavební dráhy pro dosažení zadaných plavebních parametrů se týká úseku
od výjezdu z dolní rejdy plavebního stupně Děčín po Dolní Žleb, tj. ř. km 736,61 – 730,42
(pl. km 99,40 - 105,40). Návrh předpokládá, že zajištění těchto požadavků bude provedeno
prohrábkou stávajícího dna pro vytvoření plavební kynety potřebné šířky se dnem na ideální
úrovni v hloubce minimálně 1,90 m pod hladinou průtoku Q345d, což současně splňuje i
kriterium pro hladinu průtoku Q180d, tj. plavební hloubka min. 2,70 m.
Minimální šířka plavební dráhy v úrovni maximálního ponoru lodí v přímé trati 50 m
se v obloucích rozšiřuje do vnitřní strany. Další místní úpravy šířky plavební kynety jsou
navrženy v těchto lokalitách: ř. km 734,07 – 733,82 (pl. km 102 -102,25) – levý břeh – stání
plavidel Dolní Žleb; ř. km 731,86 – 731,48 (pl. km 104 - 104,4) – pravý břeh – kotviště Dolní
Žleb; ř. km 731,65 – 731,48 (pl. km 104,22–104,4) – levý břeh – přístaviště osobních lodí
Dolní Žleb.
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Výraznější rozsah prohrábky, kdy prohloubení kynety je v celém šířkovém rozsahu dna,
je pouze bezprostředně pod dolní rejdou plavebního stupně mezi ř. km 736,61 – 735,73 (pl.
km 99,40 – 100,45), v menším rozsahu pak mezi ř. km 735,15 – 734,75 (pl. km 100,85 –
101,25) a mezi ř. km 735,15 – 733,61 (pl. km 100,85 – 102,45) tj. celkem v délce cca
3,15 km. Ve zbývající délce cca 2,95 km mezi ř. km 733,61 – 730,42 (pl. km 102,45 - 105,4)
bude prohrábka provedena pouze v krajích příčného profilu kynety a bude tak mít v podstatě
charakter provozních údržbových prací správce vodního toku.
Skupina SO 03 – Úpravy ve zdrži plavebního stupně Děčín
Zadané plavební parametry jsou v celé délce jezové zdrže, tj. od výjezdu z horní rejdy
plavebního stupně Děčín v ř. km 737,6 (pl. km 98,4) po ř. km 746,2 (pl. km 90) v prostoru
Boletic dosaženy bez potřeby zásahů do stávajícího říčního dna. Navrhované úpravy v tomto
úseku se omezují pouze na úpravy na březích řeky a dotčených stávajících inženýrských sítí s
ohledem na zvýšení hladiny navrhovaným vzdutím na plavebním stupni. Ve zdrži dojde ke
změně kolísání hladiny vlivem změny průtoků takto:

pl. km

98,40
95,50
92,50

Tabulka 13: Změny kolísání hladiny
místo
kolísání Q345d proti
Q1
dnes
Návrh
horní hladina nad PSD
4,08
0,25
Tyršův most v Děčíně
4,46
1,32
Kovošrot (nad přístavem Rozbělesy)
4,46
2,86

kolísání Q345d proti
Q30d
dnes
návrh
2,34
0,04
2,35
0,31
2,43
1,08

Z výše uvedené tabulky je patrné, že realizací varianty 1 bude kolísání hladiny ve zdrži
zachováno. Se vzrůstající vzdáleností od jezu se bude kolísání hladiny ve zdrži přibližovat
současnému stavu, až na ř. km 746 (pl. km 90), bude shodné se současným stavem.
Skupina SO 04 – Provozní objekt 1
V provozním objektu 1 budou umístěny kanceláře, dílny, sociální zařízení pro obsluhu,
sklady a garáže v rozsahu potřebném pro zajištění provozu. Je navržen jako dvoupodlažní
se zastavěnou plochou 9,60×36,60 m. Provozní objekt je umístěn na poměrně úzkém pruhu
území nad dolní rejdou plavebního stupně pod náspem železniční trati Děčín – Drážďany u
konce příjezdné komunikace k plavebnímu stupni. Pozemek objektu je v dosahu velkých vod
– cca Q15, tomu je přizpůsobeno rozvržení místností do přízemí a 1. patra.
Skupina SO 05 – Provozní objekt 2
Tento provozní objekt doplňuje provozní zázemí správce vodní cesty a vodního toku
umístěné přímo u navrhovaného plavebního stupně a umožňuje ubytování pro jeho
zaměstnance. Je navržen na parcele č. 98/1 k.ú. Prostřední Žleb cca 250 m proti proudu
od železničního mostu trati ČD Děčín-východní nádraží – Prostřední Žleb v ulici Labské
nábřeží. Parcela je uzavřená ze severní strany dráhou ČD Děčín – Drážďany, z jihu ulicí
Labské nábřeží. Z východu a západu sousedí s pozemky s rodinnými domy. Pozemek je
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prudce svažitý od severu k jihu, od drážního tělesa ČD je oddělen kamennou opěrnou zdí
o výšce cca 3,0 m. Obdobná kamenná zeď je i podél komunikace na nábřeží.
Objekt je třípodlažní. Užitná plocha provozních prostor je 215 m2, obytné části 135 m2.
Zastavěná plocha objektu je 10,90×18,30 m.
Skupina SO a PS 08 – Malá vodní elektrárna Děčín
Vodní elektrárna je navržena v pravém břehu částečně zapuštěná do boku údolí pod
stávající silnicí I/62 Děčín-Hřensko. Z levé strany sousedí s pravým jezovým polem. Po její
pravé straně probíhá kanálový rybí přechod. Na zdrž vodního díla bude napojena vtokovou
částí. Spojení s korytem řeky pod vodním dílem bude provedeno odpadem z MVE.
V železobetonové konstrukci objektu budou instalovány dvě Kaplanovy PIT turbíny
s obtékanými synchronními generátory. Součástí objektu jsou dále prostory pro umístění
suchých transformátorů 6,3/22 kV, místnosti rozvodny VN a rozvaděčů NN, trafostanice
vlastní spotřeby MVE, další pomocné a sociálně provozní prostory MVE. Objekt je navržen
bez horní stavby s příjezdem na střechu objektu ze silnice I/62 a s dopravou zařízení
do prostoru strojovny montážními otvory ve střeše pomocí mobilního jeřábu.
Vyvedení výkonu je navrženo kabelem 22 kV procházejícím jezovou chodbou na levý
břeh jezové zdrže, podél ní do centra města a v jeho ulicích do rozvodny energetiky 22/110
kV „Děčín-Želenice“.

Tabulka 14: Parametry MVE
návrhová hltnost turbín Qt
návrhová horní hladina
návrhová dolní hladina při Qt
dolní hladina při Q345d
celkový instalovaný výkon
výroba elektrické energie v průměrně vodném roce
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Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Tato varianta vznikla na podkladě varianty 1A přijetím rozsáhlejších a efektivnějších
opatření pro zmírnění vlivů na dotčené přírodní fenomény z pohledu vodního toku a jeho
nivy. Základem návrhů byly analýzy výsledků monitoringu i závěry předběžných hodnocení
zaměřených na oblasti obecné i zvláštní ochrany přírody a ekologický stav vodních útvarů.
Varianta je zpracována v podobě technické studie.
Dosažení požadovaných plavebních parametrů je ve variantě 1B řešeno vybudováním
plavebního stupně Děčín v ř. km 737,12 (pl. km 98,88) s plavební komorou a vzdouvacím
objektem, pohyblivým jezem, s nominálním vzdutím hladiny nad stupněm na kótu
124,50 m n. m. v profilu stupně. Oproti předkládané variantě 1 je osa jezu posunuta o 100 m
proti proudu (směrem do intravilánu Děčína). Umístění plavební komory je však z nautických
důvodů v obou variantách shodné. Hydrostatické vzdutí dosahuje do ř. km 746 (pl. km 90) cca 2 km nad objekty loděnice Křešice, hydrodynamické vzdutí sahá cca po ř. km 749 (pl. km
87,2). V úseku mezi ř. km 749 – 737,12 (pl. km 87,2 – 98,88) jsou navržena zmírňující a
revitalizační opatření podrobně popsaná níže.
Příčné řezy jezu ve variantě 1B jsou přiloženy v příloze P9, půdorys v příloze P8.
Zmírňující a revitalizační opatření jsou znázorněna v příloze P10. Přehledná situace umístění
SO varianty 1B je přiložena v Příloze P4, zde je pro názornost vložen zmenšený formát této
přílohy (Obrázek 24: Přehledná situace varianty 1B).

Přehled zmírňujících a revitalizačních opatření
Úprava plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín s výhony
Revitalizace v ústí Ploučnice
Revitalizace v ústí Jílovského potoka
Revitalizace nad horní rejdou PSD
Revitalizace území nad Křešicemi
Navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička
Navýšení koncentračních výhonů u Boletic
Akvatický a terestrický biokoridor při MVE
Levobřežní terestrický biokoridor
Opatření proti vnikání živočichů do MVE (migrace po proudu)
Management vybraných lučních porostů
Management porostů invazních druhů rostlin
Management zmírňujících a revitalizačních opatření
Management štěrku
Monitoring funkčnosti realizovaných opatření
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Obrázek 24: Přehledná situace varianty 1B

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

111

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Skupina SO a PS 01 – Plavební stupeň Děčín
Skupina SO a PS 01 obsahuje výstavbu plavební komory, horní a dolní rejdy s čekacími
stáními, jezové části s rybími přechody, velínu pro řízení provozu a napojení na inženýrské
sítě a jejich přeložky v prostoru výstavby. Výstavba je soustředěna na poměrně úzkém pruhu
údolní levobřežní říční nivy mezi ř. km 737,6 – 736,7 (pl. km 98,40 a 99,30) pod svahem
tělesa železniční trati ČD z Děčína do Drážďan a v přilehlé části říčního koryta.
Parametry hlavních objektů jsou následující:

průtok Q345d
průtok Q180d
max. plavební průtok

Tabulka 15: Hladinové poměry
horní hladina
dolní hladina
m n.m.
m n. m.
124,50
119,44
124,50
120,50
124,50
123,67

rozdíl hladin
m
5,06
4,00
0,83

Jez
-

tři jezová pole šířky po 40 m

-

spodní stavba s korunou na kótě 119,30 m n. m. ve tvaru Jamborova prahu výšky 1,30
m nad úrovní dna řeky v nadjezí s přilehlým prohloubeným vývarem,

-

pohyblivá hradicí konstrukce jezu je navržena jako ocelový hydrostatický sektor
rozměrů 40×5,2 m,

Technický přechod v jezové stěně
-

štěrbinový mezi pravou boční zdí plavební komory a levým jezovým pilířem levého
jezového pole – šířka 2 m, vzdálenost přepážek 3 m, rozdíl hladin při Q345d 5,06 m.

Norná stěna
-

v linii mezi horní zdí pravobřežního koridoru a dělící zdí rejdy plavební komory bude
zajištěna možnost pro havarijní osazení norné stěny pro zachytávání případného
znečištění Labe ropnými látkami. Znečištění bude převáděno do plavební komory a zde
bude čerpáno do mobilních prostředků.
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Skupina SO a PS 02 – Úprava plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín
Úprava plavební kynety pod plavebním stupněm Děčín a vybudování břehových výhonů
Nevyhovující plavební poměry pod plavebním stupněm Děčín směrem ke státní hranici
s Německem, tj. mezi ř. km 736,73 – 730,42 (pl. km 99,25 – 105,4) budou v tomto úseku
zlepšeny prohrábkou říčního dna kombinovanou se stavbou břehových výhonů, které budou
při nízkých průtocích koncentrovat vodu do plavební dráhy. Břehové výhony jsou navrhovány
jako nesouvislá lomená balvanitá linie, vedená souběžně se stávající břehovou linií a
zachovávající spojení s řekou. Linie staveb budou rozvolněny a budou konstruovány tak, aby
odolaly průchodu velkých vod. Předpokládá se výstavba břehových výhonů umístěných u
obou břehů Labe pod PSD, především však na pravém břehu.
Směrem po proudu od Dolního Žlebu (ř. km 730,42; pl. km 105,4) ke státní hranici (ř.
km 726,6; pl. km 109,27) jsou požadované plavební parametry zajištěny již v současnosti.
Prohrábky dna a veškeré práce spojené s prohrábkou dna plavební kynety pod
plavebním stupněm Děčín se budou provádět pouze „z vody“, tj. bez přístupu z okolních
pozemků, při kterém by mohlo dojít k narušení půdního povrchu a stávající vegetace na
březích. V úseku mezi ř. km 736,73 – 733,61 (pl. km 99,25 – 102,45) bude prohrábka
zasahovat do dna i okrajů plavební dráhy. Oproti tomu mezi ř. km 733,61 - 730,42 (pl. km
102,45 – 105,4) prohrábka nezpůsobí prohloubení koryta, pouze bude rozšířena plavební
dráha. Prohrábka v dolním úseku tedy zasáhne jen okraje plavební dráhy. Štěrkový materiál
z prohrábky bude následně využit v rámci výstavby koncentračních staveb v tomtéž úseku, či
pro zmírňující a revitalizační opatření ve vzdutí.
Při návrhu bylo upraveno trasování plavební dráhy tak, aby byly maximálně využity
současné hloubky toku. Realizací úprav dochází k efektivnějšímu zajištění plavebních
podmínek v normové plavební dráze a při březích mohou vznikat mělkovodní zóny
umožňující zvýšení biodiverzity toku. Projekt navrhuje variabilní zpracování jednotlivých
koncentračních staveb lišících se v objemu štěrkopísčité výplně, výšce břehového výhonu
v místě navázání na břeh a rozsahu a sklonu vnějšího límce. Variabilita je navržena s cílem
podpory biotopů a refugií v litorální zóně a iniciace štěrkopísčitých říčních náplavů.
Jsou navrženy dva základní typy břehových výhonů, které jsou detailně popsány
v příloze P2.
Výpočty bylo zjištěno, že provedenými úpravami dojde ke snížení hladiny při Q345d
maximálně o 20 cm (v úseku toku těsně pod jezem). Tabulka 16 zachycuje hodnoty poklesu
hladin vyvolané prohrábkou plavební kynety (základní šířky 50 m).
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Tabulka 16: Snížení hladiny prohrábkou s břehovými výhony
Q345d
Úroveň hladiny při Q345d
ř. km
736,51 735,98 735,47 734,98 734,56 734,06
pl. km
99,50
100,00 100,50 101,00 101,50 102,00
pokles hladin (cm)
14
13
12
8
3
1

733,44
102,50
0

Skupina SO 03 – Úpravy ve zdrži PSD
Zadané plavební parametry jsou v celé délce jezové zdrže, tj. od výjezdu z horní rejdy
plavebního stupně Děčín v ř. km 736,6 (pl. km 98,40) až po ř. km 746 (pl. km 90) v prostoru
Boletic dosaženy bez potřeby zásahů do stávajícího říčního dna.
Navrhované úpravy (zmírňující a revitalizační opatření popsaná níže) v tomto úseku
spočívají v úpravách břehových partií řeky ve vybraných lokalitách a v oblasti ústí Ploučnice
v širším území s ohledem na zvýšení hladiny navrhovaným vzdutím na plavebním stupni.
Zmírňující a revitalizační opatření nejsou v rozporu s povodňovou ochranou daného
území, jsou navržena s ohledem na plánovaná protipovodňová opatření města Děčín.
V jezové zdrži je navrženo řízené kolísání hladin s účelem podpořit cílové biotopy
závislé na kolísání hladiny (stanoviště 3270, lužní porosty) a to je bráno v potaz u všech
navržených opatření, která jsou uvedena dále.
Revitalizace v ústí Ploučnice
Je navrženo podpořit především lužní porosty, obnažované štěrkové pláže (náplavy) a
mělčí litorál s klidnou vodou - tůně, laguny.
Bude vytvořena štěrkopísková obnažovaná pláž, za níž bude následovat svah většího
sklonu, na kterém se předpokládá vývoj přechodného pásma pobřežní vegetace. Za
přechodným pobřežním pásmem bude následovat prostor pro vysazení lužních dřevin. Levý
břeh Ploučnice bude rozčleněn zvlněnou břehovou linií a osázen vlhkomilnými druhy dřevin
obdobně jako na přechodném pásu směrem do Labe.
V území nad silničním mostem bude vybudováno odlehčovací koryto řeky Ploučnice,
které bude sloužit k převedení vysokých průtoků a bude zamezovat rozlévání vody ve
stávajícím korytě. Rozdělovací objekt je situován před starým historickým mostem. Nové
zaústění bude mít protipovodňovou funkci a současně bude vytvářet vhodné opatření
k posílení vábivého proudu pro vodní migrující živočichy. Toto koryto bude umožňovat
průchod ledů v zimním období. Stávající koryto Ploučnice bude mít charakter slepého
ramene, které bude občasně proplachováno, avšak hlavní průtoky budou vedeny nově
vybudovaným korytem.
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Obrázek 25: Půdorys revitalizace v ústí Ploučnice
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Revitalizace ústí Jílovského potoka
Jílovský potok ústí do Labe v intravilánu města Děčína pod železničním mostem (ř. km
741,24, pl. km 94,8). Území (Obrázek 26: Půdorys revitalizace ústí Jílovského potoka) je
navrhováno k podpoře lužních porostů, rozšíření litorální zóny a doplnění rozptýlených
stromových porostů. Vzhledem k rozdílné morfologii bude oblast nad a pod ústím Jílovského
potoka řešena rozdílně.
Území pod ústím Jílovského potoka je tvořeno přirozeně pozvolným svahem a pokryto
dřevinami různého věku, které nebudou káceny. V tomto prostoru se nebudou provádět
výrazné úpravy ve formě celkové změny reliéfu. V prostoru, kde se nevyskytují porosty
dřevin, je v některých případech navrženo mírné snížení terénu a vytvoření menších terénních
depresí s podmáčenými plochami, které budou sloužit jako stanoviště řadě druhů živočichů.
V místech, kde ke snížení terénu nedojde, bude provedena dosadba lužních dřevin.
V území nad ústím Jílovského potoka bude vytvořen terén o mírném sklonu pláží o
šířce, která bude obnažována vlivem kolísání hladin. Za pláží bude následovat přechodové
pásmo o větším sklonu, na kterém se budou rozvíjet pobřežní porosty a budou přecházet
k vlhkomilným lužním porostům. Za přechodovým pobřežním pásmem bude vytvořen terén s
vyvýšenými a klesajícími plochami, kde budou vysázeny lužní dřeviny. Na této části území
budou vytvořeny 2 tůně.
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Obrázek 26:: Půdorys
dorys revitalizace ústí Jílovského potoka
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Revitalizace nad horní rejdou
Toto poměrně rozsáhlé území (ř. km 738,8 – 737,12; pl. km 97,19 – 98,88) se
rozprostírá nad horní rejdou plavební komory a zaujímá pás až k železničnímu mostu
v Horním Žlebu (Obrázek 27: Půdorys revitalizace nad horní rejdou PSD).
Při úpravách břehové linie v tomto úseku bude opevnění svahů v přechodu ode dna
Labe do litorálního pásma provedeno ve sklonu 1:2. Sklony břehů budou upraveny tak, aby
vznikl prostor pro tvorbu štěrkových náplavů a usazování drobných částic. Za oblastí
náplavu bude vytvořen přechodový pás, který bude vhodný pro příbřežní rostliny. Téměř po
celé ploše území bude tento přechodový pás přecházet k vlhkomilným lužním porostům, s
charakterem podobným měkkému luhu. V příbřežní linii budou vytvořeny dvě laguny
zasazené do prostoru lužních dřevin, se štěrkopísčitým dnem.
Revitalizace území nad Křešicemi
Jde o opatření na břehu vnitřního oblouku toku Labe nad loděnicí v Křešicích (ř. km
745,4 – 744,5; pl. km 90,75 – 91,61). Primárním účelem je vytvořit zde podmínky pro rozvoj
společenstva lužního lesa, sekundárně také plochu s podmínkami pro rozvoj lučních
společenstev a několik menších pláží. Na pozemku určeném k revitalizacím dojde v jeho
severní i jižní části ke snížení terénu, čímž vznikne reliéf vhodný pro rozvoj lužních porostů
(Obrázek 28: Revitalizace území nad Křešicemi). V místě stávajícího pásu vzrostlých stromů
však bude terén ponechán bez úprav a tyto porosty zde budou až na výjimky ponechány. Ve
střední části revitalizovaného území zůstane terén ponechán na stávající úrovni. Na přilehlé
ploše dále od toku bude realizován vhodný management podporující příznivý rozvoj
biologicky hodnotných mezofilních lučních porostů.
Navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička
Navýšením stávající podélné hráze nad ústím potoka Kamenička (ř. km 745,7 – 745,5;
90,45 – 90,65), (viz Obrázek 29) vznikne průtočný prostor oddělený od samotného toku Labe
a chráněný tak před vlnobitím a turbulencemi a dalšími rušivými vlivy z toku Labe. Opatření
zmírňuje negativní vliv zaplavení mělkých příbřežních zón.
Navýšení koncentračních výhonů u Boletic
Jde o opatření podobného charakteru, jakým je navýšení podélné hráze nad ústím toku
Kamenička. V rámci tohoto opatření zde budou navýšeny hráze břehových výhonů v úseku
ř. km 747,1 – 746,7 (pl. km 89,07 – 89,46), (Obrázek 30: Půdorys navýšení výhonů u
Boletic). Takto budou zachovány stávající příbřežní laguny.
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Obrázek 27: Půdorys revitalizace nad horní rejdou PSD
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Obrázek 28: Revitalizace území nad Křešicemi
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Obrázek 29: Navýšení podélné hráze nad ústím toku Kamenička
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Obrázek 30: Půdorys navýšení výhonů u Boletic
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Skupina SO 04 – Provozní objekty
Provozní objekty jsou dva. Jeden na pravém břehu na poměrně úzkém pruhu území nad
pravobřežním migračním pásmem pod komunikací Děčín - Hřensko. Výstavbou tohoto
objektu budou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečného provozu vodohospodářské části
– jezu navrhované stavby. Druhý provozní objekt je umístěn na levém břehu poblíž železniční
stanice Děčín – Prostřední Žleb. Tento objekt bude zajišťovat potřeby provozu plavební
komory a to včetně technického zázemí.
Skupina SO 05 – Akvatické a terestrické migrační pásmo
Akvatický a terestrický biokoridor při MVE
Biokoridor je lokalizován v pravobřežní části navrhovaného plavebního stupně Děčín.
Objekt o celkové délce 455 m, šířce 30 m je umístěn vedle navržené vodní elektrárny a je
vymezen podélnými svislými zdmi. Návrhový průtok rybím přechodem je stanoven na
10 m3/s.
Migrační biokoridor, jehož akvatická část je řešena jako obtokový kanál (bypass) svými
rozměry nadstandardně splňuje ČSN pro výstavbu přechodů k migraci ryb TNV 75 2321
(752321). Vlastní kanálový rybí přechod doplňuje ještě technický rybí přechod, který je veden
podél levé zdi biokoridoru a je napojený na galerii nad výtoky ze savek vodní elektrárny. Je
navržen pro návrhový průtok cca 1m3/s.
Nedílnou část biokoridoru tvoří i suchozemský přechod vyhovující i migraci velkých
savců; bobr evropský (Castor fiber) a vydra říční (Lutra lutra), jakožto vlajkovým
migrantům.
Terestrický biokoridor
Významným zmírňujícím opatřením varianty 1B je i suchozemský migrační biokoridor
na levém břehu, který by měl být využíván především drobnými obratlovci. Vysoká efektivita
biokoridoru bude zajištěna pomocí vhodných výsadeb a návazností na úpravy území nad
horní rejdou.
Lze předpokládat, že takto navržený systém přechodů (Obrázek 31) bude v dostatečné
míře zmírňovat negativní vliv PSD jako migrační bariéry a bude vhodný pro většinu
migrujících ryb, včetně lososa atlantského, i terestrických živočichů, včetně bobra a vydry.
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Obrázek 31: Schéma migrační prostupnosti
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Skupina SO a PS 08 – Malá vodní elektrárna Děčín
Vodní elektrárna je navržena v pravém břehu částečně zapuštěná do boku údolí pod
stávající silnicí I/62 Děčín-Hřensko. Z levé strany sousedí s pravým jezovým polem. Po její
pravé straně probíhá migrační biokoridor. Na zdrž vodního díla bude napojena vtokovou částí.
Spojení s korytem řeky pod vodním dílem bude provedeno odpadem z MVE.
V železobetonové konstrukci objektu budou instalovány dvě Kaplanovy PIT turbíny
s obtékanými synchronními generátory.
Tabulka 17: Parametry MVE
2×125 = 250 m3/s

návrhová hltnost turbín Qt
návrhová horní hladina

124,50 m n. m.

návrhová dolní hladina při Qt

120,40 m n. m. – spád 4,10 m

dolní hladina při Q345d

119,44 m n. m. – spád 5,06

celkový instalovaný výkon

7,90 MW

výroba elektrické energie v průměrně vodném
roce

46,9 GWh/rok.

Opatření proti vnikání živočichů do MVE (migrace po proudu)
Budou instalovány zábrany proti vnikání do zařízení vodní elektrárny a tím řešena i
poproudová migrace vodních živočichů, především úhoře říčního (Anguilla anguilla); viz
Obrázek 31: Schéma migrační prostupnosti. Kromě česel bude v době podzimního tahu úhořů
před nátokem do MVE umístěna driftová síť pro odchyt migrujících jedinců úhoře říčního.
Tato síť bude pravidelně vytahována a odchycení jedinci vypouštěni pod jezem.
Monitoring a managementová opatření
Management vybraných lučních porostů
Předpokládaný vliv úbytku lokalit s potvrzeným výskytem vzácných druhů motýlů
modrásků (Maculinea telejus, M. nausithous) v místě staveniště plavebního stupně bude
zmírněn vhodným managementem (mozaikovité sečení ve vhodném období s ohledem na
životní cyklus motýlů) vybraných a v současnosti nevhodně obhospodařovaných porostů na
okolních lokalitách s výskytem těchto druhů. Výběr vhodných lokalit je konzultován s doc.
Cibulkou na základě souhrnné zprávy z biologického průzkumu [22].
Management porostů invazních druhů rostlin
V dotčeném úseku Labe od konce plánovaných prohrábek dna, tj. ř. km 733,61 (pl. km
102,45), až po severní okraj PP Nebočadský luh, tj. ř. km 747,9 (pl. km 88,3), bude na
podkladě monitoringu prováděn management porostů invazních druhů rostlin, spočívající v
jejich pravidelné likvidaci a omezování dalšího šíření do krajiny, především pak na nově
upravené a revitalizované plochy v oblasti vzdutí a PSD. Tento management bude prováděn
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na obou březích v rozsahu území, které vymezuje Obrázek 32. Na základě podrobného
monitoringu bude tato oblast zpřesněna a management blíže lokalizován. Obzvláštní
pozornost bude věnována revitalizovaným územím, deponiím výkopové zeminy a staveništi.
Po ukončení výstavby a následné rekultivaci budou tato místa pravidelně kontrolována. Z
oblasti jsou vyloučeny pozemky v soukromém vlastnictví, průmyslové areály apod., které
však z pohledu likvidace porostů invazních rostlin mohou být problematické. Na případné
výskyty porostů invazních rostlin na těchto přilehlých pozemcích bude příslušný orgán
ochrany přírody upozorněn na základě monitoringu. Management porostů invazních druhů
rostlin bude probíhat v celém výše uvedeném úseku řeky minimálně po dobu pěti let.
Obrázek 32: Oblast managementu porostů invazních druhů rostlin
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Management zmírňujících a revitalizačních opatření
Nedílnou součástí všech zmírňujících a revitalizačních úprav bude i jejich následný
management zajišťující rozvoj cílových společenstev. Především je třeba zamezit šíření
invazních druhů rostlin. Součástí každého opatření bude detailní plán následného
managementu, který bude optimalizován na základě monitoringu.
Management štěrku
Na místech nově vzniklých vyplážovaných úseků břehů Labe a na dalších vhodných
místech bude prováděn řízený management štěrku k navození podmínek pro rozvoj stanoviště
3270 – bahnité říční náplavy.
Monitoring realizovaných opatření
Jednotlivá zmírňující a revitalizační opatření budou monitorována za účelem
optimalizace provedení a exaktního popisu jejich funkčnosti po dobu nejméně 6 let.
Především se jedná o břehové výhony, rozvolněné a vyplážované břehy, nově vzniklé biotopy
v revitalizovaném území ústí Ploučnice, Jílovského potoka, území na levém břehu nad horní
rejdou, na pravém břehu mezi Křešicemi a ústím potoka Kamenička, vlhké louky s výskytem
ohrožených druhů modrásků, migrační biokoridory a technický rybí přechod. Monitoring
bude ve dvouletých intervalech vyhodnocen a na vyhodnocení bude navazovat případná
úprava managementu. Po uplynutí šestiletého monitorovacího období bude na základě
zkušeností s vývojem opatření a předpokládaného vývoje navržen dlouhodobější monitoring,
který bude v případě uspokojivého vývoje mít extenzivní charakter.

Varianta 0 – zachování současného stavu
Varianta 0 představuje zachování současného stavu a zahrnuje i předpokládaný vývoj
tohoto stavu do budoucna. Spočívá v porovnání aktuálního i předpokládaného stavu
jednotlivých složek životního prostředí a dopravní infrastruktury tak, aby při zhodnocení
variant v této dokumentaci mohly být porovnány ztráty i benefity plynoucí z realizace záměru
oproti statu quo, který varianta 0 představuje.
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B.I.6.2 Technologický popis záměru
Provoz plavební komory
Plavební zařízení je navrženo pro překonávání sklonu vodní cesty vytvořeného
vzdouvacím objektem. Plavební zařízení tvoří vlastní plavební komora a horní a dolní rejda,
které slouží pro vjezd a výjezd plavidel z, resp. do plavební komory.
Plavební komora umožňuje nepřetržitý plavební provoz 24 hodin denně s výjimkou
období, kdy je plavba zastavena. V praxi bude výrazně převažovat provoz v denní dobu, tj.
mezi 6. a 22. hodinou. Noční provoz může být zaveden dle potřeb plavby, v současnosti se
s ním však nepočítá.
Cílem provozu plavebního zařízení je minimalizovat počet nevytížených
proplavovacích cyklů, pokud možno eliminovat přepouštění (plnění, prázdnění) plavební
komory bez plavidla a minimalizovat časové ztráty plavidel. Řízení plavební komory bude
propojeno s centrálním řídicím systémem českých vodních cest LAVDIS, pracujícím v
souladu s podmínkami směrnice EU o zavádění Říčních informačních služeb. Takto je
koordinováno proplavení mezi plavebními stupni.
Pokud je plavební komora připravena, plavidlo zaplouvá rejdou přímo do plavební
komory. V případě, že plavební komora není připravena, plavidlo vyčkává v rejdě uvázané k
dalbám.
Po zaplutí plavidla do plavební komory jsou uzavřena vrata a po bezpečném uvázání
plavidla začíná přepouštění (plnění, prázdnění) vody dlouhými obtoky. Při prázdnění komory
se voda vypouští obtokem do dolní rejdy, při plnění komory je napouštěna obtokem z horní
rejdy. Po vyrovnání hladin se otevřou vrata a posádka odváže plavidlo, které následně
vyplouvá rejdou na volnou řeku.
Pokud je třeba provést opakované proplavení v jednom směru, musí být provedeno
zpětné naplnění či prázdnění plavební komory bez plavidla.
Manipulace s jezem a provoz vodní elektrárny ve variantě 1
Pohyblivý jez zajišťuje trvale nominální hladinu na kótě 124,50 m n. m., přičemž
umožňuje hladinu zvýšit až na 125 m n. m., případně jezové uzávěry zcela zasunout do
konstrukce jezu. Regulace hladiny je automatická, přičemž do průtoku hltnosti turbin a
kapacity rybích přechodů je veškerý průtok řekou (s výjimkou proudění rybími přechody)
převáděn vodní elektrárnou. Vodní elektrárna je rovněž automaticky regulována a nastavení
turbiny je udržováno tak, aby nedošlo k poklesu nebo zvýšení hladiny ve zdrži.
Jednotlivé jezové uzávěry jsou při vyšších průtocích automaticky sklápěny tak, aby
hladina nad jezem byla konstantní. Do průtoků hltnosti MVE a rybích přechodů proteče
všechna voda tudy a nepoteče přes jez. Přepadající paprsek přes jez je tudíž závislý na
průtoku.
Při dosažení povodňového průtoku přibližně 1 750 m3/s (Q1 = 1 300 m3/s) budou
uzávěry zcela spuštěny, takže plavební stupeň již nebude ovlivňovat hladinu, a ta bude závislá
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výhradně na aktuálním průtoku. Přibližně od tohoto průtoku bude rovněž zastavena plavba
z bezpečnostních důvodů.
Manipulace s jezem a provoz vodní elektrárny ve variantě 1B
Manipulace s jezem bude oproti variantě 1 doplněna o řízené kolísání hladiny v nadjezí
s účelem maximální funkčnosti zmírňujících a revitalizačních opatření. V jarních měsících
(únor až začátek dubna) dojde k zahrazení jezu na kótu hladiny v profilu jezu 125 m n. m. s
ohledem na hydrodynamické vzdutí především při vysokých průtocích. V následujících
měsících (začátek dubna až konec července) poklesne hladina na kótu 124,8.
Začátkem srpna bude hladina snížena až do listopadu na kótu 124,5, čímž se umožní
obnažení substrátu pláže a tím rozvoj vegetace náplavů. V zimních měsících bude
udržováno nominální vzdutí na kótě 124,5 m n. m.

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby záměru: 12/2013
Zahájení provozu záměru: 01/2016

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávních celků
Ústecký kraj – Velká Hradební 3118/48, 40002, Ústí nad Labem
Město Děčín – Mírové náměstí 1175/5, 40538, Děčín 4
Obec Hřensko – Hřensko, 40717, Hřensko

B.I.9 Výčet navazujících rozhodnutí
Územní rozhodnutí – Stavební úřad MÚ Děčín
Stavební povolení – Stavební úřad MÚ Děčín

Vzhledem k charakteristikám dotčeného území a rozsahu záměru lze předpokládat, že
pro výše zmíněná řízení dle stavebního zákona bude třeba povolení výjimek dle §§ 43 a 56
zák. č. 114/1992 Sb.
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Na rozdíl od varianty 0 dojde v případě realizace záměru ve variantě 1 k trvalému a
dočasnému záboru půdy patřící do ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) a pozemků
určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) a také ke změně využití jiných pozemků. Ve variantě
1B dojde k trvalému a dočasnému záboru půdy patřící do ochrany ZPF a ke změně využití
jiných pozemků.

B.II.1.1 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Na základě současného stupně projektové dokumentace (dokumentace pro územní
řízení) celkem dojde k trvalému záboru 8,57 ha půdy patřící do ochrany ZPF a 0,31 ha
PUPFL. V případě dalších cca 26 ha pozemků dojde ke změně jejich využití. Detailní přehled
pozemků dotčených výstavbou záměru je vzhledem k jeho šíři uveden v Příloze P15.
Většina dotčené orné půdy spadá do V. třídy ochrany, jedná se tedy o nejméně kvalitní
ornici dle kategorizace BPEJ. Do II. třídy ochrany patří cca 0,6 ha pozemků. V současné době
nejsou výše uvedené pozemky vesměs hospodářsky využívané.
K trvalému záboru PUPFL dojde v k. ú. Loubí u Děčína, a to z parcel č. 227 plocha cca
0,09 ha a p. č. 241 plocha cca 0,22 ha, celkem tedy cca 0,31 ha PUPFL. Vlastníkem pozemku
je Česká republika, právo hospodařit mají Lesy ČR, s. p. Hradec Králové.
Převážná část stavebních objektů bude umístěna ve vlastním řečišti Labe, pouze v místě
výstavby plavební komory, rejd a MVE bude dotčena také půda mimo tok řeky.
V rámci výstavby záměru dojde k dočasné změně využití pozemků pro potřeby zařízení
staveniště. Celkem se jedná o cca 6,7 ha pozemků, z nichž 0,036 ha je zařazeno do ZPF.
Tento pozemek bude muset být dočasně vyňat ze ZPF. Po ukončení výstavby záměru bude
pozemek ZPF zrekultivován dle schváleného plánu rekultivace a vrácen ke svému účelu.
Před zahájením stavebních prací bude z dotčených ploch sejmuta ornice, uložena
na mezideponie a v závěru prací bude využita pro navrhované konečné úpravy pozemků –
ozelenění, biokoridory a rekultivaci dočasně vyjmuté plochy ZPF pro zařízení staveniště ale i
ostatních ploch staveniště.

B.II.1.2 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními
Varianta 1B bude z hlediska záboru a změny využití pozemků částečně shodná
s variantou 1. Oproti variantě 1 dojde k navýšení o pozemky pro zajištění zmírňujících a
revitalizačních opatření. V nadjezí se jedná především o pozemky v oblasti nad horní rejdou
plavebního stupně na levém břehu Labe, v oblasti zaústění Ploučnice a Jílovského potoka a na
pravém břehu Labe v úseku mezi Křešicemi a Boleticemi. V oblasti výstavby vlastního
plavebního stupně jsou to pozemky zabrané výstavbou pravobřežního akvatického a
terestrického migračního koridoru. Seznam pozemků pro variantu 1B je uveden v Příloze P15.
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Na základě současného stupně projektové dokumentace dojde trvalému záboru 7,04 ha
půdy patřící do ZPF, dočasně bude zabráno 2,69 ha půdy. Zábor pozemků určených k plnění
funkce lesa bude nulový. Detailní přehled pozemků dotčených výstavbou záměru je vzhledem
k jeho šíři uveden v Příloze P15.
Většina dotčené orné půdy spadá do V. třídy ochrany (cca 8,8 ha), což jsou dle kódu
BPEJ půdy s nízkou produkční schopností a nižším stupněm ochrany. Do III. a IV. třídy
ochrany spadá území o ploše cca 0,04 ha a cca 0,9 ha patří do II. třídy ochrany. V současné
době nejsou výše uvedené pozemky vesměs hospodářsky využívané.
Tabulka 18 srovnává dočasný a trvalý zábor pozemků pro jednotlivé posuzované
varianty záměru.
Tabulka 18: Srovnání záborů ZPF a PUPFL v posuzovaných variantách v ha
Varianta
0
1
1B
Trvalý zábor ZPF
0
8,57
7,04
Trvalý zábor PUPFL
0
0,31
0
Dočasný zábor ZPF
0
0,04
2,69
Dočasný zábor PUPFL
0
0
0

B.II.2 Voda
Potřeba pitné a užitkové vody pro variantu 0 je nulová. Odhad potřeby pitné a užitkové
vody pro varianty 1 a 1B je uveden v následujícím textu, vždy v rozdělení pro fázi výstavby a
provozu plavebního stupně.

B.II.2.1 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Výstavba
Pitná voda
V první fázi výstavby se předpokládá, že pracovníci stavby budou využívat pro pitné
účely balenou pitnou vodu a mobilní chemické WC bez potřeby vody. Po zprovoznění
provozního objektu 1 na levém břehu Labe, včetně přípojek inženýrských sítí a ČOV (tj. asi
rok po zahájení stavby), se bude tento objekt využívat k sociálním účelům zařízení staveniště.
Množství pitné vody pro sociální účely v období výstavby závisí na počtu pracovníků, který
se předpokládá cca 250. Pokud na základě směrnice MVLH č. 9/73 uvažujeme specifickou
průměrnou denní potřebu vody na jednoho pracovníka 125 l/os/směna, bude se spotřeba pitné
vody pro sociální účely za rok pohybovat kolem 11 500 m3. Celková délka výstavby záměru
je odhadována na 37 měsíců, takže spotřeba pitné vody po zprovoznění objektu 1 by neměla
přesáhnout 24 000 m3.
Technologická voda
Beton bude připravován v plovoucí betonárce nebo dočasné stabilní betonárce. Je
uvažována potřeba záměsové vody cca 17 m3/hod. Jako zdroj této technologické vody je
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uvažován veřejný vodovod, který je k dispozici na obou březích. Celková potřeba
technologické vody bude činit cca 20 000 m3/rok.
Užitková voda na údržbu okolních komunikací bude zajišťována vodou z vodovodu
nebo vodou z Labe.

Provoz
Pitná voda
Provoz záměru bude nepřetržitý. Pro obsluhu zdymadla se počítá s dvojsměnným
provozem po dvou pracovnících. Pro provoz MVE bude potřeba pouze jeden zaměstnanec na
denní směně. Dále se počítá se třemi zaměstnanci na údržbu trati – poříčními, pouze na denní
směně. Uvažujeme-li průměrnou specifickou potřebu vody na jednoho provozního pracovníka
60 l/os/směna, bude se průměrná spotřeba pitné vody pohybovat okolo 480 l/den a spotřeba
pitné vody za rok by neměla přesahovat cca 180 m3.
V provozním objektu 2 se uvažuje se dvěma služebními byty pro obsluhu PSD. Pokud
budou byty celoročně využity v průměru třemi osobami na jeden byt a budeme uvažovat
specifickou průměrnou potřebu vody 150 l/os/den, jednalo by se o navýšení spotřeby pitné
vody o dalších 900 l/den, tj. cca 330 m3/rok. To odpovídá nárůstu spotřeby zhruba na
trojnásobek oproti pouhému provozu PSD.
Technologická (užitková) voda
Potřeba vody pro zkrápění komunikací, mytí a úklidové práce ve skladech, kancelářích,
hygienických zařízeních a ostatních objektech a pro zalévání se bude pohybovat okolo 10
m3/den, tj. cca 3650 m3/rok. Předpokládá se využít vodu pitnou, odebíranou z veřejného
vodovodu.
Požární voda
Zdrojem požární vody bude řeka Labe. Pro zajištění protipožární ochrany objektu se
bude vycházet z podmínek stanovených ČSN 73 0873 „Požární bezpečnost staveb.
Zásobování požární vodou.“
Výše uvedené výpočty potřeby pitné vody, v souvislosti s provozem PSD jsou pouze
teoretické, avšak vzhledem k nevýznamnému počtu pracovníků i obyvatel bytů bude
zásobování záměru pitnou vodou bez problému zajištěno přípojkami z vodovodního řádu,
který se nachází na obou březích řeky.
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B.II.2.2 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín
revitalizačními opatřeními

se zmírňujícími a

Výstavba
Oproti variantě 1 bude v případě varianty 1B spotřeba vody během výstavby navýšena z
důvodu realizace zmírňujících a revitalizačních opatření. Bude záviset na počtu pracovníků a
době trvání prací, což bude upřesněno v další fázi projektové dokumentace.

Provoz
V období provozu bude spotřeba pro provozní účely stejná jako u varianty 1.

B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
V případě varianty 0 nebudou spotřebovány žádné surovinové ani energetické zdroje.
Při výstavbě záměru ve variantách 1 a 1B budou použity běžné stavební materiály.
Následující tabulka uvádí výčet hlavních objemů stavebních prací pro posuzované varianty 0,
1 a 1B (Tabulka 19), další informace jsou uvedeny v příloze P2. Přesný výčet a množství
použitých materiálů bude specifikováno v dalším stupni PD.
Tabulka 19: Základní stavební materiály a jejich odhadované množství
Varianta
Činnost
Jednotka
varianta 0 varianta 1
varianta 1B
m3
m3
m3
m3
m3
t
m3
m2
m2
t
Zdroj: Pöyry Environment a. s. 2007, 2010
Výkop a výlom
Koncentrační stavby
Zpětný zásyp
Odvoz výkopu na skládku
Betonové a želbet. konstrukce
Výztuž do betonu
Lomový kámen pro záhozy
Želbet. pažící a nábřežní zdi
Ocelové štětovnice

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1 128 000
0
73 600
1 054 400
170 600
11 530
50 260
7 500
28 800
13 104

1 279 000
53 400
176 800
1 102 200
173 800
10 685
46 400
2 500
29 500
13 423

B.II.3.1 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Výstavba
Surovinové zdroje
Při výstavbě záměru ve variantě 1 budou dále použity tyto materiály:
• ocelová svodidla, ocelové dalby, ocelové hradící konstrukce jezu, vrata a další uzávěry
plavební komory včetně pohonů,
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• lomový kámen pro opevnění dna a břehů kamennými záhozy, dodávka lomového kamene
se předpokládá z některého z lomů v blízkosti Labe (Soutěsky, Těchlovice,
Libochovany),
• živičný materiál
• potrubí PEHD a potrubí PVC, vodoměrné šachty včetně vystrojení,
• potrubí z tvárné litiny a trubní propustky,
• čerpací jímka splašků, čerpadlo splaškových vod s příslušenstvím,
• oplocení z drátěného pletiva včetně vrat a vrátek pro pěší,
• objekt limnigrafu – ocelové štětovnice, přívodní kanál obetonovaný, měřicí a čisticí
šachta obetonovaná, zděná budka, vodoměrná laťka,
• materiál pro vyrovnání území, zemina, travní semeno, dřeviny a křoviny,
• kabely pro připojení na JTS, kabelové rozvody, sdělovací kabely,
• osvětlení PK a rejd, osvětlení areálu,
Kromě výše uvedených surovin bude ve variantě 1 dále zapotřebí dodat do MVE 2 ks
přímoproudých Kaplanových PIT – turbin (s obtékanými generátory), převodovky generátorů,
rozvodnu VN a rozvaděčů, transformátor vlastní spotřeby, transformátor 6,3/22 kV a zajistit
vrchní vedení VN a transformovnu a přípojku NN.
Energetické zdroje
V době výstavby záměru bude staveniště napojeno na elektrickou energii z přeložky
distribučního vedení 10 kV SČE přípojkou VN a samostatnou trafostanicí v areálu plavebního
stupně dimenzovanou na staveništní potřebu odhadovanou do 400 kW, tj. přibližně do 1 000
MWh/rok.

Provoz
Surovinové zdroje
Během provozu záměru nebude docházet k významnému odběru surovin. V podstatě
půjde pouze o materiály či výrobky nutné k běžné údržbě strojního zařízení a stavebních
objektů, jako jsou např. mazací oleje, barvy apod.
Životnost stavebních objektů PSD se uvažuje 100 let, životnost strojního zařízení MVE
se předpokládá 75 let, elektro VN a NN 40 let, životnost technologického zařízení plavební
komory se předpokládá 30 let a řídicího systému 10 let. Do doby vypršení životnosti
jednotlivých komponentů PSD nebude třeba většího odběru surovinových zdrojů
a technologického vybavení.
Energetické zdroje
V době provozu záměru zahrnují energetické nároky areálu jezovou část, plavební
komoru a provozní objekt 1 a 2 a jsou dány výpočtovým zatížením areálu cca 325 kW.
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Spotřeba elektrické energie při provozu plavebního stupně je závislá na počtu manipulací v
plavební komoře, tj. počtu proplavených lodí. U jezu pak závisí na konkrétní hydrologické
situaci, tj. počtu nutných manipulací s jezovou konstrukcí a zimním režimu.
Celý záměr PSD bude napojen na veřejnou energetickou síť primární přípojkou a
stožárovou transformační stanicí 22/0,4 kV, 400 kW, z níž bude energie dále rozváděna
přípojkou NN. Vyrobená el. energie z MVE bude naopak do veřejné sítě dodávána.
Vodní elektrárna nejen vyrábí, ale i spotřebovává el. energii. Předpokládá se následující
spotřeba energie MVE:
Tabulka 20: Údaje o vlastní spotřebě MVE
Technický parametr
Jednotky
Hodnota
celkový instalovaný příkon
kW
600,0
koeficient současnosti
0,65
maximální současný příkon
kW
390,0
předpokládaná roční spotřeba elektrické energie
MWh/rok
2 000 *
*Kvantifikace vlastní spotřeby vodní elektrárny bude upřesněna v dalším stupni PD.
Předpokládaná spotřeba bude kryta z vlastní výroby MVE. Pouze po dobu odstávky MVE
bude el. energie odebírána ze sítě SČE (osvětlení, provoz čerpadel, apod.).
Pro potřeby provozního objektu 1 se uvažuje s celkovým příkonem cca 95 kW v
zimním období. Objekt bude vytápěn tepelným čerpadlem. Stejný způsob vytápění, tedy
tepelné čerpadlo, se uvažuje pro provozní objekt 2. V tomto objektu se bude nacházet
provozní zázemí plavebního stupně a dva služební byty. V suterénu budou umístěny garáže a
sklady. Celkový příkon objektu bude do 60 kW v zimním období.

B.II.3.2 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními
Výstavba
Surovinové zdroje
Pro výstavbu PSD ve variantě 1B budou použity stejné materiály jako v případě
varianty 1, rovněž výstavba MVE bude řešena stejně. Pro realizaci zmírňujících a
revitalizačních opatření bude navíc třeba:
• lomový kámen pro zpevnění dna a břehů odlehčovacího koryta Ploučnice, pro stavbu
pravobřežního migračního koridoru a případně také pro zpevnění břehových výhonů
v podjezí a navýšených podélných ochranných hrází v jezové zdrži. Dodávka lomového
kamene se předpokládá z některého z lomů v blízkosti Labe (Soutěsky, Těchlovice,
Libochovany).
• štěrk pro výstavbu břehových výhonů v podjezí a navýšení podélných ochranných hrází
v jezové zdrži (staré břehové výhony na pravém břehu v oblasti Nebočad a Boletic) a pro
plážování břehů kolem břehových výhonů a vybraných partiích v jezové zdrži, které
budou rozvolněny. Pro tyto účely bude přednostně použit autochtonní štěrk z prohrábek.
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• další materiál pro terénní úpravy v nadjezí
• dřeviny (autochtonní druhy lužního lesa) pro osazení revitalizovaných ploch v oblasti nad
horní rejdou plavebního stupně na levém břehu Labe, v oblasti zaústění Ploučnice a
Jílovského potoka a na pravém břehu Labe v úseku mezi Křešicemi a Boleticemi,
Energetické zdroje
Elektrická energie během výstavby záměru bude jako ve variantě 1 dodávána přípojkou
ze sítě SČE, předpokládá se obdobné množství spotřebované el. energie.

Provoz
Surovinové zdroje
Odběr surovin během provozu záměru, spojený s údržbou strojního zařízení a
stavebních objektů, bude až do doby vypršení životnosti jednotlivých komponentů PSD stejně
nevýznamný jako v případě varianty 1.
Co se týče údržby a managementu revitalizovaných ploch a vodních toků, předpokládá
se management štěrků spočívající v doplňování odplaveného štěrku z vyplážovaných břehů
štěrkem z údržbových prohrábek plavební dráhy, dosadby lužních porostů.
Energetické zdroje
Odběr el. energie bude přibližně stejný jako ve variantě 1.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B.II.4.1 Varianta 0
Z hlediska vstupů nemá varianta 0 žádné nároky na dopravní ani jinou infrastrukturu.

B.II.4.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Výstavba
Vodní doprava
Vzhledem k předpokládanému objemu stavebních prací během stavby PSD (přes 2 mil.
m ) se navrhuje maximální využití vodní dopravy. Úprava plavební dráhy prohrábkou dna
(v úseku ř. 736,7 – 730,42; pl. km 99,30 až 105,40) se provede výhradně z vodního toku bez
dotčení břehů s použitím podvodních dozerů Komatsu s nakládkou do lodí. Podobně i
doprava betonových směsí ve třetí etapě výstavby. Vzhledem k navržené etapizaci provádění
prohrábky a stávajícímu počtu plavidel v tomto úseku Labe by neměly být problémy se
zajištěním plynulé lodní dopravy i během prací. Navýšení počtu plavidel o cca 3 lodě
v jednom směru za den bude prakticky omezeno na úsek od začátku prohrábky k přístavu
Děčín-Loubí.
3
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Silniční doprava
Plocha výstavby plavební komory, horní a dolní rejdy s čekacími stáními, jezové části
s rybími přechody, velínu pro řízení provozu a napojení na inženýrské sítě situovaná na
úzkém pruhu údolní nivy na levém břehu Labe v úseku ř. km 737,6 – 736,61 (pl. km 98,40 99,40) je v současnosti přístupná pouze po místní komunikaci ze silnice z Děčína-Horního
Žlebu do Děčína-Prostředního Žlebu - od podjezdu pod mostem přes Labe (železniční trat ČD
z Děčína-východ). Vzhledem k předpokládanému použití těžkých nákladních automobilů (s
nosností 32 t) k přepravě vytěženého materiálů v úseku staveniště-Prostřední Žleb bude nutno
tato vozidla přepravit na staveniště po železnici. Vzhledem k variantnímu řešení přepravy
stavebního materiálu na toto místo, a skutečnosti, že některé komponenty se nebudou přivážet
lodní dopravou, bude nutno část přepravy uskutečnit i silničními prostředky. Předpokládané
počty vozidel během stavby budou zanedbatelné a z kapacitního hlediska nemohou
způsobovat problémy v průjezdu po místní komunikaci (Labské nábřeží). S dopravou
nadměrných nákladů se v tomto úseku nepočítá. Výrazně zvýšený pohyb TNV lze očekávat
pouze v úseku staveniště - železniční stanice Děčín-Prostřední Žleb, kde se počítá
s překládkou levobřežního výkopku z nákladních automobilů na železnici (76 TNV v obou
směrech za den) a s přepravou betonové směsi v první etapě výstavby. Předpokládaná silniční
doprava na pravém břehu Labe je omezena jen na pohyb mezi staveništěm (částečně po silnici
I/62) a přístavem Děčín-Loubí, kde se bude využívat překládka na železniční trať (do stanice
Děčín-východ a dále). Silniční nákladní přeprava stavebního materiálu tak nepůjde obytnou
zástavbou centra Děčína. Krátkodobě zvýšená dopravní zátěž během stavby o 72 TNV v obou
směrech za den na stávající silnici I/62 nezpůsobí žádné kapacitní problémy v tomto úseku.
Stavba nevyvolá žádné další požadavky na výstavbu dalších pozemních komunikací,
kromě přeložky stávající cyklostezky a jejího zpevnění pro potřeby výstavby a následné
údržby PSD podél budoucí horní rejdy a zřízení provizorní příjezdové komunikace v místě
jezu s napojením na silnici I/62.
Železniční doprava
Bude sloužit pro dopravu materiálu překládaného z nákladních automobilů ve stanici
Děčín-Prostřední Žleb, nebo z lodí a nákladních aut v překladišti Děčín-Loubí (případně
naopak). Předpokládané maximální navýšení počtu souprav železniční dopravy v úsecích
Dolní Žleb – Děčín o 2 vlaky denně nezpůsobí žádné kapacitní problémy na této trati.
S obdobnou hodnotou maximálního navýšení lze uvažovat i na vlečce z přístavu Děčín-Loubí
do stanice Děčín-východ. Překladiště Děčín-Loubí, samotná trať i stanice Děčín-východ, by
toto navýšení počtu vlakových spojů mělo zvládnout bez kapacitních problémů.
Stávající zatížení trati Dolní Žleb – Děčín je cca 32 osobních a 25 nákladních vlaků za
den.

Provoz
Ve fázi provozu bude areál napojen na místní komunikaci Děčín-Prostřední Žleb, resp.
MVE Děčín bude napojena na komunikaci I/62.
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Výše uvedené komunikace budou sloužit zaměstnancům na cestu do zaměstnání
osobními auty, resp. budou využívány pro provozní účely (dovoz náhradních dílů, servis
zařízení apod.). Četnost dopravy zaměstnanců se bude pohybovat v řádu jednotek OA za den,
provoz vyvolaný servisní činností dle potřeby. Vzhledem k intenzitám dopravy na přilehlé
hlavní komunikační síti jsou počty naprosto zanedbatelné a jejich příspěvek nemá proto vliv
na snížení úrovně kvality dopravy na těchto komunikacích.
a) v období plnosplavnosti úseku st. hranice - Střekov
Lodní doprava
V období splavnosti úseku z Děčína do Střekova (223 dní) se ve výhledovém období
roku 2034 počítá s obousměrnými denními hodnotami 24 lodí (s průměrným vytížením
1000t). Kapacita tohoto úseku Labe ani sousedních nebude překročena.
Železniční doprava
Realizace PSD ve dnech plnosplavnosti Labe neznamená žádné změny v navýšení či
poklesu železniční dopravy. Počty vlaků nákladní dopravy na tratích ČD 090 a 072 zůstanou
nezměněny.
Silniční doprava
Na nejbližší komunikační síti má realizace PSD zásadní význam pouze v bezprostřední
blízkosti stávajícího přístavu Loubí, kde by mělo dojít k poklesu dopravního zatížení, neboť
hlavním překladištěm pro automobilovou nákladní dopravu se stane přístav Děčín-Rozbělesy.
Vlivem vyššího využití vodní cesty je reálný předpoklad poklesu těžké dopravy na dálnici D8
v úseku Ústí-státní hranice.
b) v období omezené splavnosti
V důsledku omezení plavby mezi Boleticemi a Střekovem z důvodu nízkých stavů vody
bude nutno v těchto dnech přeložit přepravované zboží na jinou dopravní cestu. Vzhledem ke
kapacitě překládacích míst se uvažuje pro toto časové období s omezením lodní dopravy na
takové množství, které nepřekročí kapacitní možnosti překladišť. Z těchto důvodů bude
možná plavba pouze 6 nákladních lodí v jednom směru, to znamená obousměrně 12 plavidel.
Současně se počítá i s omezením využití nosnosti plavidel (průměrně jen 600 t na jednu loď),
odpovídající nižším ponorům. Překládka zboží se dle předpokladů rovnoměrně rozloží
mezi přístavy Loubí a Rozbělesy. V překladišti Loubí by většina lodního nákladu měla jít na
železnici. Pravděpodobná hodnota překládky na silniční vozidla bude nižší než v současné
době. Z důvodu nedostatečné volné kapacity tratě 090, se zvýšení počtu vlaků musí odehrát
na trati 072. Vzhledem k předpokládanému počtu lodí a objemu přepravovaného zboží, dojde
v tomto železničním koridoru k nárůstu počtu nákladních vlaků v každém směru o tři.
Celkový počet vlaků se tak v tomto úseku zvedne výhledově na 38 souprav/den (v obou
směrech) Pro každý nákladní vlak se počítá 500 t nákladu. Při přepočtu na celý rok se jedná o
nárůst o 366 vlaků v jednom směru na trati 072 ve směru Děčín-východ.
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V přístavu Děčín-Rozbělesy se bude překládat na nákladní vozidla. K
přepravě vykládaného, resp. nakládaného zboží bude denně potřeba 100 TNV v jednom
směru (při průměrné hmotnosti nákladu 18 t). Tato vozidla z přístavu Děčín-Rozbělesy přitíží
pravděpodobně přeložku silnice I/13 v úseku Děčín-dálnice D8. Vzhledem k celkovému
výhledovému zatížení silnice I/13 se jedná o zanedbatelné hodnoty
Tabulka 21: Výhledové intenzity dopravy (včetně zatížení vozidel z přístavů) pro rok
2040
komunikace
úsek, místo
voz./24 hod
osobní
dodávky
těžká
celkem
silnice I/13
Děčín-most přes Labe
29 400
3 990
3 820
37 210
přeložka silnice Děčín-Jílové
10 600
1 580
2 870
15 050
I/13
silnice I/62
Rozbělesy-Vilsnice
8 690
1 350
740
10 780
silnice I/62
Děčín-Loubí
4 290
340
220
4 850
D8
st. hranice-přel.I/13
9 850
1 750
13 590
25 190

B.II.4.3 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními
Výstavba
Princip dopravy přebytečného materiálu z výkopků, betonových směsí a ostatních
materiálů při stavbě PSD bude stejný jako ve variantě 1. Lomový kámen potřebný pro
stabilizaci břehových výhonů bude na místo dopravován loděmi. Štěrkový materiál získaný
z prohrábek bude v maximální míře využit na místě při vyplňování prostoru za břehovými
výhony a tvarování svahů břehových výhonů, případně pro potřeby revitalizačních úprav
v prostoru vzdutí PSD. Stavební práce a práce na úpravě koryta řeky budou probíhat stejně
jako ve variantě 1 ve třech na sebe navazujících etapách. Je to z důvodu zajištění využitelnosti
plavební cesty v období výstavby.
Úpravy ve zdrži plavebního stupně Děčín
Oproti variantě 1 dojde u varianty 1B k dalším úpravám ve vzdutí, zejména v oblasti
zaústění Ploučnice, nad ústím Jílovského potoka, nad horní rejdou a na pravém břehu mezi
Křešicemi a Boleticemi, které souvisejí se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními.
Ve všech těchto uvedených lokalitách se budou práce v maximální možné míře
provádět přímo z vody. Přebytečný materiál z úpravy nad horní rejdou (cca 189 000 m3),
v oblasti ústí Ploučnice (cca 128 000 m3) a Jílovského potoka (cca 38 000 m3) bude nakládán
přímo na lodě, které jej dopraví do překladiště Loubí, kde se bude překládat na železnici.
Obdobně (z vody) se bude provádět i navýšení podélné hráze nad ústím potoka
Kamenička i koncentračního výhonu u Boletic.
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K lodní přepravě vytěženého materiálu budou potřeba denně 2 lodě (cca 1000 m3).
V době realizace této etapy dojde tedy i k dalšímu navýšení železniční dopravy v úseku
Loubí-Děčín-východ (o cca 2 vlaky denně).

Provoz
Stav po realizaci záměru ve variantě 1B bude vzhledem k nárokům na dopravní
infrastrukturu a změnám rozložení dopravy obdobný jako ve variantě 1.

B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Pro potřeby dokumentace EIA byla zpracována rozptylová studie, která je uvedena jako
samostatná příloha SP2. Z rozptylové studie zde uvádíme stručný výtah.
Do hodnocení rozptylové situace byly zahrnuty emise znečišťujících látek ze stavební
činnosti, z vyvolané nákladní automobilové dopravy i z provozu lodí v době výstavby
i po ukončení výstavby záměru. Jako znečišťující látky z provozu automobilů, lodí a
stavebních mechanizmů byly hodnoceny oxid dusičitý (NO2), suspendované částice (PM10)
benzen (C6H6) a benzo(a)pyren (C20H12).
Vstupními daty pro výpočet celkových emisí vznikajících během výstavby i provozu
záměru byla spotřeba pohonných hmot a emisní faktory pro jednotlivé typy dopravy (lodní,
automobilová) a činnosti (výstavba, provoz) a intenzity dopravy na dotčené silniční síti.
Popis jednotlivých variant a hodnoty celkových emisí jsou uvedeny níže.

B.III.1.1 Varianta 0
Stávající území je v současné době zatíženo kromě emisí z dopravy také emisemi z
dalších zdrojů znečištění umístěných převážně v městských oblastech (průmysl).

B.III.1.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Výstavba
V období výstavby budou zdroji emisí stavební mechanizmy, těžké nákladní
automobily, osobní automobily a lodě, které budou zajišťovat dopravu většiny materiálů
(beton, ocelové materiály, vytěžená zemina – výkop a výlom, výkopek z prohrábky plavební
kynety apod.).
Lodní doprava
Předpokládaná spotřeba 1 lodi je 41 kg NM/hod. Při průměrné rychlosti 10 km/h je
spotřeba na 1 km 4,1 kg NM. Celkový objem emisí z lodní dopravy v souvislosti s výstavbou
je uveden v následující tabulce. V době výstavby se předpokládá využití max. 3 lodí denně.
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Znečišťující.
látka
NO2
benzen
PM10

Tabulka 22: Celkový objem emisí z lodní dopravy
jednotka
Počet lodí
1
2
kg/km/den
0,062
0,124
g/km/den
0,317
0,634
g/km/den
3,85
7,70

3
0,186
0,951
11,55

Automobilová doprava
Doprava bude probíhat po silnici I/62 a v rámci staveniště. Odhad emisí z nákladní
stavební dopravy je uveden v následující tabulce.
Tabulka 23: Celkový objem emisí z nákladní automobilové dopravy
Znečišťující jednotka
I/62
staveništní doprava
látka
36 TNA/den
38 TNA/den
počet průjezdů [TNA/den] 72
76
NO2
kg/km/den
38,36
148,31
benzen
g/km/den
1,27
1,78
b(a)p
µg/km/den
52,68
12,06
PM10
g/km/den
33,46
63,30
Emise ze stavební činnosti
Emise ze stavební činnosti představují emise z prostoru zařízení staveniště, stavebních
strojů v místě stavby a z průjezdu nákladních aut mezi staveništěm a zařízením staveniště.
Výstavba bude probíhat ve vodě, stavební materiál bude na místo stavby dovážen postupně a
nebude na staveništi skladován.
Uvažuje se s nasazením 2 kusů rypadel a nakladačů, 4 kusů buldozerů a 10 kusů
nákladních automobilů. Vypočtené celkové denní emise ze stavební činnosti jsou pak
uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 24: Celkové denní emise ze stavební činnosti
Znečišťující látka
NO2
benzen
benzo(a)pyren PM10
Jednotka
kg/den
g/den
µg/den
kg/den
Množství
11,32
57,90
15,5
0,71

Provoz
Realizací varianty 1 dojde ke zvýšení intenzity lodní dopravy po Labi a s tím související
zvýšení celkových emisí produkovaných loděmi. Případné odsunutí překládky zboží (lodě –
nákladní automobily) do přístavu Rozbělesy sníží produkci emisí v centru města Děčín,
k jejich částečnému zvýšení dojde pouze v úseku trasy pohybu nákladních automobilů
s přeloženým nákladem v jihozápadní části města.
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B.III.1.3 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními
Výstavba
V období výstavby budou zdroji emisí stejně jako u varianty 1 stavební mechanizmy,
těžké nákladní automobily, osobní automobily a lodě, které budou zajišťovat dopravu většiny
materiálů (beton, ocelové materiály, vytěžená zemina – výkop a výlom, výkopek z prohrábky
plavební kynety apod.).
Lodní doprava
V době výstavby se předpokládá využití 1 až max. 2 lodí denně pro odvoz výkopku ve
3. etapě a dovoz stavebního materiálu ve všech třech etapách. Přepravu vytěženého materiálu
ve zdrži plavebního stupně (především ústí Ploučnice a Jílovského potoka) budou zajišťovat
denně max. 2 lodi. Celkový objem emisí z lodní dopravy dle počtu lodí je uveden v tabulce
u varianty 1.
Automobilová doprava
Doprava bude probíhat stejně jako u varianty 1 po silnici I/62 a v rámci staveniště.
Odhad emisí z nákladní stavební dopravy je uveden v následující tabulce.
Tabulka 25: Celkový objem emisí z nákladní automobilové dopravy
Znečišťující jednotka
I/62
staveništní doprava
látka
21 TNA/den
38 TNA/den
počet průjezdů [TNA/den] 42
76
NO2
kg/km/den
22,38
148,31
benzen
g/km/den
0,74
1,78
PM10
g/km/den
19,52
63,30
Emise ze stavební činnosti
Systém zařízení, chod staveniště a nasazení jednotlivých strojů a tedy i množství
vznikajících emisí v prostoru výstavby plavebního stupně bude shodné s variantou 1.
V prostoru úprav ústí řeky Ploučnice a ústí Jílovského potoka budou navíc vznikat
emise z bagrů a nákladních automobilů, které se budou pohybovat pouze v rámci staveniště.

Provoz
Předpokládaný vznik emisí po realizaci je obdobný stavu popisovanému ve variantě 1.
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B.III.2 Odpadní vody
B.III.2.1 Varianta 0
V případě varianty 0 nebudou vznikat žádné odpadní vody.

B.III.2.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Výstavba
Přesnější specifikace odpadních vod pro období výstavby záměru bude řešena až v
dalším stupni PD. Při použití mobilních chemických záchodů v podstatě nebudou splaškové
odpadní vody vznikat. Provoz sociálního zařízení staveniště zajistí dodavatel stavby v souladu
s platnou legislativou.
Po realizaci provozního objektu 1 (cca do roka od zahájení výstavby), jehož sociální
zařízení bude využíváno pro potřeby pracovníků stavby, bude vyprodukováno cca 24 000 m3
splaškových vod (vzhledem k tomu, že v období do zprovoznění provozního objektu 1
splaškové vody vznikat nebudou, odpovídá údaj zároveň celkovému množství
vyprodukovaných splaškových vod za předpokládanou dobu výstavby – 37 měsíců). Odpadní
vody budou odváděny na novou ČOV vybudovanou pro potřeby záměru.
Odpadní voda technologická vznikat nebude. Všechna bude recyklována jako záměsová
voda pro výrobu betonu v recyklačním zařízení pro výplachy.
Dále bude vznikat odpadní voda ve štětových jímkách. Jedná se o prosáklou vodu
konstrukcí jímky z řeky do jejího vnitřního prostoru. Tato odpadní voda bude sváděna do
čerpacích jímek na obvodu a odtud bez úpravy přečerpávána zpět do řeky. Množství nelze v
tomto okamžiku seriózně odhadnout.
Dešťová voda nebude z plochy staveniště odváděna, ale bude zasakována.

Provoz
V souvislosti s provozem záměru budou vznikat dešťové a splaškové vody.
Dešťové vody
Celkové předpokládané množství dešťových vod za rok je možné vypočítat podle
vztahu:
W = P∗h∗k

(m3/rok)

kde P – plocha odvodňovaného území, tj. plocha střech (m2), h – průměrná roční
srážková výška (m/rok), k – součinitel odtoku (bezrozměrný).
Celková plocha střech budov včetně MVE bude 2 560 m2. Uvažujeme-li průměrnou
roční srážkovou výšku 0,65 m/rok a součinitel odtoku 1, celkové množství dešťových vod za
rok se bude pohybovat kolem 1 664 m3/rok. Veškeré dešťové vody ze střech budou svedeny
pomocí žlabů a tyto relativně čisté vody budou svedeny do vodoteče Labe. Dešťové vody a
vyčištěné vody z ČOV budou do Labe odváděny společným potrubím, jehož dimenze musí
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být navržena tak, aby byla dostatečná pro odvádění vody z přívalových dešťů. Výpočet
množství dešťových vod při přívalovém dešti (Q) je proveden na základě vztahu:
Q =

[(P s ∗ k s ) + (P m ∗ k m )]∗ i

(l/s)

kde Ps - plocha odvodňovaného území – střechy (m2), ks - součinitel odtoku ze
střech, Pm - plocha odvodňovaného území - manipulační plochy, ks - součinitel
odtoku z manipulačních ploch, i - intenzita přívalového deště (l/s.m2)
Plocha manipulačních ploch bude přibližně 6 600 m2. Pokud při přívalovém dešti
uvažujeme součinitel odtoku ze střech 0,9 a z manipulačních ploch 0,8 a intenzitu přívalového
deště 0,015 l/s.m2, potom se bude množství dešťové vody při přívalovém dešti pohybovat
okolo 114 l/s.
Splaškové vody
Vzhledem k předpokládanému množství splaškových vod (cca 480 l/den) je navržena
prefabrikovaná malá biologická ČOV v podzemním provedení, která bude umístěna v
sousedství provozního objektu 1. Typ ČOV bude upřesněn v dalším stupni PD. Kapacita
ČOV bude cca 10 EO a bude tedy dostatečná i po započtení produkce užitkových vod (cca 1
m3/den). Vyčištěná voda z ČOV bude odváděna do Labe.
Odpadní vody z provozního objektu 2, tj. především ze služebních bytů, budou
odváděny kanalizační přípojkou na druhou novou ČOV. Jedná se o množství cca 330 m3/rok.
Typ ČOV bude pravděpodobně shodný s typem ČOV u provozního objektu 1 a bude upřesněn
v dalším stupni PD.
Odpadní vody z provozu lodní dopravy
Veškeré vody použité na plavidlech, kromě vod užitých k chlazení, u kterých došlo
pouze ke zvýšení teploty, jsou podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých
předpisů (vodní zákon) považovány za odpadní vody. Zákon dále stanoví, že plavidla musí
být vybavena zařízením k akumulaci odpadních vod. Odpadní vody musí být na plavidlech
skladovány a jejich odstraňování z plavidel se děje v přístavech nebo pomocí obslužních lodí.
Provozovatelé přístavů a obslužných lodí musí zajistit, že při přečerpávání nedojde ke
znečišťování povrchových nebo podzemních vod. Provozovatelé plavidel jsou povinni
zabránit únikům odpadních vod a závadných látek z plavidel do vod povrchových. Žádné
odpadní vody tedy nesmí být z plavidel vypouštěny do řeky.
Další legislativa pro oblast vodní dopravy ošetřuje technický stav plavidla ve vztahu
k ochraně jakosti vod, životního prostředí a bezpečnosti plavby. Jedná se o Vyhlášku
Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských
vodních cestách, která zakazuje provozovat plavidlo, které svojí konstrukcí a technickým
stavem neodpovídá bezpečnosti provozu, obsluhujících osob, přepravujících osob a věcí,
ohrožuje životní prostředí, nebo jeho technická způsobilost nebyla schválena. Dále musí
plavidla provozovaná na českých vodních cestách dodržovat Řád plavební bezpečnosti
vydaný Vyhláškou FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na
vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní republiky, který stanoví
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podmínky provozu na vodních cestách tak, aby nedocházelo ke kolizím plavidel za plavby a
tím ke znečištění povrchových vod.

B.III.2.3 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín
revitalizačními opatřeními

se zmírňujícími a

Výstavba
Oproti variantě 1 bude v případě varianty 1B produkce odpadních vod během výstavby
záměru navýšena z důvodu realizace zmírňujících a revitalizačních opatření, což bude
upřesněno v další fázi projektové dokumentace.

Provoz
Celkové roční množství dešťových vod bude podobné jako ve variantě 1, tj. nepřekročí
1 664 m3/rok. Množství dešťových vod při přívalovém dešti bude ve srovnání s variantou 1
z důvodu menší výměry manipulačních ploch zhruba o polovinu menší, tj. cca 68 l/s. Stejně
jako ve variantě 1 budou dešťové vody odváděny do vodoteče Labe.
Produkce splaškových a užitkových vod z provozu záměru bude shodná s variantou 1 –
cca 240 m3/rok. Splaškové vody z provozního objektu budou odváděny na nově vybudovanou
ČOV u provozního objektu. Pro velín na levém břehu Labe (obsluha 1 pracovník/směna) bude
rovněž vybudována nová ČOV, technické řešení bude upřesněno v dalším stupni projektové
dokumentace. Celková produkce splaškových vod bude srovnatelná s variantou 1.
S odpadními vodami z provozu lodní dopravy bude nakládáno stejně a musí se
dodržovat stejná legislativní opatření, jako je uvedeno u varianty 1.

B.III.3 Odpady
B.III.3.1 Varianta 0
V případě varianty 0 nebudou vyprodukovány žádné odpady.

B.III.3.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Výstavba
Mezi nejobjemnější odpady bude ve fázi výstavby záměru patřit odtěžená zemina
z výstavby jezu s plavební komorou, horní a dolní rejdou a MVE a také z prohrábek pod
plavebním stupněm. Celkem se předpokládá vytěžení 1 128 000 m3 zeminy. Na zpětné zásypy
bude použito 73 600 m3. Přebytek výkopové zeminy (tj. 1 054 400 m3) bude ze staveniště
dopravován loďmi do překladiště Loubí, kde bude přeložen na železniční vagóny a převezen
po železnici na skládky v severočeské hnědouhelné pánvi.
Tabulka 26 uvádí přehled hlavních druhů předpokládaných odpadů vznikajících při
stavebních pracích zatříděných dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů,
v platném znění (N – odpady nebezpečné, O – odpady ostatní).
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Kód druhu
Odpadu
05 01 05
08 01 11
13 02 08
15 01
15 02
16 02
17 01 01
17 01 03
17 01 04
17 02 01
17 03 02
17 04 05
17 04 11
17 05 03
17 05 04
17 09 04
20 01 01
20 01 21
20 02 01
20 03 01

Tabulka 26: Přehled předpokládaných odpadů při výstavbě záměru
Název
Kategorie
uniklé ropné látky
odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla
jiné motorové, převodové nebo mazací oleje
obaly
upotřebená čisticí tkanina
odpady z elektrického nebo elektronického zařízení
beton
tašky a keramické výrobky
sádrová stavební hmota
dřevo
asfaltové směsi neobsahující dehet
železo a ocel
kabely neuvedené pod 170410
zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
zemina a kamení neuvedená pod 170503
směsné stavební a demoliční odpady
papír a lepenka
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad

N
N
N
O, N
O, N
O/N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N
O
O

Množství výše uvedených odpadů, které budou vznikat v průběhu výstavby záměru,
nelze v současné době přesněji určit. Produkce odpadů bude jednorázová a tato problematika
je řešitelná v rámci platné legislativy o odpadech. Nakládání s odpady musí generální
dodavatel stavby zajistit v souladu s platnou legislativou.
Je nezbytné, aby v rámci dalšího stupně projektové dokumentace byl doložen konkrétní
způsob nakládání s odpady vzniklými při výstavbě, zejména způsob jejich odstranění nebo
uložení na skládku odpovídající skupiny v souladu s platnou legislativou o odpadech. Je nutné
řešit umístění a zabezpečení sběrných míst pro jednotlivé druhy odpadu, zejména pro
nebezpečné odpady. Dále je potřebné posoudit a realizovat možnosti recyklace určitých druhů
odpadů. Při kolaudaci stavby je nutné dokladovat vzniklé odpady a způsob jejich odstranění,
respektive jejich druhotné využití. V souvislosti s dodávkami stavebních prvků v obalech je
nutné dodržet podmínky stanovené zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, v platném znění.

Provoz
Při provozu záměru budou vznikat především odpady komunálního charakteru
související s provozem plavebního stupně. Dále se bude jednat o odpady pocházející z údržby
a úklidu areálu plavebního stupně a okolních zatravněných ploch a z provozu vodní
elektrárny.
Původcem odpadů bude provozovatel zařízení, který musí zajistit odstraňování odpadů
v souladu s platnou legislativou. V následujícím přehledu (Tabulka 27) jsou uvedeny hlavní
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předpokládané druhy odpadů, které mohou vznikat při provozu, zatříděné dle vyhlášky MŽP
č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění (N – odpady nebezpečné, O – odpady
ostatní).
Tabulka 27: Přehled předpokládaných odpadů při provozu záměru
Kód druhu
Název
Kategorie
odpadu
13 02 08
ostatní motorové, převodové a mazací oleje
N
15 01 01
papírové a lepenkové obaly
O
16 02
odpady z elektrického nebo elektronického zařízení
O/N
20 01 01
papír a lepenka
O
20 01 02
sklo
O
20 01 21
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
20 01 39
plasty
O
20 02 01
biologicky rozložitelný odpad
O
20 02 03
jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
20 03 01
směsný komunální odpad
O
20 03 03
uliční smetky
O
08 01
odpady z použití barev a laků (odpady se zbytky barev) N
20 03 06
odpad z čištění kanalizace
O
Pro nakládání s odpady je nutné určit prostory pro shromažďování nebezpečných
odpadů a ostatních látek škodlivých vodám. Tyto odpady je nutné ukládat pouze ve
vybraných a označených prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadového hospodářství. Veškeré odpady předávat k zneškodnění pouze organizacím s
příslušným oprávněním k této činnosti, prioritně řešit možnosti recyklace určitých odpadů.
Areál plavebního stupně musí být vybaven sběrnými odpadovými koši a provozovatel
musí zajistit jejich pravidelné vyprazdňování do kontejnerů pro shromažďování odpadů.
Pro zajištění separace odpadů vybavit areál kontejnery pro oddělený sběr papíru, skla a plastů,
případně i dalších druhů odpadu dle charakteru vznikajícího odpadu a lokálních možností.

B.III.3.3 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín
revitalizačními opatřeními

se zmírňujícími a

Produkce odpadů během výstavby a provozu záměru bude podobná jako ve variantě 1,
kromě mírně vyšší produkce výkopové zeminy, která bude činit 1 279 000 m3. Z tohoto
množství bude použito 176 800 m3 na zpětné zásypy zejména v souvislosti s realizací
zmírňujících a revitalizačních opatření – důraz bude kladen zejména na zpětné využití
autochtonního materiálu z prohrábek. Zbytek výkopku (tj. 1 102 200 m3) bude stejně jako ve
variantě 1 odvážen loďmi a po železnici na skládky v severočeské hnědouhelné pánvi.
Rovněž nakládání s ostatními odpady bude shodné s variantou 1.
Situace během provozu bude stejná jako ve variantě 1.
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B.III.4 Ostatní
B.III.4.1 Hluk
Pro potřeby posouzení záměru byla zpracována Hluková studie, která je přiložena jako
samostatná příloha SP1. Zde uvádíme jen souhrnné výsledky a hodnocení.

Varianta 0
Dotčené území je v současné době zatíženo především hlukem z automobilové dopravy
z významných tahů silnic I. třídy I/62 a I/13 procházející zároveň v průtahu městem Děčín.
V městské zástavbě Děčína se k hluku z těchto hlavních tahů přidává i hluk způsobený lokální
dopravou v rámci města. Dalším zdrojem hluku je železniční doprava, železniční trať č. 098
Děčín – Bad Schandau vede od hranic s Německem údolím Labe v souběhu se silnicí I/62.
Méně významným zdrojem hluku vzhledem k současné intenzitě je pak lodní doprava po
Labi.

Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Dotčené území bude v rámci varianty 1 hlukově ovlivněno v době výstavby i provozu
záměru. V období výstavby bude okolí stavby zatíženo hlukovými emisemi především
stavebních strojů a vozidel obsluhujících stavbu. Vzhledem k potřebám stavby a co
nejšetrnějšímu vlivu na obyvatelstvo a životní prostředí dojde k minimálnímu nárůstu také
železniční a lodní dopravy.
Výstavba
Výstavba bude probíhat ve třech na sebe navazujících etapách, každá z etap bude trvat
cca 1 rok. S ročním předstihem budou zahájeny přípravné práce. Vlastní etapy výstavby
zahrnují výstavbu MVE a provozních objektů – PK, rejdy, vodní elektrárny a jezu, v poslední
etapě je navržena prohrábka plavební kynety. Pro umístění zázemí stavby je vymezena plocha
severně od železniční zastávky Děčín – Prostřední Žleb.
Hluk z automobilové dopravy
Staveništní doprava bude probíhat postupně na obou březích Labe v okolí záměru.
V 1. etapě bude dotčena část zástavby Prostředního Žlebu při průjezdu nákladní dopravy mezi
staveništěm a železniční stanicí, v 2. etapě pak bude dotčen úsek mezi staveništěm a
překladištěm Loubí podél silnici I/62, kde se nachází několik obytných objektů. Staveništní
doprava a z ní emitovaný hluk bude však v obou lokalitách dočasný.
Hluk ze železniční dopravy
Předpokládaný maximální nárůst železniční dopravy pro potřeby stavby po trati
z Prostředního Žlebu do Děčína činí 2 nákladní vlaky za den (v denní době) v době provádění
levobřežních stavebních prací.
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Hluk z lodní dopravy
Předpokládaný maximální nárůst lodní dopravy pro potřeby stavby bude činit 2-3 lodě
za den. Lodě budou využívány na odvoz výkopku z prohrábek ve 3. etapě stavby, dovoz
lomového kamene a dalších materiálů (ocelové konstrukce, výztužná ocel, velkorozměrové
technologické části stavby) během všech etap stavby a popř. k dovozu betonu.
Vstupní hodnoty hlukových emisí z lodní dopravy vychází z provedeného měření hluku
na palubě tlačných remorkérů TR 14 a TR 15 používaných v současné době, podrobnosti jsou
uvedeny v samostatné příloze SP1.
Hluk ze stavební činnosti
Hlukem z použitých mechanizmů na stavbě (předpoklad 2 rypadla a nakladače, 4
buldozery, 10 nákladních automobilů, 2 beranidla a soupravy pro výstavbu stěn) budou
dotčeny oba břehy Labe v blízkosti umístění stavby záměru a to ve všech třech etapách
stavby.
Provoz
V rámci provozu záměru se jedná o hluk vzniklý z provozu lodní dopravy, silniční
dopravy v rámci překládky v přístavu Rozbělesy a také o hluk způsobený vlastním plavebním
stupněm a vodní elektrárnou.
Hluk z provozu lodní dopravy
Předpoklad navýšení lodní dopravy v roce 2034 je 24 proplutí za den. Při rovnoměrném
rozložení této dopravy v denní době (6-22 hod) projede v nejhlučnějších 8 hodinách 12 lodí.
Pak lze ve vzdálenosti 100m od plavební dráhy očekávat LAeq,8h = 47,2 dB. Připočítáme-li i
další lodní dopravu (rekreační, sportovní, výletní apod.) a možnost kumulace lodí omezíme
reálnou průchodností plavebního stupně, bude očekávaná intenzita v 8 nejhlučnějších
hodinách maximálně 16 lodí. Ve vzdálenosti 100m od plavební dráhy činí LAeq,8h = 48,4 dB.
Hluk z plavebního stupně a vodní elektrárny
Po zprovoznění záměru budou v lokalitě působit dva nové zdroje hluku – provoz vodní
elektrárny a hluk z jezové části plavebního stupně.
Pro posouzení hluku z vlastního plavebního stupně bez lodní dopravy, to jest hluku
emitovaného z objektu malé vodní elektrárny a hluku z jezové části plavebního stupně, bylo
provedeno měření hluku u obdobného zařízení podobné kapacity v Dolanech na Vltavě.
Výškou jezu je tento objekt srovnatelný s připravovaným jezem plavebního stupně Děčín.
Protokoly s výsledky měření jsou v příloze hlukové studie SP1. Výsledky měření jsou
následující:
• Hluk z provozu MVE

LAwr = 48 dB ve vzdálenosti 15 m od obvodové zdi MVE

• Hluk jezu

LAwr = 63,3 dB ve vzdálenosti 75 m pod jezem (po proudu)
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Hluk ze silniční dopravy po realizaci stavby
K navýšení automobilové nákladní dopravy dojde v případě překládky v přístavu Děčín
– Rozbělesy, a to v trase propojující přístav a dálnici D8 (částečně přes silnici I/62 a I/13
v Děčíně, dále po přeložce I/13 mimo zástavbu až k dálnici D8). Jedná se o navýšení cca 200
nákladních automobilů a to pouze přes den.

Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními
opatřeními
Výstavba
Charakteristiky hluku z automobilové a železniční dopravy a částečně ze stavební
činnosti jsou shodné s údaji uvedenými ve variantě 1. Odlišnosti se vzhledem k rozsahu prací
nad horní rejdou, v ústí řeky Ploučnice a Jílovského potoka dotknou hluku vznikajícího
z lodní a staveništní dopravy.
Hluk z lodní dopravy
Předpokládaný maximální nárůst lodní dopravy pro potřeby stavby bude činit 2 lodě za
den. Lodě budou využívány na odvoz výkopku z prohrábek ve 3. etapě stavby, dovoz
lomového kamene a dalších materiálů (ocelové konstrukce, výztužná ocel, velkorozměrové
technologické části stavby) během všech etap stavby a popř. k dovozu betonu. Navíc budou
ve 3. etapě využity 2 lodě pro odvoz vytěženého materiálu z prostoru nad horní rejdou, při
ústí Ploučnice a Jílovského potoka.
Hluk ze stavební činnosti
Hluk vznikající v oblasti výstavby vlastního plavebního stupně bude obdobný jako ve
variantě 1.
Navíc bude vznikat hluk v prostoru ústí řeky Ploučnice a Jílovského potoka. Těžba
v tomto prostoru bude prováděna klasickými bagry, přesun materiálu bude probíhat
nákladními automobily pouze v rámci staveniště, jinak bude využita převážně lodní doprava.
Provoz
Vzhledem ke shodným intenzitám lodní dopravy po realizaci záměru a také stejném
rozsahu nákladní automobilové dopravy při překládce v přístavu Děčín – Rozbělesy jsou
údaje uvedené u varianty 1 platné i pro variantu 1B. Také rozsah vlastní stavby plavebního
stupně a vodní elektrárny je shodný s variantou 1, tudíž i následné hlukové ovlivnění okolí
těmito stavbami.

B.III.4.2 Vibrace
Záměr není v žádné z aktivních variant zdrojem významných vibrací.
Technologie plavebního stupně (pohony, vrata), vodní elektrárny (turbíny, generátory)
i plavidel (motory) neprodukují vibrace, které by mohly ovlivnit okolí. Vzdálenost nejbližších
obytných objektů přes 200 m je více než dostatečná pro utlumení všech potenciálních vlivů
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vibrací v podloží resp. ve vodním prostředí. Silniční doprava související s provozem záměru
je velmi nízká (jednotky osobních resp. lehkých vozidel denně) a neprodukuje proto
významné vibrace.
Pokud jde o vibrace v období výstavby, lze je charakterizovat jako lokálně omezené
rozsahem staveniště. Zdrojem budou zejména vrtné resp. pilotážní práce (výstavba stěn
a jímek), provoz betonářských hutnících vibrátorů, provoz vibračních válců a dopravní provoz
související se stavbou. Nebudou prováděny trhací práce za použití výbušnin. Vibrace ze
staveniště budou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několik desítek metrů od jejich
vzniku, tedy prakticky v hranicích staveniště, bez vlivu na obytnou zástavbu, která se nachází
ve vzdálenosti přes 200 m. Mimo hranice staveniště bude zajíždět pouze stavební doprava,
která může být potenciálním zdrojem vibrací. Protože hlavní objemy stavební dopravy
(materiál z prohrábek a výkopů) budou realizovány především prostřednictvím vodní a
železniční dopravy, okolí dotčených silničních komunikací nebude zatíženo intenzivní těžkou
dopravou. Silniční provoz bude realizován zejména po stávajících veřejných kapacitních
komunikacích, kde je s těmito důsledky počítáno již při návrhu a realizaci těchto komunikací.

B.III.4.3 Záření
V rámci záměru nebudou provozovány žádné zdroje ionizujícího záření, radioaktivní
výpusti do životního prostředí ani produkovány radioaktivní odpady. Nelze vyloučit použití
některých zařízení obsahujících radioizotopy (např. ionizačních detektorů kouře), půjde o
běžné atestované typové výrobky, bez negativních vlivů na okolí. Obdobně tak v průběhu
výstavby nelze vyloučit použití některých přístrojů založených na využití záření (např.
rentgenových defektoskopických přístrojů), i zde půjde o běžná atestovaná zařízení,
neovlivňující okolí. Záměr nespadá pod působnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Zdrojem neionizujícího (elektromagnetického) záření budou při provozu záměru
zařízení pro výrobu elektrické energie, přenosová vedení a elektrické spotřebiče. Jedná se o
generátory, transformátory, kabelová a vzdušná vedení a motorové spotřebiče. Významný
rozsah vlivů nepřekročí rozsah ochranného pásma elektrických zařízení, nebudou dotčena
obytná území. Stejný závěr lze učinit i pro zařízení použitá v období provádění stavebních a
konstrukčních prací.

B.III.5 Doplňující údaje
B.III.5.1 Významné terénní úpravy
Významnější terénní úpravy jsou plánovány v rámci zmírňujících a revitalizačních
opatření ve variantě 1B. Jde především o snížení terénu v oblasti ústí Ploučnice – odstranění
antropogenních navážek v prostoru mezi Ploučnicí a Labem. Zde bude terén snížen místy až o
6 m. V oblasti nad horní rejdou dojde ke snížení terénu především v oblasti skládky
stavebního odpadu u železniční stanice Prostřední Žleb. V území u ústí Jílovského potoka a
Křešic půjde spíše o úpravy sklonu břehů.
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B.III.5.2 Zásah do krajiny
Zásahy do krajiny jsou podrobně hodnoceny v rámci kapitoly D.I.8 Vlivy na krajinu.
Vzhledem k charakteru stavby i k tomu, že se záměr nachází v sevřeném kaňonu Labe a
v intravilánu či na okraji města Děčín, není zásah do krajiny příliš významný.

B.III.5.3 Demolice
Realizace posuzovaného záměru nebude vyžadovat demolice žádných obytných ani
průmyslových objektů.
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C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I Výčet nejzávažnějších
dotčeného území

environmentálních

charakteristik

Pro účely dalšího posuzování záměru ve všech podrobněji hodnocených variantách je
třeba vymezit především dotčené území, tzn. území, jehož životní prostředí a obyvatelstvo by
mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru. Dotčené území (viz Obrázek 33) zahrnuje:
-

Samotný tok Labe v celé délce plánovaného vzdutí (hydrostatického i
hydrodynamického) a v celé délce úseku s plánovanými prohrábkami a koncentračními
stavbami (tzn. od ř. km 749,2 - 730,4; pl. km 87,2 - 105,4)

-

Říční nivu v rozsahu ovlivnění hladiny podzemní vody vzdutím i prohrábkami v celém
dotčeném úseku toku Labe (viz bod výše).

-

100 m širokou zónu po obou krajích významných pozemních komunikací I/13 a I/62 na
území statutárního města Děčín až po jeho hranici.

-

Veškeré pozemky, na nichž se mají realizovat doprovodná či revitalizační opatření.
Dotčené území zasahuje do:

-

Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (I., II. a IV. zóny)

-

Chráněné krajinné oblasti České středohoří (IV. zóny)

-

EVL Labské údolí

-

EVL Dolní Ploučnice

-

PO Labské pískovce

-

NPR Kaňon Labe

-

PP Nebočadský luh

-

Prvků ÚSES (nadregionální biokoridor 8 Jezeří-Stříbrný roh, regionální biocentrum
1370 Údolí Labe, a lokální biocentra 31 Řeka Labe, 32 Ústí Ploučnice do Labe a 33
Nebočadský luh)

-

Významných krajinných prvků ze zákona (údolní niva, vodní tok, les)
Z hlediska dalších složek životního prostředí je dotčené území charakterizováno takto:

-

Záměrem budou dotčeny čtyři útvary povrchových vod tekoucích. Všechny tyto útvary
jsou v platných plánech povodí vymezeny jako přírodní.

-

Do území, které bude záměrem přímo dotčeno, zasahuje pět útvarů podzemních vod.

-

Dotčené území leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Severočeská křída.

-

Město Děčín je dle Věstníku MŽP číslo 3 z roku 2007 (na základě dat z roku 2005)
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší.
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Obrázek 33: Dotčené území záměru
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Pro potřeby komplexnějšího posouzení zejména v oblasti vlivů na faunu flóru a
ekosystémy bylo navíc vymezeno širší dotčené území, k němuž se posouzení odvolává
především v případech hodnocení přeshraničních vlivů, hodnocení v souvislosti
metapopulační ekologie, areálu druhů, celkového výskytu druhů a stanovišť v širším území
apod.
Širší dotčené území zahrnuje především:
-

Dotčené území v celém rozsahu
Vodní tok Labe a přilehlou nivu v šířce dotčeného území až nad VD Střekov
Vodní tok Labe a přilehlou nivu v šířce dotčeného území až po hranice se SRN

Veškerá posouzení se vztahují k dotčenému území a pouze v případě nutnosti je záměr
hodnocen i v kontextu širšího dotčeného území.

C.II Charakteristika současného stavu složek životního prostředí
v dotčeném území
C.II.1 Obyvatelstvo
Dotčené území se nachází z větší části v intravilánu města Děčína. Celkový počet
obyvatel trvale bydlících v městě Děčín činí 52 260 obyvatel (stav k 1.1.2010, dle ČSÚ).
V blízkosti místa budování plavebního stupně se na levém břehu Labe rozkládá městská
část Děčín-Horní Žleb a Děčín-Prostřední Žleb, na pravém břehu městská část Děčín-Loubí.
Nejbližší vzdálenost obytné zástavby na levém břehu je cca 200 až 250 m od plavebního
stupně.
Dále po proudu ve směru, kde se bude realizovat prohrábka plavební kynety, je území
méně obydlené, na březích Labe se nachází menší osady Čertova voda a Podskalí, dále po
proudu městská část Děčín-Dolní Žleb.

C.II.2 Ovzduší a klima
Ovzduší
Imisní pozadí některých znečišťujících látek (NO2, PM10) je zjišťováno v regionu
ve stanicích ČHMÚ na Sněžníku, v Děčíně a Ústí nad Labem. Pro lokality Prostřední Žleb
bez významných zdrojů znečištění je z těchto měření charakteristické měření na Sněžníku.
Městská území včetně lokality Rozbělesy jsou kromě dopravy zatížena dalšími zdroji
znečištění ovzduší. Imise benzenu jsou nejblíže sledovány v Ústí nad Labem a tyto hodnoty
nejsou pro danou lokalitu relevantní.
Výsledky měření v letech 2007–2008 jsou převzaty z přílohy SP2 a jsou uvedeny
v následující tabulce.
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Tabulka 28: Výsledky měření imisí vybraných látek v roce 2007–2008 [µg/m3]
Rok 2007
NO2
PM10
Děčín
Sněžník
Děčín
Sněžník
hodinové
maximální
116,1
78,4
hodnoty
98% kvantil 55,3
46,1
denní hodnoty maximální
119,3
67,3
98% kvantil
78,2
44,9
roční hodnota průměr
23,5
12,5
29,6
17,0
Rok 2008
NO2
PM10
Děčín
Sněžník
Děčín
Sněžník
hodinové
maximální
115,2
84,7
hodnoty
98% kvantil 57,6
48,4
denní hodnoty maximální
103,0
60,4
98% kvantil
85,6
48,2
roční hodnota průměr
23,5
13,0
31,8
21,9
Tabulka maximálních měřených hodnot je doplněna ročním průměrem a 98%
kvantilem, tzn. hodnotou, pod kterou se nachází 98 % všech pozorování.
Podle mapy pole imisních koncentrací pro rok 2008 (zdroj ČHMÚ) leží posuzované
území v oblasti ročních koncentrací:
• NO2

menší než 26 µg/m3,

• PM10

14-20 µg/m3, Děčín 20-30 µg/m3,

• benzen

menší než 2 µg/m3.

Dle podkladů MŽP (na základě dat z roku 2007) je město Děčín (území v kompetenci
MÚ Děčín) zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území České republiky. V
tomto území došlo k překročení denního imisního limitu PM10 na 8% plochy území.

Klima
Dotčené území záměru leží v údolí řeky Labe a náleží do teplé klimatické oblasti T2.
Děčínsko patří k mírné oblasti s mírně teplým a mírně vlhkým klimatem, s mírnou zimou.
Průměrná roční teplota je 8,9 oC. Léto je dlouhé, teplé, mírně suché s 55 letními dny.
Průměrné teploty vykazují tepelnou vyrovnanost klimatu bez velkého kolísání během dne.
Průměrná teplota v lednu je - 0,7 oC, v červenci 18,5 °C. Srážkově je oblast vyrovnaná, bez
extrémně suchých a extrémně vlhkých období. Z celkového úhrnu srážek 645 mm připadá na
vegetační období 374 mm, na zimu 271 mm.
Pro výpočty rozptylové studie byla použita větrná růžice pro lokalitu Děčín, zpracovaná
ČHMÚ Praha.
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Tabulka 29: Odhad větrné růžice pro Děčín 10 m nad povrchem země (četnosti v %)
Třída
rychlost S
SV
V
JV
J
JZ
Z
SZ
stability větru
I
1,7
1,24
1,87
0,74
0,41
0,41
1,05
1,43
0,91
II
1,7
3,04
2,27
2,83
2,99
3,23
2,33
2,01
2,85
II
5,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III
1,7
2,79
1,32
1,2
2,25
4,04
2,26
1,77
2,03
III
5,0
1,28
0,55
0,59
0,49
1,74
0,86
0,67
1,39
III
11,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
IV
1,7
2,13
0,82
0,88
2,35
3,78
2,05
1,35
1,06
IV
5,0
2,98
0,82
0,84
0,99
4,02
2,77
2,86
3,65
IV
11,0
0,19
0,02
0,04
0,02
0,07
0,21
0,51
0,89
V
1,7
0,43
0,28
0,42
1,32
1,52
0,49
0,42
0,28
V
5,0
0,82
0,15
0,26
0,88
0,89
0,38
0,48
0,78
Celkem
14,9
8,1
7,8
11,7
19,7
12,4
11,5
13,9
Dominantní situaci v Děčíně představují větry s rychlostí do 2,5 m/s (se středem třídy
1,7 m/s). Tato situace zahrnuje téměř 67 % z celkové doby, tedy 5 760 hod/rok. Na vítr
o rychlosti vyšší než 2,5 m/s připadá 31 % časového fondu, rychlost nad 7,5 m/s má velmi
nízkou četnost 2 %. Doba trvání bezvětří se v letech 1995–1998 pohybovala mezi 5 až 15 %
roční doby. Převládající směr větru je jižní (19,7 %), dále pak severní (14,9 %)
a severozápadní (13,9 %). Na směry jihovýchodní, západní a jihozápadní připadá zhruba po
12 %, četnost severovýchodních a východních větrů je nižší (8 %).
Špatné rozptylové podmínky (tj. superstabilní a stabilní zvrstvení atmosféry s častým
výskytem inverzních situací) lze očekávat po 29,6 % roční doby.

C.II.3 Hluk
Obytné lokality, které budou ovlivněny v době výstavby plavebního stupně hlukem
ze stavební činnosti a vyvolané dopravy (automobilové, lodní, železniční), se pro jednotlivé
varianty liší. V případě variant 1 a 1B to bude především Prostřední Žleb a severní část Loubí,
navíc u varianty 1B i vnitřní část Děčína, hluk zde bude způsobený staveništní a lodní
dopravou při odvozu materiálu z úprav v ústí Ploučnice a Jílovského potoka.
Současná akustická situace v dotčených lokalitách je stručně uvedena níže. Podrobnosti
a protokoly o zkouškách měření hluku v jednotlivých lokalitách jsou součástí samostatné
přílohy SP1.

Prostřední Žleb
Měření v této lokalitě bylo provedeno jako kalibrační měření železničního hluku.
Slyšitelný byl zde i hluk z automobilové dopravy na pravém břehu Labe. V době měření
projely po železniční trati Drážďany – Děčín 4 vlaky. V případě hluku ze silniční dopravy po
levém břehu Labe se jedná pouze o nevýznamnou osobní dopravu spojenou s obsluhou
stávající zástavby.

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

157

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Modelový výpočet hluku ze všech druhů dopravy (silniční, železniční a lodní) se v této
lokalitě pohybuje maximálně kolem 50 dB. Vliv dopravy po silnici I/62 je zde minimální.
Hlavním zdrojem hluku je železniční doprava, a to především v místech, která leží blízko
železniční trati. Hluk z uvedených zdrojů je zde výrazně pod hodnotami příslušných limitů.

Horní Žleb
Podobná situace jako v Prostředním Žlebu je i v lokalitě Horní Žleb. Hluk dominantně
způsobuje železniční doprava, minimální je hluk ze silnice I/62. Hluk z uvedených zdrojů je
zde výrazně pod hodnotami příslušných limitů.

Děčín-Loubí
Lokalitu ovlivňuje převážně hluk z dopravy po komunikaci I/62 z Děčína do Hřenska a
hluk z lodní dopravy. Výjezd z přístavu na komunikaci I/62 směrem do Děčína je mimo
intravilán obce Loubí.
Modelový výpočet hluku prokázal, že v některých místech (chráněných venkovních
prostorech obytných domů) v bezprostřední blízkosti této silnice je překračována hodnota
hygienického limitu 60 dB až o 4 dB. Ostatní dopravní zdroje hluku zde nejsou tak
významné, i když hluk z lodní dopravy zde může překračovat hodnotu 40 dB.

Intravilán města Děčín
Pro posouzení stávající situace v místech, která budou v době po realizaci záměru
dotčena hlukem ze zvýšené nákladní dopravy z přístavu Rozbělesy, a pro kalibraci
výpočetního modelu dopravy v Děčíně bylo provedeno měření hluku ve dvou lokalitách se
souběžným sčítáním dopravy – v Pivovarské ulici a v Podmokelské ulici.
Modelovým výpočtem bylo prověřeno celé území podél tahu od přístavu Děčín –
Rozbělesy po ulici Teplickou, kde se odpojuje přeložka silnice I/13 směrem k dálnici D8.
Hodnoty hluku nad 70 dB byly zjištěny kromě ulice J. Š. Baara podél celého tohoto tahu
(ulice Podmokelská, Pivovarská a Teplická).

C.II.4 Povrchová a podzemní voda
Dotčené území náleží z hydrologického hlediska do povodí řeky Labe. Na základě
Rámcové směrnice o vodní politice (2000/60/ES), která byla transponována do českého
právního řádu zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a navazující vyhlášky č. 292/2002 Sb., o oblastech
povodí ve znění vyhlášky č. 390/2004 Sb., a vyhlášky č. 142/2005 Sb., o plánování v oblasti
vod, spadá lokalizace plánovaného záměru do oblasti povodí Ohře a dolního Labe, jehož
správcem je Povodí Ohře, státní podnik. Povodí Ohře je také pořizovatelem Plánu oblasti
povodí (POP) Ohře a dolního Labe, který vstoupil v platnost v prosinci 2009 a je určujícím
dokumentem pro plánování v oblasti vod po první plánovací období, tj. následujících 6 let, po
jejichž uplynutí vstoupí v platnost aktualizovaná verze plánu povodí. Správu vodního toku
Labe podle vyhlášky 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a
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způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, vykonává Povodí Labe,
státní podnik.
Pro účely plánování v oblasti vod byly roku 2005 vymezeny útvary povrchových a
podzemních vod. Popis vodních útvarů vymezených v širším dotčeném území a jejich stav
podle prvního POP Ohře a dolního Labe je společně s dalšími relevantními informacemi
uveden v následujícím textu.

C.II.4.1 Povrchová voda
Popis dotčeného území
Labe je jednou z největších řek a vodních cest Evropy. Pramení na Labské louce
v Krkonoších, protéká Českou republikou a Německem a ústí do Severního moře. Celková
délka toku je 1154 km, na českém území je řeka dlouhá 358,3 km. Plocha povodí činí na
českém území 51 174 km2 (před ústím toku Kamenice).
Významnými přítoky řeky Labe v dotčeném území jsou řeka Ploučnice a Jílovský
potok. Ploučnice je pravostranným přítokem Labe, ústí do Labe v Děčíně v lokalitě pod
zámkem (ř. km 740,60; pl. km 95,2). Ploučnice pramení na jihozápadním svahu Ještědu a
odvodňuje severní část Čech vymezenou Ralskou pahorkatinou, Českým středohořím
a Lužickými horami. Její délka je 106 km a povodí má plochu 1194 km2. Jílovský potok je
levobřežním přítokem Labe. Pramení v oblasti Nakléřovského průsmyku, je dlouhý cca 20 km
a do Labe ústí v Děčíně (ř. km 741,24, pl. km 94,8).
Území, které bude přímo dotčeno výstavbou plavebního stupně Děčín, je na řece Labi
umístěno mezi ř. km 749,2 -730,42 (pl. km 87,2 až 105,4) a spadá tedy do cca 40 km
dlouhého volně proudícího úseku českého dolního Labe mezi Střekovem a státní hranicí
ČR/SRN. Díky vysokému spádu se jedná o rychle proudící úsek toku s do značné míry
zachovanou dynamikou průtokových charakteristik. Tok je (zvláště pod Děčínem) sevřen
v hlubokém kaňonu, niva je velmi úzká. Z porovnání dostupných historických map je zřejmé,
že trasa koryta se za poslední dvě století téměř nezměnila. Koryto Labe je v současnosti
víceméně stabilní, ani povodeň v roce 2002 nezpůsobila významné změny morfologie toku.
Vzhledem k těmto charakteristikám je daný úsek toku v rámci České republiky ojedinělý a
cenný.
Na druhou stranu však je Labe ve zmiňovaném úseku významně antropogenně
ovlivněno, a to dlouhodobě prováděnými zásahy, které započaly před několika stoletími.
Koryto toku je regulováno a zúženo zhruba na úroveň střední vody, dno toku je narušováno
pravidelně prováděnými prohrábkami a břehy jsou opevněny na většině míst kamenným
záhozem nebo rovnaninou, v intravilánu Děčína jsou pak četné nábřežní zdi. Zmíněné úpravy
snižují hloubkovou rozmanitost toku a členitost břehů a limitují biologicky a ekologicky
cenné příbřežní mělkovodní habitaty.
Průtoky v Labi značně kolísají jak v průběhu roku, tak i rok od roku. Nízké průtoky se
vesměs vyskytují v pozdním létě a na podzim. Stávající nízké průtoky ovšem neodpovídají
přirozenému stavu, protože jsou významně ovlivňovány zejména cíleným nalepšováním
průtoků Vltavy z nádrží vltavské kaskády (průtok Vltavy v Praze neklesá pod 40 m3/s), ale
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také např. Ohře (nádrž Nechranice). Tabulka 30 uvádí přehled průtoků na dolním Labi včetně
povodňových průtoků a jejich srovnání s maximálním a minimálním plavebním průtokem.

Profil
Q345d
Q270d
Q180d
Q1
Q5
Q20
Q50
Q100
Qmax. pl. 1
Qmax. pl. 2

m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s

Tabulka 30: Průtoky na Labi
Ústí n/L
Labe nad ústím
vodočetná stanice
Jílovského potoka
110
113
160
164
236
241
1 240
1 255
2 220
2 254
3 140
3 185
3 780
3 836
4 290
4 346
1 140
1 155
1 420
1 438

Labe pod ústím
Ploučnice (PSD)
117
169
248
1 300
2 300
3 240
3 900
4 410
1 177
1 465

V případě m-denních průtoků se jedná o průtoky zpracované ČHMÚ pro časovou řadu
1973 – 1986 (uvedené hodnoty byly použity jako výchozí hydrologické údaje, směrodatné pro
projektové a výzkumné práce PSD). Hodnoty n-letých průtoků jsou převzaty z práce DHI
Hydroinform [23], původním zdrojem jsou aktuální data ČHMÚ (data limnigrafických stanic
Ústí nad Labem a Děčín). Ve starších podkladových studiích jsou používány poněkud vyšší
hodnoty, které vycházejí z hodnot n-letých průtoků zpracovaných ČHMÚ z časové řady do r.
1991. Maximální plavební průtoky jsou odvozené od hodnot mezních plavebních stavů
stanovených v Řádu plavební bezpečnosti (vydaný vyhláškou Federálního ministerstva
dopravy č.344/1991 Sb.) pro dolní Labe mezi Střekovem a Hřenskem. Je to 540 cm na
vodočtu v měrném profilu Ústí n. L. pro úsek Střekov – Hřensko (odpovídá Qmax. pl. 1) a 600
cm na vodočtu v Ústí n. L. pro úsek Děčín – státní hranice, kdy je plavba povolena plavidlům
pravidelné osobní dopravy a plavidlům připlouvajícím ze zahraničí (odpovídá Qmax. pl. 2).6
V podkladech použitých při zpracování dokumentace EIA byly využívány hydrologické
údaje pro různé časové řady. To je dáno především délkou časového období, kdy byly tyto
podklady zpracovávány. V případě z hlediska plavby i ekosystémů směrodatnějších mdenních průtoků však jsou hodnoty srovnatelné. V případě n-letých průtoků došlo k
jejich výraznějšímu snížení vlivem častějších povodní po roce 2000.
Pro správnou interpretaci přílohy P5 a vypovídající srovnání českých a německých
údajů o průtocích uvádíme též srovnání parametrů průtoků v hraničním profilu (Tabulka 31).

6

Modelové výzkumy však prokázaly, že tyto hodnoty maximálních plavebních průtoků jsou nadhodnocené. Po
odborném posouzení všech aspektů bylo rozhodnuto za směrodatné hodnoty maximálních plavebních průtoků
v profilu PSD považovat Qmax.pl.1 =1140 m3/s a Qmax.pl.2 = 1340 m3/s, které lépe odpovídají mezním vodním
stavům 540 cm a 600 cm na vodočtu v Ústí n. L. [119]
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Tabulka 31: Srovnání parametrů průtoků na státní hranici
Parametry pro plavbu

Minimální průtoky
Průměrné průtoky

Označení průtoku

Hodnota průtoku na státní
hranici [m3/s]

ČR

Q345d

118

SRN

GIW 89*

132

ČR

Q180d

250

SRN

MW

313

Stát

Rozdíl mezi průtoky Q345d a GlW89* je dán rozdílnou metodikou jejich výpočtu a není
signifikantní. U průměrných průtoků je rovněž metodický rozdíl. V každém případě bude při
průtoku Q180d ponor 2,2 m využitelný v ČR i v SRN, protože pro MW platí jako regulační cíl
plavební hloubka 2,6 m.

Vývoj průtoků v Labi a klimatická změna
Existuje řada prací, které se zabývají studiem změn klimatu, trendů ve vývoji různých
klimatických faktorů i prognózami jejich dalšího vývoje do budoucna, a které jsou relevantní
pro oblast českého dolního Labe, např. [24], [25], [26], [27], [28] a další. Průtoky v Labi jsou
závislé na hydrologické bilanci povodí Labe a ta závisí na klimatických podmínkách.
Přehradní nádrže, které umožňují cílené nadlepšování nízkých vodních stavů, byly postupně
uvedeny do provozu v 50 – 60. letech 20. století. Z hlediska dlouhodobých trendů se proto
extrémně nízké stavy vody na Labi projevovaly silněji v první polovině minulého století než
v polovině druhé a v současnosti. Vzhledem k nadlepšování však nemá smysl nízké průtoky
z těchto dvou období porovnávat a dlouhodobé trendy vývoje nízkých průtoků sledovat. Při
zaměření pozornosti na období po výstavbě přehrad lze konstatovat, že nízké průtoky
nevykazují významný trend – např. Kněžek [25] porovnáním malých průtoků pěti desetiletí z
období 1956-2005 zjistil, že průtoky z posledních dvou desetiletí nejsou významně odlišné od
průtoků z prvých dvou desetiletí.
Změny však vykazují významné klimatické faktory, které s vývojem minimálních
průtoků na Labi přímo souvisí, jako jsou např. teplotní změny, změny srážkových úhrnů a
rozložení srážek a další.
Kněžek [25] uvádí, že intenzivní oteplování na povodí Labe v ČR začalo přibližně v
roce 1987 (Obrázek 34). Celkový vzestup teploty od roku 1987 do roku 2004 je cca 1 oC,
gradient vzestupu je 0,05 oC ročně. Zajímavé však je, že na přelomu 18. a 19. století bylo
zaznamenáno oteplení srovnatelné s tím, které nastalo koncem 20. století.
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Obrázek 34: Průměrné roční teploty vzduchu na povodí Labe po Děčín a klouzavé
desetileté průměry 1777-2004

Zdroj: Kněžek, 2006 (do roku 1876 odhad podle pozorování stanice PrahaKlementinum)
Rovněž Novický a kol. [27] uvádí, že teploty vzduchu i vody v posledních desetiletích
rostou na většině povodí v ČR, přičemž k růstu dochází nejčastěji od období let 1977 – 1986,
a dále uvádí, že je pravděpodobné, že teploty vzduchu i vody budou i nadále růst a k roku
2050 pravděpodobně vzroste teplota vzduchu podle výpočtů klimatických scénářů projektu
PRUDENCE o 1,7 až o 3,5 oC s průměrným růstem 2,6 oC.
Roční srážkové úhrny na povodí Labe v Děčíně vykazují podle Kněžka [25] od roku
1890 dlouhodobý mírně poklesový trend. Podrobnější zobrazení řady pro povodí Labe v
Děčíně z období 1961-2003 však ukazuje, že se od roku 1991 srážky zvětšují. Přitom se mění
sezónní rozložení srážek, zvětšují se srážky v období od října po březen, zmenšují v měsících
duben až červen. Účinek zvýšené teploty vzduchu, který by se měl projevit zvětšením výparu
z povodí a zmenšením odtoku, byl tedy v období 1991-2003 do značné míry kompenzován
zvětšením srážek. Podle Pekárové a kol. [26] vykazují srážky i odtoky z povodí Labe
třináctiletou periodicitu. V dlouhodobém měřítku byl často průběh srážek a teplot vzduchu
protichůdný, vývoj po roce 1990 je však netypický, současně se zvyšují teploty i srážky,
obdobný vývoj se v předcházející řadě nikdy nevyskytl.
Výše uvedené poznatky potvrzují i výsledky modelování hydrologické bilance pro
podmínky ovlivněné klimatickou změnou [28]. Přes míru nejistoty zahrnutou v klimatických
a hydrologických modelech srovnání výsledků modelů pro 56 povodí v České republice pro
stávající poměry a pro podmínky klimatické změny ukázalo v horizontu do roku 2025 možný
pokles průměrných ročních průtoků, změnu v ročním chodu bilančních veličin, jejich větší
rozkolísanost a zvýšenou četnost období sucha. Změny odtokových výšek přitom byly dány
především změnou rozložení srážek v průběhu roku a změnou teploty vzduchu.
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Prognózy dalšího vývoje klimatu jsou zatíženy vysokou mírou nejistot a nelze vyloučit
ani obrat výše zmiňovaných trendů. Pravděpodobné ale je, že vzhledem k uvedeným změnám
klimatických faktorů se může přinejmenším ve střednědobém horizontu zvyšovat četnost
výskytu nízkých vodních stavů v letních měsících.

Útvary povrchových vod
Z hlediska útvarů povrchových vod se záměr přímo dotýká dvou vodních útvarů na Labi
(Labe po soutok s tokem Jílovský potok, Labe po soutok s tokem Kamenice), dále po proudu
ležící vodní útvar Labe od soutoku s tokem Kamenice dále do SRN (ID 14653000) je již
mimo dotčené území záměru v posuzovaných variantách stejně jako vodní útvar Labe po
soutok s tokem Bílina (ID 14418000) ležící proti proudu Labe. Za dotčené je nutno považovat
rovněž vodní útvary vymezené na dolních úsecích Ploučnice a Jílovského potoka, tedy výše
zmiňovaných přítoků ústících do úseku Labe, který bude ovlivněn vzdutím plavebního
stupně. Tyto vodní útvary budou ovlivněny vzdutím Labe a v případě realizace projektu ve
variantě 1B budou v oblasti jejich ústí do Labe realizována zmírňující a revitalizační opatření,
která jsou integrální součástí projektu v této variantě. Obrázek 35 ukazuje dotčené útvary
povrchových vod.
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Obrázek 35: Dotčené útvary povrchových vod
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Tabulka 32 poskytuje přehled útvarů povrchových vod, které budou záměrem dotčeny a
základní informace o těchto útvarech. Stav vodních útvarů, který je dán horším z jejich
ekologického a chemického stavu, byl v aktuálně platných prvních POP hodnocen na
tříbodové stupnici (vyhovující, potenciálně nevyhovující a nevyhovující).
Hodnocení stavu vodních útvarů z hlediska morfologie bylo provedeno v rámci procesu
předběžného vymezení silně ovlivněných vodních útvarů (pHMWB). Hodnocen byl stav
koryta toku, zavzdutí, příčné překážky, napřímení, odběry vody a další parametry. Z tabulky
je patrné, že všechny vodní útvary byly z hlediska jejich hydromorfologie shledány jako
nevyhovující.
Tabulka 32: Přehled dotčených útvarů povrchových vod
útvar povrchových vod
ID vodního Stav vodního útvaru
útvaru
Labe po soutok s tokem Jílovský potok 14521020 nevyhovující
Labe po soutok s tokem Kamenice
14625000 potencionálně nevyhovující
Jílovský potok po ústí do toku Labe
14521010 potencionálně nevyhovující
Ploučnice po ústí do toku Labe
14612000 nevyhovující
Zdroj:Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe (2009), www.poh.cz

pHMWB
ano
ano
ano
ano

Všechny jmenované vodní útvary jsou řazeny do kategorie útvarů povrchových vod
tekoucích a žádný z nich není v rámci platného prvního POP Ohře a dolního Labe vymezen
jako silně ovlivněný vodní útvar (HMWB). I dotčené vodní útvary na Labi, které přímo tvoří
labskou vodní cestu, byly v konečném vymezení umělých a silně ovlivněných vodních útvarů
navráceny mezi vodní útvary přírodní.

Ekologický stav útvarů povrchových vod
Ekologický stav vodních útvarů je určen na základě hodnocení biologických složek
ekologické kvality, tj. makrozoobentos, ryby a vodní flóra (fytoplankton, fytobentos a
makrofyta), podpůrných fyzikálně-chemických složek a podpůrných hydromorfologických
složek (tyto však nebyly v rámci vyhodnocení ekologického stavu vodních útvarů v prvních
POP zvažovány). Ekologický stav všech dotčených útvarů povrchových vod byl v rámci
tvorby prvního POP Ohře a dolního Labe vyhodnocen jako nevyhovující či potenciálně
nevyhovující, a to vzhledem k nepříznivému stavu ichtyofauny, který je dán zejména
omezenou migrační prostupností toků.
V rámci tvorby prvního POP Ohře a dolního Labe bylo vzhledem k celkovému
nedostatku dat používáno také nepřímé hodnocení ekologického stavu, které spočívalo v
hodnocení významných antropogenních vlivů a odhadu jejich dopadů na vodní útvary.
Zejména hodnocení stavu biologických složek bylo zatíženo řadou nejistot kvůli nedostatku
biologických dat a chybějícím metodickým postupům pro hodnocení. Fytosložky hodnoceny
nebyly. Proto byly informace z plánů povodí doplněny expertízami zaměřenými na jednotlivé
biologické složky, které byly zpracovány pro potřeby hodnocení záměru a jsou zaměřeny na
dotčený úsek toku Labe. Tyto expertízy jsou uvedeny jako samostatná příloha SP3. Informace
týkající se biologických složek poskytuje také kapitola C.II.7 Fauna, flora a ekosystémy
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Tabulka 33: Dotčené vodní útvary a jejich ekologický stav dle POP Ohře a dolního Labe
útvar
ID vodního ekologický fyzikálněbiologické
(potenciálně)
povrchových
útvaru
stav
chemické
složky
nevyhovující
vod
složky
složka
Labe po soutok 14521020
nevyhovující vyhovující
nevyhovující ryby
s tokem
Jílovský potok
Labe po soutok 14625000
potenciálně vyhovující
potenciálně ryby
s tokem
nevyhovující
nevyhovující
Kamenice
Jílovský potok 14521010
potenciálně vyhovující
potenciálně ryby
po ústí do toku
nevyhovující
nevyhovující
Labe
Ploučnice po
14612000
nevyhovující potenciálně nevyhovující fosfor celkový
ústí do toku
nevyhovující
Labe
bentos, ryby
Zdroj:Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe (2009), www.poh.cz
Fyzikálně-chemické složky ekologického stavu byly vyhodnoceny jako vyhovující
s výjimkou vodního útvaru na dolním toku Ploučnice, která vykazuje zvýšené zatížení
fosforem. Při srovnání dat vybraných podpůrných fyzikálně-chemických parametrů, které
vypovídají o organickém znečištění a trofickém zatížení toků, měřených během delšího
časového období je patrné, že kvalita vody v Labi se z tohoto hlediska za poslední dvě
desetiletí výrazně zlepšila. Tento vývoj kvality vody je spojen zejména s výstavbou a
intenzifikací ČOV. Tabulka 34 dokumentuje tuto situaci. Jsou zde uvedeny aritmetické
průměry (AP) z ročních měření hodnot základních ukazatelů organického znečištění a
trofického zatížení vody v Labi v Děčíně v období 1990 – 2007. Údaje za rok 2007 jsou
vyjádřeny rovněž jako třídy jakosti podle ČSN 75 7221 – Klasifikace jakosti povrchových
vod (I – neznečištěná voda, II – mírně znečištěná voda, III – znečištěná voda, IV – silně
znečištěná voda, V – velmi silně znečištěná voda). Tabulka 34 dále uvádí charakteristické
hodnoty (C-90) pro měření v letech 2007-2008 a jejich porovnání s imisními standardy
Nařízení vlády 229/2007 Sb. Ze srovnání je patrné, že kvalita vody v profilu Labe Děčín
v těchto základních parametrech imisním standardům vyhovuje.
Tabulka 34: Vývoj organického znečištění a trofického zatížení v profilu Labe - Děčín
Ukazatel
jednotky 1990 1995 2000 2005 2007
2007-2008 imisní
AP
AP
AP
AP
AP
třída C-90
standard
BSK5
[mg/l]
7,5
4,6
4,0
3,5
2,9
III 5,5
6
CHSKCr
[mg/l]
53
32
25,6
25,2
22,7
III 31,0
35
N-NH4+
[mg/l]
2,0
0,41
0,3
0,2
1,13
I 0,2
0,5
N-NO3[mg/l]
5,21
4,74
4,1
3,4
3,3
II 4.0
7
P celkový
[mg/l]
0,15
0,2
0,1
0,13
III 0,1
0,2
Zdroj: Statistické ročenky životního prostředí České republiky (www.cenia.cz,
www.csu.cz), Vodohospodářská bilance za rok 2008 (www.pla.cz)
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Chemický stav útvarů povrchových vod
Rovněž pro hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod bylo v rámci tvorby
prvního POP Ohře a dolního Labe používáno nepřímé hodnocení, tj. vyhodnocení
významných antropogenních vlivů. Na základě údajů z POP jsou z hlediska chemického stavu
potenciálně nevyhovující vodní útvary na Labi a Ploučnici. Z následující tabulky je patrné, že
tyto toky vykazují riziko zvýšeného znečištění syntetickými látkami i těžkými kovy a jejich
sloučeninami.
Tabulka 35: Dotčené vodní útvary a jejich chemický stav dle POP Ohře a dolního Labe
útvar
ID vodního chemický
syntetické
kovy
překročené
povrchových
útvaru
stav
látky
ukazatele
vod
Labe po soutok 14521020
potenciálně potenciálně potenciálně Indeno(1,2,3-cd)pyren
s tokem
nevyhovující nevyhovující nevyhovující Benzo(g,h,i)perylen
Trichlorethylen
Jílovský potok
Hexachlorbenzen

Labe po soutok 14625000
s tokem
Kamenice

potenciálně potenciálně vyhovující
nevyhovující nevyhovující

Jílovský potok 14521010
po ústí do toku
Labe
Ploučnice po
14612000
ústí do toku
Labe

vyhovující

vyhovující

vyhovující

Rtuť, olovo a
kadmium a jejich
sloučeniny
Indeno(1,2,3-cd)pyren
Benzo(g,h,i)perylen
-

potenciálně potenciálně potenciálně Indeno(1,2,3-cd)pyren
nevyhovující nevyhovující nevyhovující Benzo(g,h,i)perylen
Nikl, rtuť a kadmium
a jejich sloučeniny

Zdroj:Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe (2009), www.poh.cz
Podrobnější informace o dotčených vodních útvarech a jejich ekologickém a
chemickém stavu v podobě listů hodnocení, které byly převzaty z prvního POP Ohře a
dolního Labe, jsou uvedeny v příloze P17.

C.II.4.2 Podzemní voda
Popis území, útvary podzemních vod
Z hlediska geologického je dotčené území součástí geologické jednotky označované
jako sedimenty svrchní křídy. Z regionálně hydrogeologického hlediska je pak součástí
skupiny hydrogeologických rajónů 46 - Křída Dolního Labe. Dotčené území je součástí pěti
hydrogeologických rajónů, podle kterých byly vymezeny útvary podzemních vod (Obrázek
36).
Tabulka 36 uvádí přehled dotčených útvarů podzemních vod a základní informace o
těchto útvarech. Tabulka udává stav útvarů podzemních vod tak, jak byl vyhodnocen v
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prvním Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe. Celkový stav vodních útvarů je dán horším
z jejich chemického a kvantitativního stavu.
Tabulka 36: Hydrogeologické rajony - útvary podzemních vod zasahující do dotčeného
území a jejich stav podle POP Ohře a dolního Labe
hydrogeologický rajón
ID hg. rajónu Plocha (km2) Kvantitativní Chemický
stav
stav
útvar podzemních vod
ID vodního
útvaru
Děčínský Sněžník
46300
97,7019 km2 potenciálně
nevyhovující
nevyhovující
Křída Dolní Kamenice a
46600
180,286 km2 vyhovující
nevyhovující
Křinice
Křída Dolního Labe po Děčín - 46120
331,796 km2 vyhovující
nevyhovující
levý břeh, severní část
Křída Dolního Labe po Děčín - 46200
289,592 km2 potenciálně
nevyhovující
pravý břeh
nevyhovující
Křída Dolní Ploučnice a Horní 46500
481,409 km2 vyhovující
nevyhovující
Kamenice
Zdroj:Plán oblasti povodí Ohře a dolního Labe (2009), www.poh.cz

Podobně jako v případě útvarů povrchových vod bylo v procesu tvorby prvního POP
Ohře a dolního Labe pro hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod využíváno
nepřímé hodnocení. Bylo založeno na hodnocení antropogenních vlivů v rozdělení na bodové
(nejvýznamnější bylo hodnocení starých zátěží) a plošné zdroje znečištění.
Podrobnější informace o dotčených útvarech podzemních vod a jejich kvantitativním a
chemickém stavu v podobě listů hodnocení, které byly převzaty z prvního POP Ohře a
dolního Labe, jsou uvedeny v příloze P17.
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Obrázek 36: Útvary podzemních vod zasahující do dotčeného území.
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Struktura skupiny rajonů 46 je nejkomplikovanější částí křídové pánve s pestrým
litologickým vývojem sedimentačního cyklu a s intenzivním tektonickým porušením celého
území. Vyskytují se zde čtyři hlavní skupiny zvodní:
• cenomansko-turonská
• coniacko-santonská
• zvodeň třetihorních sedimentů a vyvřelin
• zvodeň sedimentů kvartéru.
První dvě zvodně jsou vázány na cenomanské až santonské pískovce různých typů,
zvodeň třetihorních neovulkanitů na puklinový systém výlevných těles a posledně jmenovaná
zvodeň na akumulace průlinově dobře propustných kvartérních sedimentů.
Pro potřeby investora (ŘVC ČR) byl v úseku od Ústí nad Labem až po státní hranici
ČR/SRN v letech 2002 – 2007 vybudován systém monitoringu podzemní vody (Stavební
Geologie – IGHG, s.r.o., SG Geotechnika, a.s.). Během vrtných prací byla v převážné míře
zastižena zvodeň kvartérních sedimentů, která je zde propojená s povrchovými vodami řeky
Labe. Koeficienty filtrace v kvartérní zvodni se pohybují v řádu kf = n.10-3 až n.10-4 m/s. Z
hydrochemického hlediska lze vody kvartérních štěrkopískových akumulací charakterizovat
jako vody alkalické až kyselé reakce, středně až velmi tvrdé, se střední až vysokou
mineralizací. Je to hydrochemický typ Ca2+-HCO3-SO42- s místy vyššími obsahy iontů Fe3+,
Mg2+ a Cl-. Tyto vody většinou nevyhovují normám pro pitnou vodu a často jsou
kontaminovány řadou organických látek a ropnými produkty hlavě v oblastech pod
průmyslovými závody [29].
Celkem bylo v letech 2002-2007 vybudováno 180 vrtů na obou březích Labe a
monitoring podzemní vody je od roku 2002 prováděn pravidelně (Stavební Geologie
Geotechnika, a.s.). Slouží k dokumentaci pohybu hladiny podzemní vody v průběhu
hydrologického roku za normálních průtoků v Labi a rovněž při určených zvýšených
průtocích, ke zjišťování fyzikálně-chemických vlastností podzemní vody ve sledovaném
úseku Labe a sledování kvality a kontaminace podzemní vody ve vybraných exponovaných
místech ve sledovaném úseku Labe - základní fyzikálně-chemický rozbor se ve vybraných
exponovaných vrtech doplňuje speciálními rozbory vody (např. sledování ClU, NEL…).
V roce 2005 byly některé vrty zakonzervovány a v současnosti je monitoring zaměřen na
úsek, který bude ovlivněn záměrem.
V roce 2008 byl monitoring jakosti podzemní vody proveden stejně jako v předchozích
letech dvakrát ročně [30], byl proveden dynamický odběr vody z vybraných 91
monitorovacích vrtů a laboratorní rozbory odebraných vzorků vody, na jejichž základě je
možné učinit následující závěry:
• Celková mineralizace dosahuje hodnot v rozmezí 350 – 800 mg/l. Všechny vrty se
zvýšenou mineralizací jsou v místech koncentrace průmyslových provozů - závody
Tonaso Neštěmice, Měď Povrly a Kovošrot Děčín na levém břehu Labe, Svádov a
Boletice na pravém břehu a v místech přítoků Labe (Jílovský potok, Ploučnice). Ve
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vrtech v těchto oblastech se též projevuje
hydrogenuhličitanových a chloridových iontů.

zvýšený

obsah

síranových,

• Ve vrtech byly zjištěny zvýšené až extrémní hodnoty železa (v roce 2005 překračující
v průměru 500x a maximálně 1 500x limit pro pitnou vodu). Tento vysoký obsah Fe ve
vrtech nemá souvislost s říční vodou a jeho koncentrace je vázána na dnové sedimenty
transportované z okolních kopců s výskytem podložních hornin bohatých na tyto prvky v
centrální části Českého středohoří a v Horním a Prostředním Žlebu u Děčína.
• Zvýšený obsah dalších kovů (měď, nikl, chrom a zinek) v podzemní vodě je vázán
na průmyslové oblasti (Krásné Březno, Měď Povrly a. s., Rozbělesy u Děčína (Kovošrot)
a dále na oblasti výskytu podložních hornin, bohatých na tyto prvky v centrální části
Českého středohoří. Maximální koncentrace Cu, Zn a Ni byly zaznamenány v Horním a
Prostředním Žlebu.
• Obsah kadmia se ve většině případů blížil mezi citlivosti analytických přístrojů a rovněž
u olova nebyl zjištěn zvýšený obsah v podzemní vodě.
• Obsah rtuti ve vzorcích vody ve většině případů nepřesahoval v roce 2003 mez detekce, a
protože nebylo zjištěno zvýšené zatížení sledovaného území rtutí, další sledování obsahu
Hg v podzemní vodě se neprovádělo. V roce 2007 byl odebrán namátkově vzorek Hg ve
vrtu, který koresponduje s vodou z Bíliny. Obsah Hg zde nedosáhl limitu pro pitnou
vodu.
• Zvýšené hodnoty arsenu byly zjištěny u několika vrtů převážně na pravé straně Labe a
nemají pravděpodobně souvislost s průmyslovou činností v daném území, jeho původ
pochází z horninového prostředí a výskyt As územně koresponduje se zvýšeným
obsahem Fe. Oproti předchozím letem se v roce 2008 koncentrace As ve sledovaných
vrtech celkově výrazně snížila, většinou na hodnoty pod přirozené pozadí.
• Hodnoty pH se ve zkoumaných vzorcích podzemní vody pohybují kolem průměrné
hodnoty 7,5, což odpovídá neutrální reakci vody.
• Obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL), tj. ropných uhlovodíků nepřekročil
v roce 2008 limity přirozeného pozadí a za dobu měření je jejich koncentrace konstantní.
Rovněž obsahy chlorovaných uhlovodíků (ClU) byly vesměs pod kritérii „A“ dle
Metodického pokynu MŽP „Kritéria znečištění zemin a podzemní vody“ (31.07.1996).
Celkový trend vývoje koncentrace ClU je setrvalý a bez výrazných výkyvů, u vrtu pod
firmou Měď Povrly je vzrůstající trend kontaminace. Kontaminace ClU obecně
nevyžaduje ve sledovaných vrtech sanační zásah. Obsahy polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAU) a polychlorovaných bifenylů (PCB) byly také vesměs pod kritérii „A“
dle Metodického pokynu MŽP.
• Zvýšený obsah fluoritových iontů se projevuje hlavně v tektonicky aktivních oblastech,
a to jak v Českém středohoří v oblasti vulkanického centra u Roztok nad Labem
a východního okolí Ústí nad Labem, tak v oblasti děčínského zlomového pásma. Dochází
zde pravděpodobně ke komunikaci podzemní vody se vzdálenějšími místy, kterou
umožňují rozsáhlejší tektonické struktury.
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• Obsah volného CO2 se ve zvýšeném množství vyskytuje v podzemní vodě v oblastech
tektonicky porušených, např. v děčínském zlomovém poli, v Ústí nad Labem a jeho
východním okolí a v okolí vulkanického centra Českého středohoří.
• Nejvyšší organické znečištění se projevilo ve vrtu v Rozbělesích. Souvisí zřejmě s
fekálním znečištěním kvartérních sedimentů, jehož zdroj může být v porušené kanalizaci
nebo v blízké ČOV. Dále se vyskytuje organické znečištění v podzemních vodách kolem
závodu Tonaso Neštěmice, Měď Povrly a průmyslové oblasti Krásné Březno.
• V míře znečištění dusičnany lze na levém i pravém břehu Labe vysledovat klesající
tendenci od Ústí nad Labem, kde se běžně vyskytují hodnoty nad 100 mg/NO3-. Směrem
k Děčínu průměrný obsah NO3- v podzemní vodě výrazně klesá.
• Obsah dusitanů v podzemní vodě je rovněž v průměru vyšší v první části toku pod Ústím
nad Labem - v Krásném Březně, je však vysoký i ve středním úseku kolem Dobkovic
a Povrlů. V oblasti Děčína jsou všechny hodnoty obsahu NO2- podstatně nižší.
Ze sumarizace předchozích a současných výsledků rozborů vyplývá, že převažujícím
typem podzemních vod jsou vody vápenato - sodné s převahou hydrogen-uhličitanových
iontů nad chloridovými a síranovými. Vody lze zařadit k podzóně CCaII s intenzivním oběhem
podzemních vod. Pouze v místech výchozů předkřídových hornin krystalinika na povrch
v Děčíně - Loubí se vyskytují vody s převahou síranových iontů nad hydrogenuhličitanovými
[30].
V roce 2009 byly vzorky podzemní vody odebrány již jen jedenkrát, vyhodnocení
výsledků bylo provedeno Prof. Ing. Pavlem Dvořákem, DrSc. a je uvedeno v Souhrnné zprávě
hodnocení vlivu PSD na podzemní vody (samostatná příloha SP6).
Ve srovnatelném rozsahu monitoring nadále probíhá a při výstavbě a provozu
projektovaného záměru budou vybudovaná vrtná díla dále sloužit pro sledování případných
změn úrovně hladiny podzemní vody a její kvality.

Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Dotčené území zasahuje do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
Severočeská křída. Tato CHOPAV byla ustanovena NV ČSR č. 85/1981 Sb., o chráněných
oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída,
Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy. Hranice
CHOPAV Severočeská křída sleduje západním směrem jižní hranice CHKO Labské
pískovce, zasahuje na území okresu Děčín a končí u hraničního přechodu Petrovice (tj. území
nacházející se severně od Jílovského potoka na levém břehu Labe a severně od Stoličné hory
v Děčíně na pravém břehu Labe). Obrázek 37 znázorňuje CHOPAV v širším dotčeném
území. Vlastní území vyžadující nejvyšší stupeň ochrany podzemních vod se však nacházejí
mimo dotčené území záměru.
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Obrázek 37: Hranice CHOPAV Severočeská křída

C.II.5 Půda
Půdy v Děčínském bioregionu jsou značně ovlivněné extrémním substrátem pískovců
a vlhkým podnebím. Zcela převládají arenické podzoly s četnými přechody do silně kyselých
arenických kambizemí. Lokálně zde dochází i k rašelinění. Na plošinách na pravém břehu
Labe, pokrytých sprašovými hlínami, jsou vyvinuty pseudoglejové luvizemě s přechody
na jedné straně do luvizemních hnědozemí, na druhé do primárních pseudoglejů. Kambizemě
vystupují jen místy, zejména v bližším okolí Děčína. Cizorodým prvkem je úzká niva Labe,
tvořená fluvizemí rázu hnědé vegy.
V záměrem dotčeném území jsou pozemky trvalého travního porostu, u kterých dojde
k dočasnému, resp. trvalému záboru, označeny následnými bonitovanými půdně
ekologickými jednotkami BPEJ 25800 (II. třída ochrany zemědělské půdy) 22811 (III. třída
ochrany zemědělské půdy), 22851 (IV. třída ochrany zemědělské půdy), 24077 a 22252 (V.
třída ochrany zemědělské půdy) dle metodického pokynu [31]. Záměrem budou dotčeny
pouze nezastavěné pozemky, které jsou při zvýšených průtocích v Labi pravidelně
přeplavovány, jak je patrné z přílohy P18.

C.II.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Území je charakterizováno jako plochá hornatina v povodí Labe, převážně na
kvádrovitých pískovcích cenomanu, spodního a středního turonu s ojedinělými proniky
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neovulkanických hornin, v kaňonu Labe je odkryto podloží křídy. Příčný profil kaňonu
v místě výstavby PS Děčín je asymetrický. Dno tvoří levotočivý oblouk Labe s úzkou nivou.
Stráně východního svahu jsou strmé, v horních pasážích zakončené svislými skalními
stěnami. Západní konvexní břeh je charakteristický širším inundačním pásmem a mírnějším
svahem s četnými erozními rýhami a několika vodoteči.

C.II.6.1 Geologické poměry
Předkvartérní podklad
Předkvartérní podklad je v prostoru dotčeného území tvořen horninami krystalinika,
které vystupují jako menší ostrůvek v podloží křídových pískovců mezi Děčínem a Dolním
Žlebem. Z regionálního hlediska tento horninový komplex náleží k Labskému břidličnému
pohoří.
Horninové složení v rámci krystalinika je poměrně pestré. V archivních a nově
provedených vrtech byly zastiženy jednak slabě přeměněné, tlakově postižené (epizonálně
metamorfované) sedimentární a eruptivní horniny pravděpodobně svrchnoproterozoického a
spodnopaleozoického stáří. Největší zastoupení zde mají chlorit-sericitické fylity, zelené
břidlice (metabazity) a krystalické vápence, okrajově se vyskytují také metadroby. V severní
části dotčeného území je předkvartérní podklad dále tvořen tělesy zčásti tlakově postižených
granitoidních hornin paleozoického stáří s žilným doprovodem v podobě lamprofyru a aplitu.
Při jižním okraji dotčeného území byly v archivních vrtech na pravém břehu dokumentovány
také pískovce [32].
Kvartérní pokryvné útvary
Předkvartérní horniny jsou v údolním dně překryty mocnými kvartérními fluviálními
sedimenty, na říčních březích i sedimenty deluviálními. V menší míře se vyskytují také
eolické sedimenty a antropogenní navážky. Celková mocnost kvartérních sedimentů se
pohybuje mezi 7 – 13 m.
Kvartérní pokryvné útvary v prostoru stavebních objektů jsou tvořené mocnou polohou
zvodnělých terasových písčitých a štěrkovitých uloženin, které jsou místy překryté vrstvou
jemnozrnných náplavů a splachů. Na okrajích údolní nivy fluviální sedimenty neostře
přecházejí do deluviálních hlinitopísčitých uloženin, kamenitých a balvanitých sutí. Zejména
na pravém břehu je stávající terén upraven vrstvou antropogenních navážek různé mocnosti a
materiálového složení [32].

C.II.6.2 Hydrogeologické poměry
Pro řešení dané problematiky je rozhodující přítomnost hydrogeologické struktury
nezpevněných sedimentů kvartérní aluviální výplně. Z geologické charakteristiky vyplývá, že
je prakticky výhradně tvořena zeminami granulometrického charakteru písku až štěrku s
vysokou účinnou pórovitostí a z ní vyplývající vysokou propustností. Transmisivita (T) tohoto
průlinového kolektoru je v dostupné literatuře udávána hodnotami 7,2.10-3 až 3,7.10-2 m2/s,
tj. velmi vysoká. Vzhledem k horizontální a vertikální proměnlivosti aluviálních sedimentů
nelze vyloučit lokální odchylky, celkový charakter by však měl být zachován. Tyto zeminy
jsou většinou překryty vrstvou méně propustných povodňových hlín, což může za vyšších
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stavů hladiny způsobovat mírnou napjatost mělké kvartérní zvodně (semiartézský strop).
Písky a štěrky aluvia jsou v úzké hydraulické návaznosti na toku Labe, zároveň jsou patrně
napájeny vodami vyvěrajícími při patách svahu z pokryvných útvarů (svahoviny a suťové
kužele). Ty tvoří další samostatnou hydrogeologickou strukturu.
Dalším zdrojem jsou vody přitékající z mělkého puklinového systému pásma
povrchového rozvolnění hornin, tvořících okolní horninové prostředí. Jednotlivé horninové
typy vystupují jak ve funkci regionálních hydrogeologických kolektorů, tak i izolátorů. Jako
plošně nejrozsáhlejší izolátor vystupuje komplex terciérních vulkanitů a pyroklastik Českého
středohoří. Relativně propustná jsou pouze puklinová pásma při povrchu bazaltických
vulkanitů (smršťovací trhliny – sloupcovitá odlučnost, transmisivita T: 1,6.10-6 až 9,2.105
m2/s). Stejně tak se prakticky jako izolátor chovají i slinité a vápnitojílovité sedimenty
březeneckého souvrství (transmisivita T: 2,1.10-6 až 8,3.10-5 m2/s), vložené mezi pískovce
merboltického a jizerského souvrství. Ty se chovají jako významné průlino-puklinové
kolektory nadregionálního významu s transmisivitou udávanou nejčastěji hodnotami 1,9.10-4
až 4,5.10-3 m2/s). Za kolektor s puklinovým zvodněním je považován i komplex krystalinika
Labského břidličného pohoří, hodnota transmisivity je však velmi nízká (< 1,0.10-6 m2/s).
Mimo granulometrické charakteristiky (pórovitost hornin – průlinová propustnost) se tedy na
propustnosti celého horninového komplexu významně podílí i tektonické postižení celé
oblasti. Jedná se o zlomové systémy krušnohorského, sudetského a jizerského směru, přičemž
poslední z nich jsou hydrologicky nejvýznamnější.
Část dotčeného území (prohrábky, břehové výhony) zasahuje do CHOPAV Severočeská
křída (viz kapitola C.II.4 Povrchová a podzemní voda).

C.II.6.3 Staré ekologické zátěže
Potenciální střet se starými ekologickými zátěžemi v dotčeném území je možno (pro
potřeby posuzovaného záměru) rozčlenit na dvě skupiny. První skupinu tvoří ekologické
zátěže, kde můžeme předpokládat, že výstavbou bude přímo zasažena zdrojová oblast
kontaminace. Druhá skupina je více obecná, předpokládá možnost kumulace kontaminace
v dnových sedimentech řeky a nelze ji prostorově přesněji lokalizovat.
Dle portálu veřejné správy (www.cenia.cz) je v širším dotčeném území registrováno
řádově několik desítek starých ekologických zátěží. Přehled o rozmístění všech potenciálně
rizikových míst poskytuje Obrázek 38.
Míra kvantitativního rizika (plošný rozsah) i kvalitativního rizika (intenzita) je dána 5-ti
bodovou stupnicí. Staré ekologické zátěže s extrémním (stupeň 1) ani vysokým (2)
kvalitativním rizikem nejsou v dotčeném území evidovány.
Většina evidovaných ekologických zátěží je hodnocena nízkým stupněm kvalitativního
rizika (4), několik zátěží je klasifikováno jako střední (3). Co se týče plošného rozsahu, bylo
zjištěno, že v dotčeném území se vyskytují bodové (4) a v menší míře zastoupení lokální (3)
zdroje znečištění.
Plošně i intenzitou významnější staré ekologické zátěže se střední úrovní rizik (3,3) jsou
registrovány v prostoru Kovošrot a.s. Děčín a RWE Energie (dříve SČP), a.s. Děčín.
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Obrázek 38: Registrované staré ekologické zátěže

Na pozemcích Kovošrotu byla vrtnými a analytickými pracemi ověřena kontaminace
horninového prostředí do hloubky řádově jednotek až prvních desítek metrů a masivní
znečištění podzemní vody. Na území již několik let kontinuálně probíhají sanační práce.
Při hranici areálu je vybudována soustava hydrogeologických vrtů, která za trvalého čerpání
podzemní vody vytváří hydraulickou bariéru, zadržující kontaminaci uvnitř areálu Kovošrotu,
a brání jejímu případnému pronikání do okolního prostoru, resp. do řeky Labe. Současně
probíhá dekontaminace podzemní vody. Ani u jedné z těchto starých ekologických zátěží se
nepředpokládá přímý střet s posuzovaným záměrem.
Evidováno je rovněž několik bodových (stupeň 4) ekologických zátěží se střední (3)
intenzitou rizika, z nichž nejvýznamnější je v ř. km 737,88 (pl. km 98,1) registrovaný bodový
zdroj kontaminace 216 Labská niva (identifikační číslo 2492026), viz Obrázek 39.
Kontaminace pochází z nádraží z odlehčovací stoky.
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Obrázek 39: Registrovaná stará ekologická zátěž 216 Labská niva

Možnost výskytu staré ekologické zátěže v dnových sedimentech Labe byla
ověřována vrtnými pracemi. Stavební geologie - IGHG, spol. s r. o. provedla v průběhu února
a března 2003 odběry vzorků v ose plavební dráhy a z levého a pravého břehu. Celkem bylo
v úseku toku Labe od Ústí nad Labem do Dolního Žlebu, ř. km odebráno 17 vzorků, v
dotčeném území ř. km 746,20 až 731,92 (plavební km 89,8 až 103,99) bylo odebráno 9
vzorků dnové dlažby a sedimentů usazených pod dnovou dlažbou.
Akreditovaná laboratoř Povodí Labe, s.p. pak ve vzorcích analyzovala následující
chemické látky: těžké kovy (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb,
Se, Sn, V a Zn), NEL, AOX, BTEX, PAU, PCB, chlorbenzeny, di - a trichlorbenzeny,
chlorované organické pesticidy, DDT, fenoly a anorganické ionty (chloridy, sírany, dusitany,
dusičnany, kyanidy, amonné ionty apod.). Zjišťované koncentrace u výše uvedených látek
byly porovnávány s kritérii pro příslušné kontaminanty dle Metodického pokynu MŽP
„Kritéria znečištění zeminy a podzemní vody“ (31.7.1996). Vesměs se jednalo o říční
sediment s přirozeným (pod hodnoty kritéria A), či mírným zvýšeným obsahem (nad hodnotu
kritéria „A“) většiny sledovaných kovů a látek. U žádné ze sledovaných látek nebylo
překročeno kritérium „B“ a „C“ pro všestranné využití území. Dále byly porovnávány obsahy
rizikových látek dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění pozdějších předpisů. Z tohoto hodnocení vyplývá, že 1x byla překročena limitní
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hodnota 10 mg/kg sušiny pro As a 5× limitní hodnota pro PCB ze souboru 9 vzorků. Z
hlediska vyluhovatelnosti odpovídal sediment třídě vyluhovatelnosti I [33].
Zatížení sedimentů Labe v úseku Střekov - státní hranice je značně negativně ovlivněno
levostranným přítokem – řekou Bílinou v Ústí nad Labem. Převážný podíl znečištění např.
rtutí a hexachlorbenzenem HCB pochází z Bíliny. Z hlediska znečištění organickými látkami
patřila řeka Bílina k nejznečištěnějším přítokům Labe na území ČR.

C.II.6.4 Tektonické poměry a přirozená seismicita oblasti
Z hlediska seismicity náleží dotčené území podle ČSN EN 1998-1 Navrhování
konstrukcí odolných proti zemětřesení k oblastem s očekávanou hodnotou makroseizmické
intenzity do 6º MSK-64, v nichž není nutné při návrhu stavebních konstrukcí uvažovat účinné
zemětřesení. Stavby v popisovaném území tedy z hlediska přirozené seismicity horninového
prostředí nevyžadují žádná zvláštní opatření.

C.II.6.5 Nerostné a jiné přírodní zdroje
V dotčeném území nebyla dle informací ČGS - Geofond registrována žádná výhradní
ložiska nerostných surovin, ani území s předpokládanými výskyty ložisek, tj. schválené
prognózy, včetně poddolovaných území a sesuvů, ani chráněná ložisková území.

C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy
Pro zpracování příslušných kapitol dokumentace EIA byly využity především údaje z
tříletého biologického průzkumu prováděného Výzkumným ústavem vodohospodářským
T.G.M., v.v.i. během let 2005–2007 [34] a dalších odborných prací. Tyto údaje byly doplněny
sérií aktualizací a upřesňujících průzkumů, a také vlastním terénním šetřením.
Práce Výzkumného ústavu vodohospodářského [34] byla zpracována jako široce pojatá
studie toku Labe a přilehlého území v úseku Střekov-státní hranice zaměřená na biologický
průzkum území a vyhodnocení dopadů realizace záměru Plavební stupeň Děčín. Průzkum se
podrobně věnoval vybraným skupinám organismů (cévnaté rostliny, měkkýši, střevlíkovití
brouci, motýli, vážky, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci) a byl proveden dle
odsouhlasených metodik, které však neodpovídaly plně legislativním požadavkům (nebyly
cílené na druhy požívající zvláštní ochranu dle příloh vyhlášky 365/1992Sb.) a výsledky
průzkumu tudíž mohly být využity pro hodnocení pouze z dílčí části. Zmíněné studie byly
využity zejména jako informační zdroj o krátkodobém vývoji bioty v dotčené oblasti.
V tomto průzkumu, který zahrnul i údaje z předchozích přírodovědných studií
provedených v dotčeném území, byla rovněž provedena excerpce dostupných literárních
pramenů. Průzkumné práce provedené v rámci přípravy studie byly zaměřeny na získání
informací o stavu přírodních biotopů, které budou nebo mohou být ovlivněny projektovanou
akcí „Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí nad Labem – státní hranicí ČRSRN“.
Z tohoto materiálu [34] jsou v dokumentaci EIA mimo jiné použity vegetační mapy se
zákresem některých zvláště chráněných druhů, viz příloha P12.
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Dalšími novějšími pracemi, které se věnují biologickému průzkumu dotčeného úseku
Labe a z nichž bylo při zpracování dokumentace EIA čerpáno, jsou práce věnující se
výzkumu říčních náplavů od Střekova po státní hranici [35] dále mimo obecného studia
vybraných říčních náplavů také dynamice populací drobnokvětu pobřežního Corrigiola
littoralis [36], hydrobiologickým průzkumům [37], ichtyologickým průzkumům zaměřeným
na reprodukci ryb [37], botanickému průzkumu založenému na zopakování fytocenologických
a floristických průzkumů z let 2005–2007 [37] a dalším.
Hlavním důvodem k zpracovávání následných průzkumů je i novelizace zmíněné normy
(vyhl. 395/92 Sb.) a potřeba aktuálních dat z dotčeného území pro potřeby biologického
hodnocení a dokumentace EIA.

Zjištěné zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů chráněné platnou legislativou ČR
(Vyhláška č. 395/1995 Sb. v platném znění) jsou v dalším textu označeny takto:
• O - druh ohrožený ve smyslu vyhlášky 395/92 Sb.
• SO - druh silně ohrožený ve smyslu vyhlášky 395/92 Sb.
• KO - druh kriticky ohrožený ve smyslu vyhlášky 395/92 Sb.

C.II.7.1 Biogeografická charakteristika území
Z hlediska fytogeografického členění [38] (Obrázek 40) leží dotčené území ve
fytogeografickém okresu Labské pískovce charakteristickém chudým, převážně písčitým až
kamenitým substrátem, oceanickým klimatem a lesy převažujícími nad kulturní krajinou.
Tento okres je dále rozčleněn do čtyř podokresů. Podokres Děčínský Sněžník (46a) zahrnuje
levobřežní náhorní pískovcovou plošinu nad kaňonem Labe submontánního charakteru s
vyzníváním některých charakteristických druhů Krušných hor, např. koprníku štětinolistého
(Meum athamanticum) nebo upolínu evropského (Trollius europaeus). Samostatný podokres
tvoří Kaňon Labe (46b) s výrazným podílem termofytů (např. Thalictrum minus, Stachys
recta) a adventivů (např. Bidens frondosa, Sysimbryum loeseli). Podokres Růžovská tabule
(46c) zabírá přibližně z poloviny zemědělskou krajinu na pravém břehu na plošině nad
kaňonem Labe. Jižní část území spadá do fytogeografického okresu Verneřické středohoří a
jeho podokresu Lovečkovické středohoří (45a) charakterizovaného spíše plochým reliéfem,
vyšším zastoupením kulturní krajiny. Projevuje se zde ještě částečně oceánické klima, stoupá
však poměr termofytů. Dále jižně proti proudu toku navazuje okres Lounsko labské
středohoří a jeho podokres Labské středohoří (4b) nacházející se už v kolinním stupni, stále
částečně oceánickém klimatu, s dále stoupajícím počtem teplomilných druhů.
Dle zoogeografického členění České republiky na faunistické okresy [39] náleží
severní část území od Děčína ke státní hranici okresu Lužické hory, který se zčásti překrývá
s Děčínským bioregionem (1.32), vymezeným dle biogeografického členění České republiky
[40] (Obrázek 41) a charakterizovaným západními vlivy, jako je výskyt ježka západního
(Erinaceus europaeus) nebo ropuchy krátkonohé (Bufo calamita), a vlivy severními, jako je
výskyt myšice temnopásé (Apodemus agrarius). Na dnech údolí je dále vymezen měkkýši,
jako jsou sítovka lesklá (Aegopinella nitidula) nebo slimáčnice průhledná (Eucobresia
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diaphana), případně zavlečenými druhy, jako je krab říční (Eriocheir sinensis) a další
nepůvodní druhy migrující koridorem Labe. Význam má toto území také v tom, že je branou
řady anadromních a katadromních druhů, především lososa atlantského (Salmo salar), nebo
úhoře říčního (Anguilla anguilla). Specifikem Děčínského bioregionu jsou pískovcové
kaňony, hluboká údolí, skalní města a stolové hory. Charakteristický je plně rozvinutý
pískovcový a údolní fenomén. Vysoká stanovištní diverzita však díky chudosti substrátu
způsobuje jen omezené zvýšení biodiverzity. Celé území bioregionu tvoří mohutné souvrství
křídových pískovců hluboce erodované říčními toky a potoky. Kaňony přítoků jsou velmi
úzké bez výrazněji vyvinuté nivy, obdobný charakter má i hlavní údolí – kaňon Labe, kde
nivní polohy jsou jen plošně omezenou výjimkou. Průměrná roční teplota je v kaňonu Labe
8,3 °C, vyšší polohy jsou však výrazně chladnější. Bioregion se nachází v teplé klimatické
oblasti (T2) s průměrným ročním úhrnem srážek 675 mm.
Území jižně od Děčína se překrývá s faunistickým okresem České středohoří (s
převažujícími lesními prvky) a zároveň Verneřickým bioregionem (1.15), do něhož přecházejí
výše uvedené západní prvky a dále např. nesytka jívová (Sesia bembeciformis), břehule říční
(Riparia riparia), nebo moudivláček lužní (Remiz pendulinus). Verneřický bioregion zabírá
geomorfologický podcelek Verneřické středohoří a jeho biodiverzita je relativně vysoká.
V současnosti mají významné zastoupení přirozené lesy a mezofilní travnaté porosty. V údolí
Labe je vyvinut velkorozměrný údolní fenomén. Půdní poměry jsou charakterizovány
naprostou převahou eutrofních kambizemí. Bioregion se nachází v teplé klimatické oblasti (T2)
s průměrnou roční teplotou 8,5 – 9 °C a průměrným ročním úhrnem srážek 500 mm. Tok Labe
má charakter cejnového pásma, Ploučnice pásma parmového, ostatní drobné přítoky jsou
především pstruhové.
Dotčené území je výjimečné především fenoménem kaňonovitého údolí dolního Labe,
které nemá v rámci České republiky obdoby, současně také místy až podhorským
charakterem nížinného úseku řeky, sousedícími pískovcovými skalními městy atd. Proto se
toto území vyznačuje poměrně velkou biodiverzitou rostlin i živočichů a to i v závislosti na
fenoménu velké řeky fungující jako významný migrační biokoridor.
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Obrázek 40: Mapa fytogeografického členění

Obrázek 41: Základní biogeografické členění
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C.II.7.2 Flóra
Charakteristika flóry a vegetace
Bez působení člověka by se za stávajících klimatických podmínek v dotčeném úseku
řeky Labe a jejího okolí na sever od Děčína pravděpodobně vyvinuly souvislé porosty
bikových bučin (Luzulo-Fagetum), jižně od Děčína pak porosty černýšových dubohabřin
(Melanpyro nemorosi-Carpinetum) [41]. Při rekonstrukci vegetace, jejíž výsledek se více blíží
realitě a u níž bereme v potaz také různé lokální pedologické a geologické azonální přírodní
podmínky, bychom navíc při absenci působení člověka na krajinu mohli v údolní nivě najít
luhy a olšiny a na náhorních plošinách labského kaňonu pak acidofilní bory a reliktní bory
silikátových podkladů [42] (Obrázek 42).
Obrázek 42: Mapa potenciální vegetace a rekonstruovaná geobotanická mapa
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Současný stav vegetace je však v dotčeném úseku Labe výrazně pozměněný, což je
důsledek antropogenního tlaku na říční nivu, který zde trval již od prvního osídlení. Takto lze
vysvětlit především výraznou absenci lužních porostů oproti mapě rekonstruované vegetace,
kdy zbyly jen fragmenty v širších zachovalých úsecích nivy – Nebočadský luh, Svádovský
luh, levobřežní lužní porosty v Loubí nebo pravobřežní rozšířená niva v Podskalí. Při bližším
pohledu však zjišťujeme, že i tyto porosty jsou silně pozměněné nebo dokonce druhotného
původu. Ve 2. polovině 19. století byly vydlážděny břehy téměř po celé délce Labe i pod
Střekovem a i zde sahá hladina při průměrných průtocích na většině míst až k břehovému
opevnění (kamenné dlažbě, nebo kamennému záhozu). Místy oddělilo břehové opevnění
vlastní tok od širší nivy řeky, a tím vznikly tůně s víceméně přirozenými břehy. Zvláště na
vnitřních obloucích (při náplavových březích) se usadily štěrkopísky a částečně překryly
opevněné břehy do té míry, že dno zde má mírný sklon a při nižších průtocích vystupuje nad
hladinu, což umožňuje rozvoj jednoleté vegetace obnažovaných den hostící řadu významných
i ohrožených druhů rostlin.
Podle míry ovlivnění člověkem a polohy vůči hladině řeky je možné ve vlastním aluviu
dotčeného úseku řeky v současnosti rozlišit přibližně následující základní typy obecně
pojatých typů „stanovišť“. V příloze P12 Vegetační mapy je toto členění částečně
akceptováno, je však podrobnější, založené na klasifikaci vegetace do svazů.

Zastavěné plochy - přístavy, překladiště, loděnice
Tato stanoviště jsou často kolonizována druhy v české flóře nepůvodními - Amaranthus
albus, Bidens frondosa, Commelina communis, Lepidium densiflorum, Erigeron annus,
Conyza canadensis, Solanum nitidibaccatum. Nemalou roli zde také hrají druhy ruderální
např.: Artemisia vulgaris, Lactuca seriola aj. Z pohledu syntaxonomického zařazení
jednotlivých vegetačních typů jde o společenstva svazů Coronopodo-Polygonion arenastri a
Saginion procubmentis na sešlapávaných místech, svaz Dauco Melilotion na štěrkových či
jiných navážkách, kolejištích, okrajích průmyslových areálů apod., Cymbalario muralisAsplenion vyskytující se na zdech a další společenstva v závislosti na místních podmínkách.
Na těchto stanovištích mnohdy vzniká vegetace jen na malých ploškách a často lze mluvit
spíše o výskytech ojedinělých jedinců než rostlinných společenstvech či o vegetaci.

Vyzděné břehy - porfyrová dlažba, betonové panely, těžký kamenný zához
Ve spárách takto zpevněných částí břehů rostou často druhy písčin a druhy vápnomilné
jako Artemisia absinthium, Potentilla argentea, Sedum acre, Sedum sexangulare, Acetosa
thyrsiflora, Allium schoenoprasum. Na vlhčích místech rostou Urtica dioica, Phalaris
arundinacea, Polygonum sp. div., Persicaria sp. div., Rumex hydrolapathum, Carex gracilis,
Barbarea stricta a další. Z pohledu syntaxonomie jde o podobná společenstva jako u
předchozího „stanoviště“ s tím že zde lze klasifikovat ještě například svazy Sysimbrion
officinalis, Arction lappae a další společenstva rumištní a ruderální spíše vlhkomilnější
vegetace. V těchto případech se již častěji dá mluvit o zapojenějších porostech. Tato místa
mohou být také v závislosti na měnících se průtocích určitou část roku zaplavena a
v návaznosti na to se zde pak vyskytují jednoleté vlhkomilné druhy.
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Zaplavováním ovlivněné části nivy
Podle výšky nad hladinou vody v korytě při středních průtocích jsou tyto části říční nivy
pokryty aluviálními loukami, nitrofilními vytrvalými bylinami a porosty keřových (Salicion
triandrae) nebo stromových vrb (Salicion albae). Existence luk je podmíněna pravidelným
kosením. Pokud kosení není prováděno, plochy zarůstají náletem dřevin. Tento ekosystém je
velmi dynamický a během roku proměnlivý. Významnou roli hraje dotace živinami a
organickým materiálem obsahujícím mimo jiné velké množství diaspor převážně
konkurenčně silných nebo invazních druhů rostlin přinášených s proudem při vyšších vodních
stavech. Typickými dominantami porostů křovitých vrb jsou Salix triandra, S. viminalis,
S. purpurea, významné zastoupení mají porosty říčních rákosin svazu Phalaridion
arundinaceae s dominantní Phalaris arundinacea, a dále s druhy Lysimachia vulgaris,
Lythrum salicaria, Bidens frondosa, Allium schoenoprasum aj. Typickými druhy rostlin
měkkého luhu jsou zde Populus x canadensis, P. nigra a stromové vrby Salix fragilis, S. alba,
v podrostu také Carex gracilis, Humulus lupulus, Persicaria hydropiper, P. lapathifolia,
Solanum dulcamara, Urtica dioica, Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Reynoutria
sp. div., poslední čtyři jmenované tvoří většinou často invadované porosty nitrofilních
vytrvalých bylin, ale vyskytují se hojně i v podrostu stromových vrb. V sušších částech
měkkých luhů se ojediněle objevuje Cannabis sativa.

Tůně za navigací a části řeky za břehovými výhony
V tůních říční nivy, slepých ramenech a tišinách za břehovými výhony s pomalu tekoucí
vodou se místy vyskytují druhy Ceratophyllum demersum, Spirodella polyrhiza, Lemna
minor, Myriophyllum spp. aj., výjimečně zde tvořící souvislou vegetaci. Na březích těchto
tůněk se v některých případech vyskytují druhy jako Butomus umbellatus, Glyceria maxima,
Carex gracilis, Bolboschoenus yagara, Phalaris arundinacea, Phragmites australis aj., které
zde někdy vytváří i menší porosty.

Bahnitá, písčitá nebo štěrkopísková říční dna a náplavy obnažující se při
nižších stavech vody
Jde o velmi specifický typ stanoviště, jehož vegetační kryt přímo závisí na kolísání
hladiny v říčním korytě v průběhu vegetačního období. V typickém případě je po většinu roku
substrát zaplavený a obnažuje se poklesem hladiny až v průběhu srpna. Tento stav většinou
vytrvá nejméně do konce října, často také až do listopadu. Ani úroveň hladiny v zimě není
vysoká, takže někdy bývají náplavy obnažené i přes zimu. Díky tomu, že k poklesu hladiny
dochází až v druhé polovině vegetační sezony, není doba obnažení dostatečně dlouhá pro
rozvoj vytrvalých a konkurenčně silných rostlinných druhů. Tento fakt způsobuje nastolení
podmínek pro rozvoj druhů jednoletých, konkurenčně slabých a vzácných, čímž se z těchto
míst stávají místa floristicky velmi cenná a bohatá. Specifická vegetace těchto stanovišť je
velmi proměnlivá a přísluší svazům Eleocharition ovatae, Nanocyperion, Bidention
tripartitae, Chenopodion rubri, Oxalidion fontanae ale i dalším v závislosti na vlhkosti,
sklonu, zrnitosti substrátu apod. Dále od vody pak lze nalézt společenstva svazu Phalaridion
arundinaceae, která však již tvoří přechody k vegetaci nivní a trvalé a nejsou vždy pravidelně
zaplavována. Na štěrkových náplavech dolního Labe roste kriticky ohrožený druh drobnokvět
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pobřežní (Corrigiola litoralis), což je druh s velmi úzkou ekologickou amplitudou, vázaný na
území naší republiky pouze na štěrkopískové obnažované říční sedimenty dna Labe,
pravidelně proplachované rychle proudící labskou vodou. Je také indikačním druhem tohoto
typu stanoviště. Svůj ontogenetický vývoj je schopen ukončit jen na stanovištích, kde
neexistuje větší konkurence ostatních, především vytrvalých rostlin, na plochách říčních
náplavů zůstávajících alespoň 6 až 7 týdnů nezaplavené. Krátkodobé zaplavení po jejich
vyklíčení trvající jen několik dnů jejich existenci negativně neovlivní. Drobnokvět kvete od
konce června (výjimečně), maximum rozkvětu nastává začátkem září a v říjnu, kvete ještě
celý listopad. Plody jsou vytvářeny od poloviny září. Znalost těchto detailů z ekologie druhu
je důležitá pro úspěšné pokusy vytváření náhradních stanovišť v rámci zmírňujících opatření a
revitalizačních opatření s úmyslem podpořit rozvoj tohoto stanoviště, potažmo i tohoto druhu.
Pro jeho existenci je tedy nezbytné zajištění pravidelného kolísání hladiny vody a její
rychlejší proudění. Na písčitých sedimentech rostou druhy jako Gnaphalium uliginosa,
Cyperus fuscus, Limosella aquatica, Pullicaria vulgaris, Persicaria brittingeri, Potentilla
norvegica, Chenopodium rubrum, Peplis portula atd. Na sedimentech hlinitých až jílovitých
rostou druhy Bidens frondosa, B. cernua, Persicaria hydropiper, P. lapathifolia, Phalaris
arundinacea, Echinochloa crus-galli, Urtica dioica. Porosty tohoto typu rychle vytlačují
méně konkurenčně zdatné druhy rostlin svazů Eleocharition a Nanocyperion.
Díky omezenému transportu splavenin jsou často obnažené plochy spíše kamenité až
balvanité. Tam je výskyt vegetace omezený.

Vodní makrofyta a pobřežní porosty
V současnosti se v dotčeném úseku toku Labe a přilehlých břehů porosty vodních
makrofyt téměř nevyskytují, a pokud už jsou přece jen přítomny, jde především o běžné
pobřežní druhy náležící svazům Phragmition communis, nebo Magnocarition elatae, případně
druhy osidlující obnažované říční náplavy a dna, především ve formě ojedinělých nálezů.
Typická vodní makrofyta ve smyslu rostlin ponořených, nebo vzplývavých se v dotčeném
úseku vyskytují minimálně.
Z historických nálezových dat [43] jsou z této oblasti udávány dokonce i velmi vzácné
druhy vodních rostlin jako je Najas marina, Najas minor, Potamogeton perfoliatus či
Potamogeton trichoides. Tyto nálezy jsou však staré více než 100 let a od té doby se
podmínky na dolním Labi významně změnily tak, že dnešní stav je pro výše jmenované druhy
v dotčeném úseku vodního toku nepříznivý. Významným negativním vlivem byla stavba
vodního díla Střekov, silné znečištění průmyslovými kaly v posledních desetiletích a téměř
úplné zastínění pobřežních tůní břehovými porosty [43]. Břehy Labe jsou tedy dnes na vodní
a bahenní rostliny poměrně chudé, vzácněji je v oblasti mezi Střekovem a Hřenskem udávána
např. Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus, Rumex hydrolaphati, Allium
schoenoprasum [44]. Na březích však převažují druhově velmi chudé porosty s Phalaris
arundinacea, případně na ojedinělých lokalitách obnažovaných říčních náplavů výskyty
vzácnějších jednoletých druhů, z nichž nejvýznamnějším je Corrigiola littoralis, ale např. i
Limosella aquatica, Cyperus fuschus apod. I na těchto obnažovaných říčních náplavech zde
byly dříve nalézány vzácné druhy jako je Tillea aquatica, Lythrum hyssopifolia, nebo
Pulicaria vulgaris. V současnosti v oblasti pod Nebočadským luhem nebo u Svádova [45] se
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na těchto stanovištích vyskytuje např. vzácnější Nasturtium officinale. Tento druh je znám
z posledních nálezů i z porostů měkkého luhu na levém břehu Labe pod plánovaným PSD.
Určitý potenciál pro rozvoj vodních makrofyt mají v oblasti dolního Labe četné menší
či větší tůně, které však ve velké míře utrpěly (mnohdy až zánikem) při povodních v roce
2002 a dále se zazemňují a tím i z pohledu jejich využití vodními makrofyty degradují. Dle
Rydla [45] se v oblasti mezi Střekovem a státní hranicí u Hřenska nachází 55 tůní v nivě
několika desítek metrů od břehu, přičemž do tohoto výčtu jsou počítána i slepá ramena nebo
tzv. zrcátka vytvořená oddělením od hlavního toku koncentračními hrázemi (např. u PP
Nebočadský luh). Tímto velmi podrobným průzkumem byly v úseku zaznamenány i
významnější druhy jako Acorus calamus nalézaný v území roztroušeně i v rámci jiných
průzkumů, Alisma lanceolatum na břehových výhonech u Nebočadského luhu a na tůních
v severní části nivy v Podskalí, Berula erecta, Cicuta virosa, Sium latifolium, Sparganium
emersum, Lemna gibba, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum demersum, Sagittaria
sagittifolia, Potamogeton berchtoldii Potamogeton crispus, taktéž v Podskalí (poslední čtyři
jmenované také v oblasti břehových výhonů u Nebočadského luhu). Z vegetačního hlediska
byla tímto výzkumem zaznamenána tato společenstva: ze skutečně vodních makrofyt asociace
Lemnetum gibbae, Lemno minoris-Spirodeletum polyrhizae, Ceratophylletum demersi,
Polygonetum amfibii, Miriophylletum spicati, Potametum pectinati, z rákosinných a
pobřežních porostů asociace Sparganietum ramosi, Typhetum latifoliae, Gylcerietum
aquaticae, Butometum umbellati, Oenantho aquaticae-Rorippetum amphibiae, Sagittario
sagittifoliae-Sparganietum simplicis, Leersietum oryzoides, porosty s dominantní
kamyšníkem Bolboschoenus laticarpus, nebo kyprejem Lythrum salicaria, mezi porosty
vysokých ostřic potom asociace Caricetum gracilis, a mezi společenstvy obnažených den
porosty svazů Eleocharition ovatae a Bidention tripartiti.
Z výše uvedeného je patrná především koncentrace vodních a mokřadních rostlin do
oblasti tůní v Podskalí a břehových výhonů pod PP Nebočadský luh. V ostatních částech
vymezeného úseku toku se vodní makrofyta vyskytují jen zřídka a ve většině případů jde o
běžné druhy. Vzhledem k malým rozlohám a hloubkám zdejších tůní a především jejich
zarůstání je vzplývavých nebo ponořených vodních makrofyt udáváno méně než druhů
příbřežních, rákosinných nebo bažinných, které zde mají větší šanci k uchycení v důsledku
jejich menších nároků na prostor a v řadě případů i na prostředí. Je třeba také komentovat na
první pohled velmi pestré zastoupení výše zmiňovaných společenstev, která se však vyskytují
ve velmi malých fragmentech a pouze v ojedinělých případech tvoří výraznější porosty.
Z pohledu vodních makrofyt je třeba hovořit spíše o ojedinělých výskytech jednotlivých
druhů v některých případech shloučených do porostů, než o vždy jednoznačně vymezitelných
společenstvech.
Další informace o společenstvech vodních makrofyt dotčeného úseku Labe jsou
uvedeny v expertním posudku v příloze SP3.

Fytoplankton
Společenstvo fytoplanktonu řeky je formováno a ovlivňováno mnoha faktory.
Z nejvýznamnějších je to průtok, stálé turbulentní míchání vodního sloupce, přístupnost živin,
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zákal a omezený průnik světla, ředění, biotické interakce (vyžírání) a antropické vlivy. Na
základě dat z let 2006 – 2007 bylo vyhodnoceno, že abundance fytoplanktonu v profilu Děčín
se pohybuje v jarním období v rozmezí 30 000 – 60 000 buněk v 1 ml vody, v letním a
podzimním období pak v rozmezí 1 000 – 10 000 buněk v 1 ml vody. Dominantními zástupci
jsou na jaře rozsivky (Bacillariophyceae), v létě a na podzim pak rozsivky a kokální zelené
řasy (Bacillariophyceae a Chlorophyceae). Sinice (Cyanoprokaryota) a zástupci ostatních
skupin řas nehrají ve společenstvu fytoplanktonu významnější roli.

Fytobentos
Ve velkých nížinných tocích bývá výskyt fytobentosu omezen jen na mělčí partie při
břehu a jeho role v látkové a energetické bilanci říčního ekosystému bývá ve srovnání s
fytoplanktonem prakticky zanedbatelná. Ve vzorcích fytobentosu mívají vysoké zastoupení i
typicky planktonní druhy. Ve vzorcích fytobentosu, odebraných v r. 2006 na dolním Labi,
tvoří planktonní druhy přibližně 37 % všech zjištěných druhů. Přitom mezi typicky
bentickými druhy převládají rozsivky, a to zejména volně žijící druhy (83 % ze všech
bentických druhů) v druhovém složení odpovídajícímu společenstvům víceméně zabahněných
kamenů nížinných řek. Typicky nárostové druhy (Cladophora glomerata, Oedogonium sp.
Audouinella) se na všech odběrových místech vyskytují jen sporadicky. Ve vzorcích jsou
sporadicky zastoupeny i bentické sinice (Oscillatoria limosa, Phormidium autumnale). Nelze
však vyloučit, že tito zástupci vytvářejí společenstva na epipelických habitatech, které nebyly
v rámci situačního monitoringu sledovány. Jejich výskyt přichází v úvahu v mělčinách (příp.
i periodicky zaplavovaných plochách) po pravém břehu řeky.
Další informace o společenstvech fytoplanktonu a fytobentosu dotčeného úseku Labe
jsou uvedeny v expertním posudku v příloze SP3.

Geobotanický a floristický průzkum
Geobotanické práce a floristický průzkum ve větším rozsahu a především pro účely
posouzení situace ve vztahu k plánovanému zlepšení plavebních podmínek na Labi probíhal v
tříletém období v rámci Biologického průzkumu [34], přičemž po provedení inventarizace v
roce 2005 (v celém úseku Labe mezi státní hranicí a Střekovem), byly práce v letech 2006 a
2007 zaměřeny především na specifická stanoviště říčních náplavů. Průzkum roku 2006 byl
realizován pouze v úseku říční nivy mezi státní hranicí a Děčínem-Křešicemi, tedy v úseku
potenciálně ovlivněném stavbou plavebního stupně Děčín. Práce se zaměřily na aktualizaci
fytocenologických snímků. Jejich síť byla v uvedeném úseku říční nivy doplněna dalšími
snímky umístěnými výhradně na plochy říčních náplavů, aby tak byly podchyceny všechny
cenné biotopy.
Práce ve vegetační sezóně roku 2007 proběhly opět v celém úseku mezi Střekovem a
státní hranicí. Zde práce doplňovaly fytocenologické snímkování na stálých plochách snímků
umístěných na plochách říčních náplavů. Centrem zájmu byl především drobnokvět pobřežní
(Corrigiola litoralis) - druh kriticky ohrožený. Na ostatních plochách byl sledován výskyt
vzácných a chráněných druhů cévnatých rostlin jen okrajově. Výskyt zjištěných druhů rostlin
byl zanesen do mapového podkladu a je součástí textového a grafického mapového výstupu –
příloha P12.
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Mimo tento biologický průzkum provedla také [36] ve vegetační sezoně 2008 detailní
výzkum rozšíření, početnosti a ekologie drobnokvětu pobřežního a lokalit s jeho výskytem na
území mezi Střekovem a státní hranicí. Ve stejné sezoně byl proveden také komplexní
floristický průzkum vybraných štěrkových náplavů ve stejném území [35]. Pro účely
biologického hodnocení byl v následujícím roce 2009 proveden zatím poslední geobotanický
a floristický výzkum území navazující na původní tříletý [34] zopakováním všech
fytocenologických snímků v úžeji vymezeném území (státní hranice až Děčín-Jakuby) se
zaměřením na společenstva lužních lesů a společenstva obnažovaných říčních den a náplavů
[46].
Provedené studie se svými výsledky a zjištěními v mnohých případech lišily, což mohlo
být způsobeno jednak vždy mírně odlišným zaměřením jednotlivých prací a jednak
proměnlivými, především hydrologickými a klimatickými podmínkami ovlivňujícími zejména
velmi úzce sledovaná společenstva říčních náplavů. Rozdíly však mohly být způsobeny také
různou stupnicí posuzování biotopů, nestejnou kritičností a zkušenostmi mapovatelů. Přes
tuto rozdílnost, nebo spíše právě pro ni, tvoří jako celek soubor těchto výzkumů poměrně
obsáhlý a podrobný materiál o stavu flóry a vegetace v území.

Zjištěné zvláště chráněné druhy rostlin
V rámci floristického průzkumu území [34] bylo zjištěno 229 druhů cévnatých rostlin.
Průzkum byl zaměřen především na rostliny vzácné a ohrožené, celkový počet všech rostlin
rostoucích v labské nivě je tedy pravděpodobně mnohem vyšší. Podrobné informace o
nalezených druzích jsou uvedeny v příloze SP9 (Posouzení vlivu záměru na zákonem
chráněné zájmy ochrany přírody). Ze zvláště chráněných druhů rostlin byly zjištěny:
• potočnice lékařská Nasturtium officinale (silně ohrožený druh)
• kostival český Symphytum bohemicum (ohrožený druh)
• žluťucha žlutá Thalictrum flavum (silně ohrožený druh)
• drobnokvět pobřežní Corrigiola litoralis (kriticky ohrožený druh)
• plamének přímý Clematis recta (ohrožený druh)
Dle publikace Chráněná území ČR I. – Ústecko [44] a následně všech dalších novějších
dostupných dat jsou vypracovány tabulky, v nichž jsou uvedeny všechny tehdy známé
lokality s nálezy výše zmíněných zvláště chráněných druhů rostlin v úseku Střekov až státní
hranice ČR/SRN, doplněné o lokality a nálezy uvedené v ostatních výše zmiňovaných pracích
ve sloupci dle roku vzniku práce:
Tabulka 37: Nálezy drobnokvětu pobřežního (Corrigiola litoralis)
Kuncová
Slavík
Chvojková Faltys
Zahrádka
(1999)
(2006-2008) (2009)
(2008)
(2010)
Ústí nad LabemStřekov (pravý břeh
x
x
x
mezi železničním mostem
a mostem E. Beneše,
bahnité, písčité a jemně
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štěrkové náplavy)
Svádov (poloostrov s
lagunou a hlinitými
náplavy, písčité náplavy
na špičce poloostrova,
štěrkové náplavy mezi
poloostrovem a přívozem)
Valtířov (náplavy
severozápadně obce)
Svádov-Valtířov (tůně
a laguny v místech tzv.
břehových výhonů)
Valtířov (písčitý a
štěrkový náplav proti
Kozímu vrchu)
Malé Březno (pravý
břeh, rozsáhlé
štěrkopískové náplavy)
Těchlovice (naproti
obci, levý břeh)

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

PP Nebočadský luh
(lužní les a systém
břehových výhonů ve
směru na Jakuby)
Děčín (pravý břeh mezi
železničním mostem od
ústí Ploučnice až ke
starému mostu pod
zámkem)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Podskalí a dále po
toku (rozbitá navigace,
několik malých písčin a
štěrkový náplav jemnější
frakce při ústí potoka)

x

Dolní Žleb u přívozu
(malé písčiny a náplavy s
hrubozrnnými oblázky)

Pravý břeh Labe od
vyhlídky Belvedér
směrem ke Hřensku
(písečná pláž)
Povrly (levý břeh, široký
štěrkový a balvanitý
náplav v meandru Labe)

x

x

x

x

Děčín-Rozbělesy
(zimní přístav, uměle
vytvořený suchý násep v
délce cca 400 m a malý
štěrkový náplav)

Prostřední Žleb
(písčitý a štěrkový náplav
s tůní, bahnité náplavy při
břehových výhonech)
Dolní Žleb (levý břeh,
štěrkopískový náplav)

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

189

x

x

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Tabulka 38: Nálezy potočnice lékařská (Nasturtium officinale)
(Kuncová 1999) (Rydlo 2006) (Juříček in verb
2010)
Ústí nad Labem-Střekov (pravý břeh
x
mezi železničním mostem a mostem E. Beneše,
bahnité, písčité a jemné štěrkové náplavy)
Svádov (poloostrov s lagunou a hlinitými
náplavy, písčité náplavy na špičce poloostrova,
štěrkové náplavy mezi poloostrovem a
přívozem)
Valtířov (náplavy severozápadně od obce)
Svádov-Valtířov (tůně a laguny v místech
tzv. břehových výhonů)
Děčín – Hřensko (bodové výskyty
v příbřežní zóně zejména na drobných přítocích
a vývěrech svahových vod na pravém břehu
Labe pod profilem stupně)
Velké Březno (tůň na pravém břehu Labe)
Nebočady (břehové výhony pod PP
Nebočadský luh)

x
x
x
x
x
x

Tabulka 39: Nálezy žluťuchy žlutá (Thalictrum flavum)
(Kuncová 1999)
Slavík (2006-2008)
x
x
Prostřední Žleb (lokalita sledovaná z pohledu
výskytu modrásků rodu Maculinea v ř. km 737,10 a
736,75 (pl. km 98,9 a 99,2) v Prostředním Žlebu
v rámci lučního porostu charakteru psárkové louky
s fragmenty bezkolencové louky, jejíž existence je
podmíněna svahovými prameny)

Tabulka 40: Nálezy plaménku přímého (Clematis recta)
(Kuncová 1999)
Slavík (2006-2008)
Roztoky a Povrly levý břeh mezi obcemi
x
(částečně narušené dlážděné břehy řeky a zděné
hráze)

Děčín-Rozbělesy (uměle vytvořený dlážděný
suchý násep cca 400 m a malý štěrkový náplav)

x

Tabulka 41: Nálezy kostivalu českého (Symphytum bohemicum)
(Kuncová 1999)
Slavík (2006-2008)
Nebočadský luh (Druh vlhkých nížinných luk,
břehů kanálů teplejších částí území se na sledovaném
úseku labské nivy vyskytuje jen v několika
exemplářích. Po povodni roku 2002 došlo k jeho
ústupu. (Slavík a kol. 2006))

x

x

Souhrn
Ve zkoumaném území se nachází 5 zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin, z toho
1 kriticky ohrožený, 2 silně ohrožené a 2 ohrožené druhy. Ze zjištěných údajů o mechorostech
vyplývá, že žádný druh není zvláště chráněný dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
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Tabulka 42: Souhrn zjištěných zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin
Druh
Stupeň ohrožení dle vyhl. 395/1992 Sb.
Drobnokvět pobřežní
Corrigiola litoralis
kriticky ohrožený
Potočnice lékařská
Nasturtium officinale
silně ohrožený
Žluťucha žlutá
Thalictrum flavum
silně ohrožený
Kostival český
Symphytum bohemicum ohrožený
Plamének přímý
Clematis recta
ohrožený
Vegetační mapy zkoumaného území jsou přiloženy v příloze P12.

C.II.7.3 Fauna
Průzkumy jsou prvotně orientovány na skupiny organismů s propracovaným
metodickými postupy sledování a monitoringu a na skupiny běžně používané jako indikátory
stavu životního prostředí. Dále jsou průzkumy cíleny zejména na vyhledávání nebo ověřování
výskytu zvláště chráněných druhů nebo jejich skupin a druhů a jejich skupin, u kterých se
předpokládá jejich ovlivnění realizací záměru.

Bezobratlí
V rámci průzkumů fauny bezobratlých v dotčeném území [34] byly zkoumány
následující skupiny:
• měkkýši
• střevlíkovití brouci
• motýli
• vážky
Nálezy měkkýšů, střevlíkovitých brouků, motýlů a vážek učiněné v rámci průzkumu
[34] jsou zaneseny do přiložených vegetačních map (viz příloha P12). Dále byl hodnocen i
výskyt vodních bentických organismů, především hmyzu, korýšů a měkkýšů.
Měkkýši
Největší druhové bohatství suchozemské malakofauny se dle dřívějších výzkumů [34]
provedených na 20-ti lokalitách soustřeďuje zhruba v úseku mezi ř. km 760,38 – 752,24 (pl.
km 76 a 84) ležícím už mimo území přímo dotčené záměrem. Zde se vyskytují společenstva o
10–18 druzích. Ve zbylých úsecích dotčené říční nivy byly zjištěny pouhé fragmenty
společenstev čítající kolem 5–8 druhů. Jako nejhojnější zástupci měkkýší fauny byly těmito
výzkumy zjištěny dva běžné vlhkomilné druhy Zonitoides nitidus (na 16 sledovaných
lokalitách) a Succinea putris (na 15 lokalitách) a dále indikačně významný druh
Pseudotrichia rubiginosa (rovněž na 15 lokalitách). Ze slepých ramen u Boletic je udáván
také zvláště chráněný silně ohrožený vodní druh Anodonta cygnea, který však v nejnovějších
výzkumech není ověřen. Aktuálně byl v roce 2009 proveden nový výzkum pro potřeby
posouzení v intencích biologického hodnocení [37], zaměřený pouze na vodní měkkýše a to
pouze na omezeném území s potenciálním dosahem vlivů plánovaného PSD. Výzkum byl
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proveden na 7 lokalitách, na nichž byla nalezena různě bohatá společenstva vodní
malakofauny od 9 po 16 druhů. Celkově bylo v součtu nalezeno 19 druhů, z nichž jako
nejhojnější byly zjištěny kamomil říční (Ancylus fluviatilis), bahnivka rmutná (Bithynia
tentaculata) a korbikula asijská (Corbicula fluminea). Z ohrožených druhů byly nalezeny
druhy škeble Pseudanodonta complanata a hrachovka Pisidium moitessierianum, která byla
zjištěna pouze na jediné lokalitě. Dalším ohroženým druhem nalezeným na všech
studovaných lokalitách byl velevrub malířský (Unio pictorum) patřící mezi druhy zvláště
chráněné dle přílohy III. vyhlášky 395/1992 Sb., klasifikovaný jako kriticky ohrožený. Druhy
nalezené při průzkumech v roce 2009 jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 43).
Tabulka 43: Nalezené druhy měkkýšů v roce 2009
Stupeň ohrožení dle
vyhl. 395/1992 Sb.

Druh
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)
Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774)
Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
Radix cf. ampla (Hartmann, 1821)
Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Menetus dilatatus (Gould, 1841)
Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774
Unio pictorum (Linnaeus, 1758)
Unio tumidus Philipsson, 1788
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758)
Pseudanodonta complanata (Rossmässler, 1835)
Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774)
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) s. lat.
Pisidium supinum A. Schmidt, 1851
Pisidium nitidum Jenyns, 1832
Pisidium moitessierianum (Paladilhe, 1866)
Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)

kriticky ohrožený

Střevlíkovití brouci
Analyzované vzorky z let 2004 až 2006 [34] prokázaly výskyt celkem 245 druhů
střevlíkovitých brouků, z nichž 51 jich náleželo k druhům významným a z hlediska ochrany
přírody cenným. Některé z prokázaných taxonů jsou typické pro písečné náplavy a nivu
větších toků a řada druhů je pro příbřežní biotop dolního Labe charakteristická. Byl zde také
prokázán výskyt druhu Bembidion argenteolum, který byl v ČR považován za vyhynulý.
Biologický průzkum z tohoto období uvádí výskyt tohoto druhu ve dvou lokalitách na
pravém břehu (označeno PB 2 a PB 3). Lokalita PB 2 se nachází v Podskalí, ř. km735,68 –
735,78 (pl. km 100,3 až 100,4). Zde byl sledovaný druh pozorován pouze v roce 2004.
Exemplář byl nalezen v místě tzv. managementové tůně, která byla v roce 2000 uměle
vytvořena ve štěrkopískovém korytě řeky. V dalších letech nebyl výskyt tohoto druhu
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potvrzen z důvodu převrstvení nivy velkým množstvím sedimentů, čímž došlo ke změně
kvality biotopu. V lokalitě PB 3 Loubí, ř. km 737,5 – 737,35 (pl. km 98,5 až 98,65) byl daný
druh, v rámci biologického průzkumu, zjištěn opakovaně (2005, 2006).
Pro český dolní tok řeky Labe byly v roce 2006 [47] nově objeveny druhy Agonum
afrum, A. duftschmidti, Philorhizus sigma a P. crucifer crucifer. Recentní výskyt v nivě řeky
Labe byl potvrzen u druhů Bembidion argenteolum, Oodes helopioides, Amara ingenua a
Amara spreta.
V roce 2007 bylo zkoumáno sedm lokalit na českém území (Střekov-Hřensko; ř. km
767,72 – 726,9 (pl. km 68,87 až 109,27) a dvě lokality jako referenční na území SRN.
Průzkum druhu šídlatce Bembidion argenteolum nebyl v roce 2007 úspěšný. Nepodařilo se ho
zjistit na žádné prověřované lokalitě [48].
V roce 2008 a 2009 [49] nebyl potvrzen výskyt druhu B. argenteolum zaznamenaný
naposledy v roce 2004, byly však nalezeny dva druhy hodnocené jako vzácné a to Dyschirius
intermedius a Elaphropus diabrachys. Oba tyto druhy byly nalezeny v daném úseku Labe
opakovaně. Žádný z těchto dvou druhů však není zvláště chráněným druhem podle platné
legislativy.
V poslední studii [49] je uvedeno, že se prostředí studovaných lokalit po velké povodni
2002 podstatně změnilo např. zárůstem vegetací. Takové prostředí, až do další velké povodně,
neposkytne životní prostor pro sledovaný druh (Bembidion argenteolum), poskytne však
životní prostor pro mnoho jiných druhů.
Motýli
V roce 2005 byl proveden lepidopterologický průzkum v celém úseku Labe mezi státní
hranicí a Střekovem [50]. V roce 2006 a 2007 se průzkum soustředil na lokality potenciálně
přímo dotčené záměrem [47], [48], [22], byl zaměřen na bližší poznání rozšíření indikačně
významných druhů a na studium stanovištních charakteristik důležitých pro trvalou existenci
těchto druhů.
Výsledky průzkumu [50] uvádějí, že biotop nivy velkého toku pravidelně zaplavovaný
třeba i jen na krátkou dobu za vyšších průtoků není vhodný pro vývoj a trvalou existenci
motýlů, pro něž jsou záplavy limitujícím faktorem, a to zvláště pokud se v inkriminované
době nejsou schopni přemístit ze zaplavené zóny. Pouze druhy litorálu jsou těmto podmínkám
přizpůsobeny.
Na lokalitě Prostřední Žleb byla zjištěna přítomnost celkem 448 druhů motýlů
klasifikovaných dle vzácnosti, potravní a stanovištní vazby do indikačních skupin [51]. Ze
zjištěných druhů jsou 3 druhy (0,67 %) indikátory 1. stupně (Maculinea telejus, Anticollix
sparsata, Leucania obsoleta), 25 druhů (5,58 %) je významnými indikátory 2. stupně, 112
druhů (25,22 %) jsou indikátory 3. stupně a 307 druhů (68,53 %) je indikátory 4. stupně. Z
hlediska motýlí fauny jde o lokalitu přírodovědecky cennou. Tomu odpovídá zastoupení
indikátorů 3. stupně nad hraničních 20 %, přítomnost stenotopních druhů 1. a 2. stupně
a poměrně nízké zastoupení eurytopních druhů 4. stupně. Současně je však nutno
poznamenat, že druhové spektrum odpovídá stanovišti průměrné přírodovědecké hodnoty bez
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zvláštních specifik. Pokud jde o abundanci populací jednotlivých druhů, je patrný negativní
vliv povodně roku 2002 i jarních záplav roku 2006. Jako významná stanoviště byla označena
mozaika měkkého luhu svazu Salicion albae, bylinných poloruderálních porostů říční nivy
svazu Aegopodion podagrariae, a ruderálních porostů svazu Arction lappae ř. km 737,69 –
734,81 (pl. km 98,3 až 101,2).
V prostoru dotčeném záměrem byly nalezeny dva silně ohrožené druhy (Maculinea
teleius, Maculinea nausithous), které jsou spolu s Callimorpha quadripunctaria rovněž
naturovými druhy směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Druhy Maculinea nausithous a
Maculinea teleius se vyskytují v několika více či méně početných populacích, které jsou
rozloženy na plochách s výskytem živné rostliny krvavce totenu (Sanguisorba officinalis).
Méně ploch osídluje a celkově méně početné kolonie vytváří druh Maculinea teleius.
Za velmi podstatné zjištění pro výzkumy roku 2009 [52] je považováno objevení deseti
nových ploch výskytu. Početní odhady dokonce ukazují, že nově monitorované plochy jsou
osídleny větší částí celkových populací obou druhů. Z hlediska úvah o případné výstavbě
plavebního stupně Děčín představuje toto zjištění zásadní informaci, především proto, že byla
doložena migrace obou druhů mezi plochami, které budou případnou výstavbou ovlivněny a
těmito nově zjištěnými. Výrazně tím vzrůstá pravděpodobnost přežití populací výše
uvedených druhů i při částečném zániku kolonizovatelných stanovišť u řeky v důsledku
stavby.
Řada ze studovaných lokalit je však ve velmi špatném stavu především díky zarůstání
invazními a ruderálními druhy rostlin do té míry, že pokud nebude v brzké době zahájen
vhodný management, hrozí vážné riziko jejich úplného zániku a tím i následného vymizení
významných druhů motýlů.
Mezi zvláště chráněné nebo „naturové“ druhy motýlů z nalezených patří:
Maculinea telejus - tento druh modráska obývá vlhké louky s totenem lékařským
(Sanguisorba officinalis). Jeho úspěšný vývoj závisí na existenci totenových luk a přítomnosti
mravenčích hnízd (Myrmica scabrinodis, méně často Myrmica ruginodis). Druh má složitý
vývoj, ve kterém hraje roli etapa, kdy jeho larvy pobývají v hnízdech specifických druhů
mravenců, v jehož květenství se vyvíjejí mladé larvy.
Maculinea nausithous - tento druh se vyskytuje společně s Maculinea telejus a má
podobný životní cyklus i ekologické nároky. Mravenčím hostitelem je Myrmica rubra,
příležitostně také M. scabrinodis.
Callimorpha quadripunctaria - tento druh přástevníka obývá keřnaté stepi, okraje
lesních porostů, lesní prosluněné paseky, v larválním stadiu žije na brutnákovitých bylinách
(hadinci, pomněnce, kostivalu apod.). Ve stadiu imága zaletuje dosti daleko od místa svého
larválního vývoje a saje nektar z medonosných rostlin v tu dobu kvetoucích, např. sadce
konopáče, starčku apod. Druh byl na studovaném území objeven v roce 2006, a to na několika
lokalitách v blízkosti silnice mezi Děčínem a Hřenskem, vždy nedaleko lesních prosluněných
enkláv. Do labské nivy zaletuje za potravou na kvetoucí sadec konopáč (Eupatorium
cannabinum). Vývoj housenek probíhá na skalních výchozech nad silnicí.
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Vážky
Celkem byl v širším dotčeném území od Střekova po státní hranici v roce 2005 [50]
prokázán výskyt 26 druhů z řádu Odonata. Byly potvrzeny všechny dosud známé druhy
z literárních pramenů udávané z tohoto území, navíc byl prokázán výskyt dalších 3 pro toto
území nových druhů, kterými jsou šídlatka velká (Lestes viridis), šídlo královské (Anax
imperator) a vážka čtyřskvrnná (Libellula quadrimaculata).
Typickým společenstvem osidlujícím vlastní tok řeky Labe, je Gomphus-Calopteryx
splendens – cenóza. Dalším společenstvem osidlujícím tůně a mrtvá ramena s bohatým
porostem plovoucích rostlin je Erythromma-Anax imperator - cenóza. Společenstvo Lestes Sympetrum-Aeschna mixta - cenóza osidluje lokality, pro které je charakteristický druhově
bohatý lem rostlin při břehu. Posledním společenstvem je Orthetrum-Libellula depressa cenóza, pro které je charakteristické osidlování osluněných ploch s kamenitým nebo bahnitým
obnaženým dnem, bez nebo s velmi řídkým porostem pobřežní vegetace.
Vybrané plochy spadající do dotčeného území a zkoumané v rámci průzkumu [34] byly
vyhodnoceny takto:
• vlastní tok Labe – velmi významné
• Nebočady (PB) – ř. km 748,9 – 745,45 (pl. km 87,3 – 90,7) – dobré
• Podskalí (PB) – ř. km 736,13 – 734,81 (pl. km 99,8 – 101,2) – velmi významné
Celkově lze konstatovat, že z pohledu ochrany přírody jsou nejcennější ty druhy, jež
jsou vázány na vlastní tok Labe v rámci Gomphus-Calopteryx splendens - cenózy. Jedná se i
o naturový druh klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia), která je také silně ohroženým
druhem dle vyhlášky 395/1992 sb., a klínatku obecnou (Gomphus vulgatissimus). U těchto
druhů bylo potvrzeno rozšíření nad i v prostoru plánovaného PSD. V tomto území byl
prokázán výskyt 15 druhů vážek, z významných dále také druhy jako páskovec dvouzubý
(Cordulegaster bidentata) nebo vážka tmavá (Sympetrum danae).
Nejvzácnější a nejohroženější druh klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), u něhož je
pro udržení silných a dlouhodobě životaschopných populací zásadní zachování toku s
proudící relativně čistou vodou, písčitým, štěrkovým či štěrkopískovým dnem na mělčinách,
byl od roku 2005 do roku 2007 nalezen na lokalitách uvedených v následující tabulce
(Tabulka 44).
Tabulka 44: Záznamy o výskytu druhu Ophiogomphus cecilia v území
2005
2006
2007
3-10 jedinců
9 exuvií
Podskalí
3 exuvie
10 exuvií
5 exuvií
3 exuvie
8 exuvií

Ústí Suché kamenice
Prostřední žleb
Loubí
Ústí Ploučnice
Nebočady
Prostřední Žleb – Křešice
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Makrozoobentos – souhrnně
Během dubna a října roku 2009 byly pro účely zpracování posouzení vlivu záměru
plánovaného PSD v intencích biologického hodnocení [37] provedeny hydrobiologické
průzkumy společenstev bentosu na 10 vytipovaných lokalitách v dotčeném úseku Labe. Dvě
lokality byly zaměřeny spíše na ústí přítoků (Ploučnice a Kamenice). Labe v dotčeném úseku
má díky vysokému spádu a hrubozrnnému dnovému substrátu (štěrk, kameny) spíše charakter
podhorské epipotamální řeky než řeky nížinné, jak by odpovídalo nadmořské výšce. Pro
druhové spektrum makrozoobentontů v celém sledovaném úseku (Hřensko-Jakuby) je
rozhodujícím faktorem struktura a zrnitost dnového substrátu, tedy přednostně stanovištní,
nikoliv potravní nabídka. Zajímavý je nález geograficky nepůvodních Dikerogammarus
villosus, Corophium curvispinum a Jaera istrii – jedná se o cizorodé prvky fauny zavlečené
na naše území v souvislosti s lodní dopravou.
Jedná-li se o části toku antropicky výrazně ovlivněné, přebírají vliv nepůvodní druhy a
společenstvo v extrémních případech zcela ovládají.
V částech toku, které mají přírodní nebo přírodě blízký charakter jsou vytvořena
společenstva s větším počtem ohrožených druhů a větší druhovou diverzitou celkově. Tato
společenstva již nikdy nejsou prosta nepůvodních druhů. Ale dá se říci, že se zde společenstvo
s přítomností nepůvodních druhů vyrovná a je o tyto druhy doplněno.
Z naší autochtonní fauny je zajímavý nález larev jepic Oligoneuriella rhenana, které
indikují velmi dobrou ekologickou hodnotu sledovaného úseku Labe. V druhovém spektru
makrozoobentosu dominují běžné druhy epipotamonu, mezi které patří zejména larvy jepic
rodu Baetis a larvy chrostíků rodu Hydropsyche.
Celkově lze konstatovat, že společenstvo makrozoobentosu v dotčeném úseku Labe je
celkově výrazně postiženo technickými úpravami a kvalitou vody z minulých období.
V posledních 10 letech se projevuje výrazná tendence k obnově do stavu blízkého
přirozenému stavu. Plná obnova není možná vzhledem ke stávajícím antropickým vlivům a
přítomnosti nepůvodních organismů.
Saprobiologické hodnocení je velmi příznivé – střed beta-mesosaprobity bez
zřetelných vlivů antropogenního znečištění, výsledná jakost vody odpovídá přirozené
saprobitě.
Další informace o společenstvech makrozoobentosu dotčeného úseku Labe jsou
uvedeny v expertním posudku v příloze SP3.
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Zjištěné zvláště chráněné druhy bezobratlých
V následující tabulce (Tabulka 45) jsou uvedeny zjištěné zvláště chráněné a naturové
druhy bezobratlých.

Skupina
Měkkýši
Blanokřídlí
Motýli
Vážky

Tabulka 45: Zjištěné zvláště chráněné druhy bezobratlých
Stupeň ohrožení
Druh
dle vyhl. 395/1992 Sb.
Unio pictorum
velevrub malířský
kriticky ohrožený
Anodonta cygnea
škeble rybničná
silně ohrožený
Bombus sp.
čmelák
ohrožený
Formica sp.
mravenec
ohrožený
Maculinea nausithous
modrásek bahenní
silně ohrožený
Maculinea teleius
modrásek očkovaný silně ohrožený
Ophiogomphus cecilia
klínatka rohatá
silně ohrožený

Nutno podotknout, že vzhledem k malému pokrytí bezobratlých živočichů zákonnou
ochranou je jejich počet poměrně nízký, přestože je fauna bezobratlých v dotčeném území
neobyčejně bohatá a vyskytuje se v ní množství vzácných druhů.

Obratlovci
Kruhoústí a ryby
Biotop řeky se jeví z hlediska nároků různých druhů ryb jako dostatečně členitý v
horizontálním i vertikálním profilu. Z hlediska rybích společenstev je však důležitá nejen
značná heterogenita říčního toku, ale také nepravidelná dynamika chodu povodňových vod a
celková rozkolísanost průtoků během roku. Konečně významný je také nesporný trend ve
zlepšování kvality vody. Řeka má charakter pásma parmového, místy přecházející v pásmo
cejnové.
Ichtyologickým průzkumem [53], [53] byl prokázán výskyt celkem 38 druhů ryb
a mihulí, z toho 32 druhů původních. V letech 1991–2000 zde Vostradovský nalezl celkem 36
druhů, z toho 30 původních. V letech 1996–2004 zde byl prokázán výskyt 31 druhů, z toho 27
druhů původních. Přirozená reprodukce byla prokázána pouze u 11 druhů ryb. Během
průzkumů v letech 2005–2006 [34] byla ve sledovaném úseku přirozená reprodukce
prokázána celkem u 16 druhů, z nichž bylo 13 druhů původních. Z hlediska druhové skladby
byly významně zastoupeny zejména rheofilní, litofilní a psamofilní druhy; společenstvo je
tedy charakterizováno druhy upřednostňující stanoviště s rychle proudící vodou a pro
rozmnožování volí prostředí se štěrkovým a písčitým substrátem. Z těchto výzkumů se zdá,
že hlavní tok Labe neplní funkci kmenového toku povodí s nejvyšším počtem druhů.
Rozmnožuje se zde nejen překvapivě málo druhů, ale dokonce prokazatelně méně druhů než
na jeho přítocích jako např. Orlice, Ohře a Vltava [53].
V roce 2009 byl proveden další ichtyologický průzkum [54] zaměřený na zodpovězení
otázky rozmnožovaní přítomných druhů ryb a přítomnost půdku, kdy bylo na 10 lokalitách
uloveno 1666 kusů plůdku ryb z 16 druhů. Celkový přehled výsledků udává (Tabulka 46). Na
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rozdíl od tříletého sledování [34], nebyl na srovnatelném úseku Labe dokumentován pouze
výskyt plůdku cejna velkého (Abramis brama) a kapra obecného (Cyprinus carpio). Naopak
v tomto nejnovějším výzkumu byl dokumentován výskyt plůdku mřenky mramorované
(Barbatula barbatula) a hrouzka běloploutvého severního (Romanogobio belingi).
Slavík [48] zjistil na lokalitách u Nebočad, které byly umístěny výše než lokality
studované v roce 2009 navíc ještě hořavku duhovou (Rhodeus ammarus), karase stříbřitého
(Carassius gibelio), sumečka amerického (Ameiurus nebulosus) a podoustev říční (Vimba
vimba). Tyto druhy se samozřejmě mohou vyskytovat i v níže ležícím úseku. Absence plůdku
podoustve ve sledovaném úseku je překvapivá, ale i Slavík [48] ji zjistili pouze na výše
položených lokalitách pod Střekovským jezem.
Nejnovějšími průzkumy z roku 2009 [55] byl ve sledovaném úseku Labe potvrzen výskyt
dvou chráněných druhů uvedených ve Vyhlášce č. 395/1995 Sb. v platném znění, o ochraně
přírody a krajiny. Jelec jesen (Leuciscus idus) a vranka obecná (Cottus gobio) jsou uvedeni
v kategorii ohrožených druhů. Mezi zjištěné „naturové“ druhy patří bolen dravý (Aspius
aspius), vranka obecná (Cottus gobio) a hrouzek běloploutvý (Romanogobio belingi).
Právě hojný výskyt plůdku i registrovaný výskyt starších věkových kategorií vranky
obecné ve sledovaném úseku je zajímavým zjištěním oproti předešlým studiím, kde byla
vranka zmiňovaná jen velmi vzácně. Z předložených výsledků je jasné, že vranka obecná
obývá velmi hojně dolní český tok Labe a nejedná se pouze o jedince splavené z přítoků.
Tabulka 46: Seznam druhů ryb, u nichž byla potvrzena reprodukce v dolním Labi v
roce 2009
český název
jelec tloušť
jelec proudník
jelec jesen
plotice obecná
parma obecná
hrouzek běloploutvý
mřenka mramorovaná
cejnek malý
vranka obecná
okoun říční
hrouzek obecný
ostroretka stěhovavá
ježdík obecný
ouklej obecná
bolen dravý
střevlička východní
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vědecký název
Leuciscus cephalus
Leuciscus leuciscus
Leuciscus idus
Rutilus rutilus
Barbus barbus
Romanogobio belingi (albipinnatus)
Barbatula barbatula
Blicca bjoerkna
Cottus gobio
Perca fluviatilis
Gobio gobio
Chondrostoma nasus
Gymnocephalus cernua
Alburnus alburnus
Aspius aspius
Pseudorasbora parva
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Tabulka 47: Zjištěné zvláště chráněné a druhy ryb a kruhoústých
Stupeň ohrožení
Mezi roky
Druh
dle vyhl. 395/1992
2005-2007
1991--2005
Sb.
Jelec jesen
Leuciscus idus
ohrožený
x
x
Mihule potoční
Lampetra planeri
kriticky ohrožený x
Mník jednovousý Lota lota
ohrožený
x
Vranka obecná
Cottus gobio
ohrožený
x
x
Zvláštní postavení má rheofilní druh losos atlantský (Salmo salar) patřící mezi
„naturové“ druhy dle směrnice o stanovištích (92/43/EHS). Biologický průzkum z let 2005–
2007 [34] jeho přítomnost neprokázal, ale v říjnu 2002 byly na dolním toku Kamenice
vizuálně zaznamenány dva exempláře pracovníky ČRS a AOPK ČR. V rámci kontrolního
odlovu byli uloveni tři samci a jedna samice. V roce 2003 byli lososi evidováni pouze v toku
Labe u ústí řeky Kamenice, v Kamenici bylo evidováno tření dvou jedinců. V letech 2003–
2007 byli lososi opakovaně uloveni sportovními rybáři v toku Labe poblíž ústí Kamenice.
V minulosti losos využíval řeku Labe pouze jako migrační koridor, a to i v době, kdy
řeka Labe vykazovala mnohem vyšší kvalitu vody a původnost prostředí (koryto bylo mělké a
pokryté vhodným substrátem ve většině příčného profilu). Jako reprodukční plochy byly
využívány pramenné oblasti povodí (např. Orlice, Ohře, Vltava, Malše, Otava, Vydra) tzn.
prostředí s minimální variabilitou fyzikálních faktorů a co nejnižší druhovou diverzitou. Je to
tedy prostředí, které je přesným opakem řeky Labe v úseku Hřensko – Ústí nad Labem.
Historicky zde nebylo tření lososů nikdy pozorováno a nebyla ani potvrzena úspěšnost
přirozené reprodukce. Spontánní tření bylo pozorováno (ne však potvrzena úspěšnost
přirozené reprodukce) nejblíže v úseku pražské Vltavy. Nelze již nikdy uspokojivě vysvětlit,
zda tření bylo reakcí na dočasnou neprostupnost pražských jezů nebo přirozenou volbou.
Rozhodně lze zásadně zpochybňovat byť i hypotetické úvahy o reprodukci lososů v dolním
Labi. Ano, lososi se mohou rozmnožovat i v řekách velikosti dolního Labe, ale zásadně
odlišných chemicko-fyzikálních parametrů a složení rybí obsádky (jedná se především
o pacifické druhy). Na tuto zkušenost již upozorňovali i Baruš a Oliva [56] konstatováním, že
samotný tok Labe není v důsledku příliš nízkého spádu v pravém slova smyslu lososí řekou.
Další informace o společenstvech ryb dotčeného úseku Labe jsou uvedeny
v expertním posudku v příloze SP3.
Obojživelníci
V letech 2005-2007 bylo průzkumem [34] ve vymezeném území zjištěno celkem 5
druhů obojživelníků: ropucha obecná (Bufo bufo), skokan skřehotavý (Rana ridibunda),
skokan hnědý (Rana temporaria), čolek obecný (Triturus vulgaris) a mlok skvrnitý
(Salamandra salamandra). V prvním kole průzkumů byly sledovány lokality Svádov, Velké
Březno, Malé Březno, Nebočady, Podskalí, ústí Studeného potoka a byl zde nalezen i mlok
skvrnitý a čolek obecný. V druhém roce se výzkum soustředil pouze na území mezi
Prostředním žlebem a Křešicemi a dva naposledy jmenované druhy nalezeny nebyly.
Z literárních pramenů jsou z tohoto území udávány ještě další 4 druhy, které však v rámci
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těchto průzkumů nebyly potvrzeny. Jsou to čolek horský (Triturus alpestris), ropucha zelená
(Bufo viridis), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a skokan štíhlý (Rana dalmatina). Výskyt
mloka skvrnitého a čolků je zde pouze okrajový a těžiště výskytu je mimo toto území, např.
na drobných přítocích do Labe. Pro život a rozmnožování obojživelníků jsou zde důležitá
především slepá ramena a tůně se stojatou či mírně proudící vodou. Vlastní tok funguje jako
migrační koridor. Významná je populace skokana skřehotavého, který byl zjištěn na všech
zkoumaných plochách.
Tabulka 48: Zjištěné zvláště chráněné druhy obojživelníků
Druh
Mlok skvrnitý
Salamandra salamandra
Čolek obecný
Triturus vulgaris
Ropucha obecná
Bufo bufo
Skokan skřehotavý Rana ridibunda

Stupeň ohrožení dle vyhl. 395/1992 Sb.
silně ohrožený
silně ohrožený
ohrožený
kriticky ohrožený

Plazi
Průzkumy v roce 2005-2007 [34] bylo ve vymezeném území zjištěno 5 druhů plazů
(Tabulka 49). V druhém roce byly nalezeny pouze tři druhy (ještěrka obecná, slepýš křehký,
užovka obojková). Z literárních pramenů jsou z tohoto území udávány ještě další druhy, které
v rámci průzkumů nebyly potvrzeny, nebo jsou již na tomto území vyhubené. Jsou to želva
bahenní (Emys orbicularis) a užovka podplamatá (Natrix tessellata). Poslední potvrzené
pozorování užovky podplamaté pochází z roku 1998 z Nebočadského luhu [57]. Na řece
Ploučnici (oblast Malé Veleně a Starého Šachova) se dosud udržela malá populace tohoto
druhu. Nelze tedy vyloučit znovuosídlení řeky Labe, resp. příbřežního pásma tímto druhem,
neboť se zde dosud zachovaly poměrně rozsáhlé a velmi vhodné lokality. Zmije obecná
(Vipera berus) se zde vyskytuje jen okrajově a těžiště výskytu je mimo toto území. Pro život a
rozmnožování plazů na tomto území jsou důležitá slepá ramena a tůně se stojatou či
polostojatou vodou. Vlastní tok funguje jako migrační koridor.
Tabulka 49: Zjištěné zvláště chráněné druhy plazů
Druh
Ještěrka obecná
Lacerta agilis
Ještěrka živorodá
Zootoca vivipara
Slepýš křehký
Anguis fragilis
Užovka hladká
Coronella austriaca
Užovka obojková
Natrix natrix

Stupeň ohrožení dle vyhl. 395/1992 Sb.
silně ohrožený
silně ohrožený
silně ohrožený
silně ohrožený
ohrožený

Ptáci
V rámci biologických průzkumů [34] včetně literárních pramenů bylo ve vymezeném
území celkem zjištěno 140 druhů ptáků. V rámci mapování bylo v době hnízdění zjištěno 75
druhů a 12 druhů v době zimování. Tyto druhy lze rozdělit do několika následujících skupin
(některé druhy mohou být zařazeny i ve dvou skupinách). Jako pravidelně hnízdící lze
charakterizovat 65 druhů, nepravidelně hnízdí 7 druhů, dále 10 druhů na zkoumané území
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pouze zaletuje. Pravidelně zimuje 47 druhů, nepravidelně 22 druhů a 32 druhů využívá toto
území jako migrační koridor. Je však nutno podotknout, že zařazení do jednotlivých skupin se
může s časem měnit a lze počítat i s dalšími druhy, které se na tomto území mohou objevit.
Biologické průzkumy probíhaly ve dvou letech. V roce 2005 bylo zkoumáno území mezi
Podskalím a Malým Březnem a bylo zjištěno pět „naturových“ druhů a 16 druhů zvláště
chráněných. V druhém roce byl výzkum zaměřen na území mezi Horním Žlebem a Nebočady
a byly zde zjištěny 3 naturové druhy ledňáček říční (Alcedo atthis), datel černý (Dryocopus
martius) a ťuhýk obecný (Lanius collurio) a 18 druhů zvláště chráněných z toho dva kriticky
ohrožené luňák červený (Milvus milvus) a morčák velký (Mergus merganser) a dva silně
ohrožené konipas luční (Motacilla flava) a ledňáček říční (Alcedo atthis). Oproti předchozímu
roku nebyl ze zvláště chráněných druhů zjištěn pouze holub doupňák (Columba oenas),
krahujec obecný (Accipiter nisus), potápka roháč (Podiceps cristatus) a z druhů „naturových“
včelojed lesní (Pernis apivorus) a žluna šedá (Picus canus), na druhou stranu však byly
zjištěny výskyty druhů jiných jako např. potápka malá (Tachybaptus ruficollis), kopřivka
obecná (Anas strepera), břehule říční (Riparia riparia) a další.
Pro hnízdění je v dotčeném území významných několik biotopů. Jedná se zejména o
zbytky a fragmenty měkkého luhu a doprovodnou keřovou a stromovou zeleň podél vodního
toku. Zajímavý je i biotop ruderálních ploch v nivě. Velmi nebezpečné je proto šíření
nepůvodních a agresivních druhů rostlin – křídlatky japonské a netýkavky žláznaté na těchto
plochách. Souvislé porosty těchto nepůvodních rostlin jsou pro ptáky bezvýznamné a celkově
tak ochuzují druhovou diverzitu. Velmi významný je vlastní tok Labe, který prakticky během
celé zimy vůbec nezamrzá. Charakter řeky zde vytváří řadu různých typů stanovišť – tišiny,
mělké vody, hluboké vody, slepá ramena, prostory za břehovými výhony, ústí přítoků. Vzniká
tak pestrá mozaika různých stanovišť s bohatou potravní nabídkou poskytující vhodné
podmínky pro zimování širokého spektra ptáků. Orientaci toku Labe směrem sever – jih
využívá řada druhů jako významný migrační koridor.
Tabulka 50: Zjištěné zvláště chráněné druhy ptáků
Druh
Potápka malá
Potápka roháč
Kormorán velký
Kopřivka obecná
Morčák velký
Včelojed lesní
Krahujec obecný
Pisík obecný
Holub doupňák
Rorýs obecný
Ledňáček říční
Chřástal vodní
Vlaštovka obecná
Břehule říční
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Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
Phalacrocorax carbo
Anas strepera
Mergus merganser
Pernis apivorus
Accipiter nisus
Actitis hypoleucos
Columba oenas
Apus apus
Alcedo atthis
Rallus aquaticus
Hirundo rustica
Riparia riparia
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Druh
Bramborníček hnědý
Slavík obecný
Konipas luční
Lejsek šedý
Moudivláček lužní
Ťuhýk obecný
Žluva hajní

Saxicola rubetra
Luscinia megarhynchos
Motacilla flava
Muscicapa striata
Remiz pendulinus
Lanius collurio
Oriolus oriolus

Stupeň ohrožení dle vyhl. 395/1992
Sb.
ohrožený
ohrožený
silně ohrožený
ohrožený
ohrožený
ohrožený
silně ohrožený

Savci
Celkem je na sledovaném území na základě literárních podkladů udáván výskyt 49
druhů savců [34]. V rámci tohoto průzkumu a dalších se však podařilo prokázat výskyt 41
druhů. Pro výskyt a volnou migraci je důležité zachování příbřežní zóny, resp. pozvolný
přechod z akvatické do terestrické fáze, včetně zachování neobhospodařovaného nebo
extenzivně využívaného pásu, zejména podél pravého břehu. Tento pás funguje jako migrační
koridor a zároveň jako biotop, který využívá bohaté spektrum druhů savců.
V období od dubna 2005 do května 2006 byla čtyřikrát podrobně zmapována celá
populace „naturového“ druhu bobra evropského (Castor fiber) na předmětném úseku
(Střekov-Hřensko). Aktuálně lze hovořit o 13 recentních koloniích bobra evropského po obou
březích hlavního toku. Výskyt bobra evropského je zanesen do přiložených vegetačních map,
viz příloha P12. Dalším zaznamenaným „naturovým“ druhem je vydra říční (Lutra lutra),
která společně s bobrem patří také k zvláště chráněným silně ohroženým druhům. Mezi
netopýry, z nichž žádný není k toku Labe a přilehlému dotčenému území pevně vázán, byly
zaznamenány také evropsky chráněné druhy, kterými jsou vrápenec malý (Rhinolophus
hipposideros), netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) a netopýr velký (Myotis myotis).
Tabulka 51: Zjištěné zvláště chráněné druhy savců
Druh
Vrápenec malý
Netopýr velký
Netopýr velkouchý
Netopýr Brandtův
Netopýr parkový
Netopýr černý
Netopýr dlouhouchý
Veverka obecná
Bobr evropský
Plšík lískový
Plch velký
Vydra říční

Rhinolophus hipposideros
Myotis myotis
Myotis bechsteinii
Myotis brandtii
Pipistrellus nathusii
Barbastella barbastellus
Plecotus austriacus
Sciurus vulgaris
Castor fiber
Muscardinus avellanarius
Glis glis
Lutra lutra
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Souhrn
Celkově bylo v zájmovém území zjištěno 6 kriticky ohrožených druhů rostlin a
živočichů, 26 silně ohrožených a 25 ohrožených (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.). Dle směrnice
o stanovištích (92/43/EHS) je 17 druhů uvedeno v příloze II. Jak vyplývá z následující
tabulky (Tabulka 52), největší měrou se na těchto počtech podílejí obratlovci, což odráží
vysoký stupeň pokrytí obratlovců zákonnou ochranou. Pro rostliny a bezobratlé živočichy
jsou tyto počty výrazně nižší. Hojný výskyt zvláště chráněných druhů je dán jednak typem
zkoumaného území – řeka a její niva, tak délkou zkoumaného úseku Labe – cca 40 km a
podrobností biologického průzkumu. Chráněné druhy byly nalezeny jak v záměrem přímo
dotčeném území ř. 746 – 730,42 (pl. km 90–105,40), tak mimo něj. Uvedené seznamy zvláště
chráněných druhů jsou vytvořeny bez ohledu na dopad vlivů záměru na tyto druhy.
Tabulka 52: Souhrnný přehled počtu zjištěných zvláště chráněných druhů
Skupina
Kriticky
Silně
Ohrožené
ohrožené
ohrožené
Rostliny
1
2
2
Bezobratlí celkem
1
4
2
- měkkýši
1
1
0
- blanokřídlí
0
0
2
- motýli
0
2
0
- vážky
0
1
0
Obratlovci celkem
4
20
21
- ryby a kruhoústí
1
0
3
- obojživelníci
1
2
1
- plazi
0
4
1
- ptáci
1
8
11
- savci
1
6
5
Celkem
6
26
25

C.II.7.4 Ekosystémy
Historický kontext vývoje koryta Labe
Z porovnání současných ortofotomap a historických map z poloviny 19. století jsou
patrné zejména změny břehových linií. Ačkoliv řečiště bylo regulací značně zúženo zhruba
v úrovni střední vody, základní půdorysné vedení trasy koryta se téměř nezměnilo – na
dostupných historických mapových podkladech je potvrzena směrová stabilita úseku za
posledních přibližně 220 let (1780–2000). V podélném profilu se projevuje zahlubování dna
pravděpodobně jako důsledek probíhajících prohrábek. Koryto Labe je v současnosti relativně
stabilní a katastrofální povodeň v roce 2002 nevyvolala významné morfologické změny, silně
však poškodila pobřežní porosty.
Realizací dlážděných koncentračních staveb na přelomu 19. a 20. století byla značně
omezena původní záplavová zóna i členitost břehů v celém zájmovém úseku a namísto
ostrovů zůstala ponechána jen slepá ramena.
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Tyto změny se promítly do omezení biodiverzity toku a narušení biologicky
nejaktivnějších částí – mělké litorální zóny. Zároveň ale biologické průzkumy prokázaly i
významné oživení vytvořených slepých ramen a přístavů.

Popis ekosystémů dotčeného úseku Labe
V rámci posuzovaného úseku Labe a jeho bezprostředního okolí lze popsat různé
množství ekosystémů v závislosti na tom, jaké měřítko vnímání pojmu ekosystém zvolíme.
Vzhledem k tomu, že biotopovému vymezení je věnována část kapitoly vymezující vegetaci a
dále je toto vymezení popisováno v kapitole o evropsky významných stanovištích, následující
pojetí a vymezení přítomných ekosystémů bude pojímáno spíše stručně a v hrubším měřítku.
Ekosystém říční nivy
V tomto pojetí zahrnuje ekosystém převážnou část posuzovaného území nacházejícího
se mimo zástavbu Děčína. Jde o ekosystém pravidelně alespoň částečně zaplavovaný
nejčastěji jarními povodňovými vodami. Stejně tak hladina podzemní vody hydraulicky
svázaná s hladinou v toku zde neklesá příliš hluboko a podzemní voda je tak většině porostů
velkou část roku k dispozici. V důsledku přilehlosti k samotnému říčnímu toku je říční niva
dotována množstvím živin, dodávaných splachy po proudu převážně při vyšších průtocích,
kdy se řeka rozlévá do nivy, a také splachem a průsakem z okolí aluvia. Stejným způsobem je
distribuováno i množství splavenin v podobě úrodných povodňových a deluviálních substrátů,
neustále převrstvujících stávající půdní pokryv, také však množství diaspor rostlin i drobných
živočichů. Tyto jevy způsobují, že v hrubém měřítku je niva poměrně uniformní,
diverzifikující se spíše jen v rámci jejích mikrostanovišť a dílčích biotopů. Dotace diasporami
rostlin způsobuje také v současnosti poměrně rozsáhlé invaze nepůvodních druhů rozmáhající
se na většině plochy posuzované části nivy. Přestože jde tedy o systém poměrně dynamický a
otevřený, tvoří jej víceméně trvalé porosty náležící k lužním lesům (tyto však dnes, jak již
bylo řečeno, trpí výrazným narušením povodněmi 2002), a vysokobylinným nelesním
porostům (trpícím však převážně rostlinnými invazemi a následným ochuzením např. i o
hnízdící druhy ptáků, kterým takto monotónní invadované prostředí nevyhovuje). Součástí
tohoto ekosystému jsou i mikrostanoviště trvalých tůní (např. v Podskalí), nabízející útočiště
především obojživelníkům, porostům vodních rostlin a některým druhům ryb, případně
periodických tůní které jsou místy součástí lužních porostů. Vegetačně lze mluvit o svazu
Salicion albae reprezentujícím lužní les a zároveň evropské prioritní stanoviště 91E0, a svazy
Arction lappae, Aegopodion podagrariae a Phalaridion arundinaceae reprezentující nelesní
vysokobylinou vegetaci. U tůní lze mluvit o svazu Hydrocharition evropského stanoviště
3150, pakliže je vegetace vůbec nějak vyvinuta.
Ekosystém vodního toku
Toto prostředí je dynamickým ekosytémem, což je způsobeno zejména proměnlivými
průtoky během roku a vysokou variabilitou abiotických parametrů v rámci toku (proudových
poměrů, hloubek, substrátu atd.). Je však nutné také konstatovat že již po staletí je fungování
tohoto ekosystému, zejména jeho stanovištní pestrosti, silně negativně ovlivněno a
narušováno lidskou činností. Vzhledem k tomu, že Labe v tomto úseku v sobě již nese
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veškerou vodu z celého rozsáhlého povodí, nepatří k „nejčistším“, a to ani z hlediska
organického znečištění a trofického zatížení, ani z hlediska obsahu znečišťujících látek (viz C.
II. 4. 1 Povrchová voda). Tento stav se však oproti minulým rokům výrazně zlepšil a v řece,
která je domovem řady rostlinných a živočišných druhů a jejich společenstev - bentickými
sinicemi a řasami počínaje, přes bezobratlé živočichy a ryby po savce, jakými jsou vydra říční
(Lutra lutra) nebo bobr evropský (Castor fiber) - se objevují i některé indikátory dobré
kvality vody jakými jsou např. vranka obecná (Cottus gobio) nebo jepice Oligoneuriella
rhenana. Z hlediska vyšší vegetace a klasifikace do evropských stanovišť lze některé
fragmenty toku zařadit ke svazu Batrachion fluviatilis určujícího evropské stanoviště 3260.
Převážně se však v ekosystému vodního toku v dotčeném úseku Labe vyšší vodní rostliny
nevyskytují.
Ekosystém říčních břehů
Tento ekosystém na hranici vodního toku a říční nivy tvoří většinou úzkou přechodnou
zónu, jejíž charakter je ovlivňován především záplavovým režimem řeky, dotací živinami,
převrstvováním sedimentů, vymíláním a modelováním břehové linie atd. Zároveň však je
tento ekosystém ovlivňován i ze souše říční nivou, která slouží jako hlavní donor bioty
osidlující tento ekosystém, ale i jako zdroj řady dalších vlivů jako je splach živin, lidská
činnost v blízkosti toku a další. Řada druhů majících své těžiště výskytu na březích řek, ať už
obnažovaných nebo trvalých, pochází z říční nivy. Část druhů, především rostlinných, je
naopak spíše vodních a distribuována je korytem řeky. V dotčeném úseku Labe jsou
významným stanovištěm tohoto ekosystému štěrkové a bahnité říční náplavy, patřící také
mezi evropsky významná stanoviště a označované jako 3270. Hostí řadu pionýrských druhů
rostlin svazů Bidention tripartiti, Chenopodion rubri a dalších, ale i vzácné druhy živočichů
(např. střevlíkovitých brouků). Kromě říčních náplavů závislých na pravidelném kolísání
vodní hladiny a obnažování substrátu na několik týdnů, lze do tohoto ekosystému řadit i
mělké laguny porostlé obojživelnou vegetací a skýtající díky klidnějším proudovým
podmínkám vhodné útočiště řadě druhů ryb (především plůdku) ale i bezobratlých, nebo
obojživelníků. Zde není dynamika ekosystému tak velká, ke kolísání vodní hladiny zde však
dochází také.

C.II.7.5 Zvláště chráněná území
Realizací záměru bude dotčeno území CHKO Labské pískovce a CHKO České
středohoří. Jejich lokalizace je zřejmá z mapové přílohy P11 Územní ochrana přírody v širším
okolí záměru. Pro názornost zde uvádíme mapu zvláště chráněných území v oblasti záměru
(Obrázek 43).
CHKO Labské pískovce byla vyhlášena za chráněnou krajinnou oblast výnosem
Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 4946/1972 v roce 1972. Celková
rozloha chráněné krajinné oblasti činí cca 250 km2. Oblast tvoří z největší části křídové
druhohorní sedimenty. K základním tvarům území patří údolí tvaru soutěsek a kaňonů,
obklopené věžemi a masivy tvořícími skalní města. Květena zdejší oblasti je ovlivňována
především geologickým podložím, členitostí terénu a doznívajícím přímořským klimatem.
Mnohotvárnost území umožňuje existenci celé řady živočišných i rostlinných druhů na
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relativně malém prostoru. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo území velmi brzy
osídleno a kultivováno člověkem.
V CHKO Labské pískovce byly vymezeny čtyři zóny ochrany. Dotčené území je
součástí první, druhé a čtvrté zóny CHKO, viz Obrázek 43.
Na území CHKO se nachází 15 maloplošných zvláště chráněných území. Dále jsou
v působnosti Správy CHKO Labské pískovce národní přírodní rezervace Kaňon Labe,
Božídarské rašeliniště, Jezerka, Novodomské rašeliniště a Úhošť. Realizace záměru
nezasahuje přímo do žádného z maloplošných zvláště chráněných území. Nejbližším je NPR
Kaňon Labe, který se nachází na pravém břehu za silnicí I/62 mezi Děčínem a Hřenskem.
Předmětem ochrany v NPR Kaňon Labe jsou lesní porosty, kvádrové pískovce a pro ně
typická přírodní stanoviště a druhy. Nachází se zde rozsáhlá přirozená nebo přírodě blízká
rostlinná společenstva – zejména submontánní bučiny (nejníže položené v České republice –
od 120 m nad mořem), dubohabrové háje, suťové lesy, teplomilné doubravy, acidofilní
bučiny, reliktní bory a skalní vegetace. Na území NPR se vyskytuje celá řada zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů např. rojovník bahenní (Ledum palustre), koník jeskynní
(Troglophilus neglectus), sokol stěhovavý (Falco peregrinus), výr velký (Bubo bubo),
vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) a další druhy netopýrů.
Realizace záměru zasahuje dále do území CHKO České středohoří, jeho severozápadní
části. Oblast Českého středohoří byla vyhlášena za chráněnou krajinnou oblast výnosem
Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 6883/1976 v roce 1976. Celková
rozloha chráněné krajinné oblasti činí cca 1070 km2. Rozprostírá se na severu Čech, po obou
březích dolního toku české části Labe. Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku
stejnojmenného pohoří. Pro České středohoří jsou typické kuželovité tvary kopců, které jsou
výsledkem třetihorní vulkanické činnosti. Erozní činností zde řeka Labe vytvořila údolí zvané
"Brána Čech" až k Děčínu. Specifické přírodní podmínky jsou důvodem značné rozmanitosti
výskytu druhů rostlin a živočichů. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a
společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu
prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České
středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem.
V CHKO České středohoří byly vymezeny čtyři zóny ochrany. Dotčené území je
součástí čtvrté zóny CHKO, viz mapová příloha P11.
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Obrázek 43: Zvláště chráněná území v oblasti záměru
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Na území CHKO České středohoří se nachází 43 maloplošných zvláště chráněných
území. Dále jsou v působnosti Správy CHKO České středohoří národní přírodní rezervace
Bořeň a Malý a Velký štít, národní přírodní památky Kleneč a Velký vrch. Realizace záměru
ve všech posuzovaných variantách přímo nezasahuje do žádného z maloplošných zvláště
chráněných území. Zasahuje však do těsné blízkosti PP Nebočadský luh. Nebočadský luh je
fragmentem porostů měkkého luhu na bývalém labském ostrově. V Nebočadském rameni se
vyskytuje bobr evropský (Castor fiber). Hydrostatické vzdutí by mělo končit přibližně 1 km
před hranicemi tohoto území. Vliv hydrodynamického vzdutí se při nižších průtocích projeví
na březích těsně za hranicemi PP.

C.II.7.6 Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (dále jen VKP) je ekologicky, morfologicky nebo esteticky
hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability (§ 3,
odst. 1, písm. b zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění).
VKP jsou vymezeny ve dvou rovinách; ze zákona jsou to veškeré lesy, rašeliniště, vodní
toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jsou jimi jiné části krajiny, VKP registrované orgány
ochrany přírody (dle § 6) 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.
Významným krajinným prvkem ze zákona je v dotčeném území vodní tok řeky Labe a
říční niva Labe. Značná část zasaženého území říční nivy Labe již je silně urbanizovaná nebo
leží v intravilánech obcí. Provedenými úpravami byl setřen původní charakter nivy a vážně
byly pozměněny nebo narušeny její funkce. To samé lze konstatovat o toku Labe, jenž je
bočně fixován opevněními. Dno je pozměněno prohrábkami a dalšími zásahy. Narušen byl
nejen erozně akumulační proces toku, ale také jeho přirozená dynamika. V územně plánovací
dokumentaci města Děčína jsou zakresleny jako významné krajinné prvky vodní plochy
v prostoru bočních koryt Labe. Ze zákona je významným krajinným prvkem les lemující
vodní koryto Labe
Na dotčeném území se nenacházejí žádné registrované VKP.

C.II.7.7 Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability krajiny (dále jen "ÚSES") je vzájemně propojený
soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
rovnováhu.
Skladebné části ÚSES
Biocentra, biokoridory a interakční prvky jsou skladebné části ÚSES tvořené vybranými
ekologicky relativně stabilními skladebnými prvky [58] ve formě plošných biocenter a
liniových biokoridorů. Tyto struktury jsou doplněny interakčními prvky, které svojí přírodní
podstatou zprostředkovávají vliv na antropogenně ovlivněné části krajiny. Uvedené
skladebné prvky ÚSES mohou být existující, částečně funkční nebo nefunkční – doporučené
k realizaci či rekonstrukci.
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Úrovně ÚSES
Podle biogeografického významu (na základě reprezentativnosti zastoupených druhů
společenstev) rozlišujeme ÚSES s biogeografickým významem místním, regionálním a
nadregionálním [58]. V těchto vzájemně se doplňujících úrovních je ÚSES vymezen na území
celého státu.
Obrázek 44: Prvky ÚSES v dotčeném území
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Tabulka 53: Prvky ÚSES v trase záměru a jeho blízkosti
funkční typ

název

označení v mapě

Hřenská skalní města

republikové
pořadové číslo
NKOD
40

NRBC
NRBC

Stříbrný roh

19

NRBC 2

NRBK

Stříbrný roh - hranice

8

NRBK 1

RBC

Údolí Labe

1370 (24)*

RBC 1

RBC

Chlum

1367

RBC 2

RBC

Sedmihoří

1322

RBC 3

RBC

Labské Stráně mezi Povrly a
Dobkovicema

1320

RBC4

RBC

Popovičský vrch

1368

RBC 5

RBC

Údolí Napajedla

1702

RBC 6

RBC

Skalní útvary u Bělského potoka

1371

RBC 7

NRBC 1

RBC

Nová Ves

1372

RBC 8

RBK

Údolí Labe – Popovičský vrch

549

RBK 1

RBK

Popovičský vrch K8

550

RBK 2

RBK

K 8 Kohout

551

RBK 3

LBC

Nebočadský luh

33

-

LBC

Řeka Labe

31

-

LBC

Ústí Ploučnice do Labe

32

-

Vysvětlivky k tabulce:
* v územním plánu města Děčína je Regionální biocentrum 1370 Údolí Labe vedeno pod
číslem 24
- údaje jsou nedostupné
Zeleně jsou vyznačeny dotčené skladebné prvky.
Popis dotčených skladebných prvků
Územní systém ekologické stability v úseku Labe ovlivněném PSD je dle územního
plánu tvořen nadregionálním biokoridorem č. 8 a biocentry č. 1370 (regionální), 31, 32 a 33
(lokální).
Nadregionální biokoridor č. 8
Funkční skladebný prvek nadregionálního významu kopírující trasu Labe, prochází
vesměs lesním komplexem po strmých svazích s převážně bukovými porosty nejčastěji na
stanovištích svěžích bazických a bohatých dubových bučin. Největší část vede II. zónou
CHKO České Středohoří, území severně od Ploučnice prochází III. zónou.
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Regionální biocentrum č. 1370 (č. 24) Údolí Labe
Biocentrum o výměře cca 528 ha v trase nadregionálního biokoridoru. Biocentrum je
vymezené na levém i pravém břehu Labe. Tok Labe je zde zahrnut od železničního mostu v
Loubí po státní hranici. Další část tvoří lesní porosty na exponovaných prudkých svazích.
Nadmořská výška se pohybuje od 120 do 400 m. Reliéf svahů je převážně zvlněný s četnými
údolími (ústí přítoků Labe), hřbety, terénními stupni a zářezy. Dominantou lokality jsou
skalní pískovcové výchozy v liniových formacích. Z ekologického hlediska (trofie, hydrické
poměry) je biocentrum výrazně heterogenní. Součástí lokality je řeka Labe, zvláště v jižní
části silně regulovaná s ohledem na splavnost toku. V CHKO Labské pískovce zaujímá I., II.
a IV. zónu.
Lokální biocentrum č. 33 Nebočadský luh
Reprezentativní území o výměře cca 18 ha v trase nadregionálního biokoridoru vložené,
vymezené v místě PP Nebočadský luh. Řeka Labe v šířce cca 50 m zde vytváří slepé rameno s
poloostrovem s dřevinnými společenstvy. Zastoupeny jsou typické dřeviny tvrdého i měkkého
luhu. Ornitologicky významná lokalita. V CHKO České středohoří je situováno do IV. zóny.
Lokální biocentrum č. 31 Řeka Labe
Skupina lokálních biocenter na trase nadregionálního biokoridoru vymezených z
metodických důvodů na toku Labe. Řeka Labe o šířce cca 50-100 m, lemovaná po obou
stranách železniční tratí respektive silnicí, níže zástavbou téměř v břehové hraně. Břehové a
doprovodné porosty jsou proměnlivé, místy sporadické. Řeka je spolu s ekosystémy v údolí
jedinečným migračním koridorem nejen pro ichtyofaunu, ale též pro ptactvo a vegetaci. V
CHKO Labské pískovce zaujímají II. a IV. zónu. V CHKO České středohoří jsou situovány
do IV. zóny.
Lokální biocentrum č. 32 Ústí Ploučnice do Labe
Biocentrum o výměře cca 4 ha na trase nadregionálního biokoridoru vložené, v ústí
Ploučnice do Labe je formálně vymezené z důvodů metodických pokynů. Řeka Labe v šířce
cca 80 m je lemována po obou stranách zástavbou až téměř k břehové hraně. Břehové a
doprovodné dřevinné porosty jsou sporadické. Biocentrum je situováno do IV. zóny CHKO
České středohoří.

C.II.7.8 Lokality soustavy Natura 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území vytvořená v rámci evropského společenství
pro ochranu evropsky ohrožených druhů rostlin a živočichů a cenných biotopů na základě
směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků, podle níž se vyhlašují ptačí oblasti
(PO), a 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin, která je podkladem k vyhlašování evropsky významných lokalit (EVL), jež jsou
společně s ptačími oblastmi označovány souhrnně jako „lokality“. K vyhlášení soustavy
Natura 2000 se Česká republika zavázala v souvislosti se vstupem do Evropské unie.
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Posuzovaný záměr byl předložen příslušným orgánům ochrany přírody a krajiny
(SCHKO České středohoří a SCHKO Labské pískovce) k vyjádření podle § 45i zák. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dle stanoviska Správy CHKO České
středohoří č. j. 1776/040/05 posuzovaná stavba nemůže mít významný vliv na lokality Natura
2000. Dle stanoviska Správy CHKO Labské pískovce č. j. 708/LP/2005 nelze vyloučit vliv
záměru na lokality Natura 2000. Z těchto důvodů bylo zadáno a zpracováno posouzení dle §
45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Pro posouzení dle § 45i [59] byly vyhodnoceny lokality Natura 2000 v širším okolí
variant záměru, které by mohly být záměrem dotčené. Jedná se o:
Tabulka 54: Potenciálně dotčené EVL a PO
kraj/země
Území
kód
PO Labské pískovce
CZ 0421006 Ú
EVL Hradiště
CZ 0414127 Ú, KV
EVL Horní Kamenice
CZ 0423507 Ú, Li
EVL Ohře
CZ 0423510 Ú
EVL České Švýcarsko
CZ 0424031 Ú
EVL Labské údolí
CZ 0424111 Ú
EVL Doupovské hory
CZ 0424125 Ú, KV
EVL Dolní Ploučnice
CZ 0513505 Ú, Li
EVL Horní Ploučnice
CZ 0513506 Li
EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg
DE4545301
SRN
Pozn.: Ú - kraj Ústecký, KV - Karlovarský, Li - Liberecký
Podrobný popis jednotlivých lokalit Natura 2000 je uveden v textu hodnocení dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., samostatná příloha SP4. Jejich lokalizace je zřejmá z mapové přílohy
P11 Územní ochrana přírody v širším okolí. Pro názornost je zde uveden výřez území
s lokalitami, u kterých by došlo k přímým územním střetům (EVL Labské údolí a PO Labské
pískovce, Dolní Ploučnice) a které jsou v následujícím textu popsány podrobněji.
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Obrázek 45: Lokality Natura s přímým územním střetem

V následujících odstavcích jsou uvedeny přehledy vybraných potenciálně ovlivněných
předmětů ochrany pro jednotlivé dotčené ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Vyhodnocení vlivů jednotlivých variant záměru na předměty ochrany v dotčeném území,
uvádíme v kapitole D I. 7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy.
Ptačí oblast Labské pískovce (CZ 0421006)
Ptačí oblast byla zřízena Nařízením vlády č. 683/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí
oblast Labské pískovce, ze dne 8. prosince 2004.
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace sokola stěhovavého (Falco
peregrinus), chřástala polního (Crex crex), výra velkého (Bubo bubo), datla černého
(Dryocopus martius) a jejich biotopy. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova
ekosystémů významných pro uvedené druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a
zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska
ochrany. V důsledku realizace a provozu záměru by nemělo dojít k soustavnému,
dlouhodobému a významnému vyrušování druhů, které jsou předmětem ochrany ptačí oblasti,
tzn. ptačí oblast Labské pískovce a její předměty ochrany nebudou potenciálně dotčeny.
Evropsky významná lokalita Labské údolí (CZ 0424111)
EVL byla zřízena Nařízením vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam
evropsky významných lokalit, ze dne 22. 12. 2004.
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Z hlediska ekologických nároků jednotlivých typů přírodních stanovišť a druhů, které
jsou předmětem ochrany EVL, a možných vlivů záměru lze konstatovat, že potenciálně
dotčenými druhy, jež jsou předmětem ochrany, mohou být bobr evropský (Castor fiber) který
se tu vyskytuje v počtu 11 rodin, losos atlantský (Salmo salar) a vydra říční (Lutra lutra)
vyskytující se v území v počtu 5-10 jedinců. Potenciálně dotčené typy přírodních stanovišť a
jejich plocha jsou uvedeny v následující tabulce (Tabulka 55).
Tabulka 55: Potenciálně dotčené předměty ochrany EVL CZ0424111 Labské údolí (typy
evropských stanovišť)
pozn.)
Kód
Typ stanoviště
Plocha (ha)
Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy Ranunculion
3260
65,8124
fluitantis a Callitricho-Batrachion
Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy Chenopodion rubri
3270
3,469
p.p. a Bidention p.p
Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým
91E0* (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
9,7645
albae)
pozn.)
přehled typů stanovišť dle vyhl. 166/2005 Sb.; symbol * označuje prioritní typy
evropských stanovišť
Evropsky významná lokalita Dolní Ploučnice (CZ 0513505)
K přímému územnímu střetu s touto lokalitou dojde okrajově v území navrhovaných
revitalizačních úprav zaústění Ploučnice, které jsou součástí záměru varianty 1B. Lokalita je
potenciálně ovlivněna vlivem záměru na migraci některých jejich předmětů ochrany,
konkrétně lososa atlantského (Salmo salar) a vydry říční (Lutra lutra).
U dalších evropsky významných lokalit uvedených ve výše uvedené tabulce (Tabulka
54) je potenciálně ovlivněna migrace evropských druhů vydry říční a lososa atlantského u
EVL České Švýcarsko a Horní Ploučnice. U EVL Hradiště, Doupovské hory a Ohře je
potenciálně ovlivněna migrace pouze lososa atlantského.

C.II.8 Krajina
Z hlediska geomorfologického členění záměr spadá do provincie Česká vysočina,
subprovincie Krušnohorská soustava, podcelků Děčínské stěny a Verneřické Středohoří.
Jedná se o silně rozčleněný erozně denudační reliéf tektonicky a litologicky podmíněné
sedimentární stupňoviny asymetrické stavby. Výrazné jsou strukturně podmíněné plošiny,
stolové hory, ojedinělé neovulkanické suky, hluboce zaříznutá kaňonovitá údolí Labe
a přítoků s charakteristickými tvary selektivního zvětrávání a odnosu kvádrových pískovců.
Bohatost geomorfologických forem je unikátní v evropském měřítku [60].
Krajina labského údolí mezi Děčínem a státní hranicí má výrazný a scénicky velmi
působivý charakter. Krajinný ráz je zřetelný a vyniká znaky neopakovatelnosti. Velké
převýšení vizuálních horizontů nad hladinou toku Labe a strmé svahy na obou březích
vytvářejí hluboce zaříznutý a sevřený profil údolí. Tvar terénu podtrhuje sevřenost prostoru.
V Děčínské vrchovině jsou svahy labského údolí zcela jasně ohraničeny skalnatými hranami a
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krátká příčná údolí většinou vydělují dominantní terénní tvary, které jsou bezprostřední
součástí prostoru údolí. Vzdálenost hran údolí (vymezení horizontů) se pohybuje mezi 1 000 a
1 500 m při převýšení nad hladinou Labe až 300 m. Sevřenost prostoru je uvolněna otevřením
do příčného údolí Loubského potoka.
V jednotlivých úsecích údolí vzájemně vizuálně oddělených zákruty řeky je však
charakter krajiny ovlivňován rozdílnými prvky. Do úzce sevřeného údolí s výraznými
skalnatými hranami horizontů se z Děčína vysunují průmyslové plochy a zařízení říčního
přístavu, ale za Horním a Prostředním Žlebem je již přítomnost osídlení sporadická. Na obou
stísněných březích probíhají frekventované dopravní trasy – na levém břehu železniční trať a
na pravém břehu silnice na Hřensko. Posuzovaná lokalita patří do starobylé kulturní oblasti.
Kaňonovitým údolím podél Labe procházely významné dálkové cesty. Samo Labe se záhy
stalo důležitou dopravní tepnou. Dalším významným motivem ovlivňujícím historii území byl
vznik Děčína, politického, hospodářského, správního a kulturního centra oblasti. Děčínská
aglomerace vznikla v široké úrodné kotlině při ústí dvou bočních údolí, Ploučnice a
Jílovského potoka, v místě, které tvoří logické těžiště okolní krajiny.
V úzkém údolí nebyla nikdy možnost rozvinutí větších celků zástavby a nebyla zde ani
možnost zemědělského hospodaření. Velké zemědělské obce s historickou zástavbou můžeme
nalézt o cca 400 m výše v náhorních polohách Děčínské vrchoviny (Labská stráň, Arnoltice,
Růžová atd.). Menší celky vesnické zástavby vznikly proto v krátkém úseku povlovnějšího
svahu na levém břehu (Horní a Prostřední Žleb) a dále pak v drobných rozšířeních v místech
ústí labských přítoků (Podskalí, Čertova Voda, Dolní Žleb). V obraze krajiny níže po proudu
řeky vyniká harmonie zástavby a velkého měřítka hlubokého kaňonu Labe.
V případě vzdutí PSD lze dotčené území popsat jako silně urbanizovaný prostor města
ležící v kotlině na soutoku Labe s Ploučnicí a s Jílovským potokem. Zatímco historické město
se zámkem na výrazném terénním ostrohu leží na hranicích Děčínské vrchoviny a je
ohraničeno výraznými terénními výšinami a stěnami (Pastýřská stěna, Červený vrch, Stoličná
hora, Pustý vrch, Chlum), jsou jižně ležící části města (Křešice, Boletice, Václavov,
Chrochvice) rozloženy na širší pravobřežní nivě a v mírných svazích, stoupajících k terénním
dominantám (Chmelním, Velký Chlum). Vzniká tak odlišný charakter kompaktní zástavby
města se vztahem proti sobě ležících dominant zámku a Pastýřské stěny a volnější zástavby
předměstí s velkými průmyslovými areály na březích Labe.
Řeka, lemovaná na levém břehu koridorem silnice a železnice a vícekrát přeťatá
vedením VN a VVN, představuje povětšinou ve městě užitkový koridor, než přírodní osu.
Kontakt výrobních areálů s opevněnými břehy a přístavy, nevyužité plochy s ruderální
vegetací degradují krajinářské hodnoty území. Výjimkou je úsek pravého břehu Labe od ústí
Ploučnice k Tyršovu mostu s náplavy a vegetací. Ve středu města je řeka sevřena ve vysokých
nábřežních zdech s přístavy, na levém břehu s opěrnými zdmi a náplavkami. Estetické
hodnoty toku, hluboko zaklesnutého v úpravách břehů, zanikají.
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C.II.9 Hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru výstavby PSD se nachází překladiště Děčín - Loubí, které nebude z hlediska
současné funkce nijak negativně dotčeno. Na řešeném úseku vlastní vodní cesty ani v prostoru
přístavu Děčín – Rozbělesy nebudou dotčeny žádné jiné objekty či hmotný majetek. Dále
bude dotčena stávající komunikační infrastruktura (cyklostezka) v území nad horní rejdou7,
která bude přeložena a nemovitá kulturní památka Boží muka – ukřižování, která bude
přemístěna, chráněna před poškozením a poté znovu umístěna do terénu.
Pravý a levý břeh řeky Labe (zejména údolní niva) jsou bohaté na archeologická
naleziště. V databázi Národního památkového ústavu existuje ve státním archeologickém
seznamu významná archeologická lokalita Stoličný vrch u Děčína (Obrázek 46). Dotčení této
archeologické lokality se při výstavbě záměru nepředpokládá.
V částech města Děčín se v okolí podjezí i vzdutí nachází řada architektonických a
historických památek, zapsaných jako nemovité kulturní památky. Tyto památky leží
převážně mimo dotčené území. Výjimkou je památka Boží muka – ukřižování v Prostředním
Žlebu, která bude z důvodu revitalizačních úprav v území nad horní rejdou, a Staroměstský
most, který se nachází v oblasti úprav v území ústí Ploučnice.
Tabulka 56: Nemovité kulturní památky v okolí záměru
nemovitá kulturní památka
městská část
číslo v rejstříku
památkou od:
Dolní Žleb
16447/5-3661
3.5. 1958
Kostel nejsvětější Trojice
Dolní Žleb
45995/5-3662
3.5. 1958
Socha sv. Vojtěcha
Dolní Žleb
22950/5-3664
3.5. 1958
Boží muka
Prostřední Žleb
45464/5-4108
3.5. 1958
Boží muka - ukřižování
Děčín
25265/5-4082
3.5. 1958
Zámek
Děčín
23987/5-4092
3.5.
1958
Staroměstský most se
sousoším sv. Víta, sv. Jana
Nepomuckého a sv. Václava
Rozbělesy
18577/5-4101
3.5. 1958
Kostel sv. Václava
Rozbělesy
15646/5-4101
3.5. 1958
Fara
Podmokly
11343/5-5765
3.5. 1958
Pastýřská stěna

7

V tomto úseku byla s ohledem na připravovanou výstavbu PSD cyklostezka budována jako
provizorní komunikace s úspornou konstrukcí vozovky.
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Obrázek 46: Památky v okolí záměru
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C.III Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném
území z hlediska jeho únosného zatížení
Posuzovaný záměr PSD je umístěn na dolním toku českého Labe v kaňonu vytvořeném
v sedimentech svrchní křídy, na severním okraji města Děčín. Životní prostředí dotčeného
území je výrazně ovlivněno blízkostí města a dále dopravními stavbami po obou březích Labe
(přístav Loubí, železnice na obou březích a silnice I/62).
Kvalita životního prostředí území je daná stavem jednotlivých složek a odpovídá poloze
na významném vodním toku, který má během roku i meziročně značnou dynamiku. Dotčené
území spadá do volně proudícího úseku dolního toku českého Labe mezi Střekovem a státní
hranicí ČR/SRN. Hlavní vlivy záměru jsou soustředěny do intravilánu města Děčína, kde je
tok silně antropogenně ovlivněn. Koryto toku je v celém úseku regulováno, zúženo zhruba
na úroveň střední vody a břehy jsou opevněny. Zmíněné úpravy snižují hloubkovou
rozmanitost toku a členitost břehů a limitují biologicky a ekologicky cenná příbřežní
mělkovodní stanoviště.
Průtoky v Labi značně kolísají jak v průběhu roku, tak i rok od roku. Nízké průtoky se
vesměs vyskytují v pozdním létě a na podzim. Stávající nízké průtoky ovšem neodpovídají
přirozenému stavu, protože jsou významně ovlivňovány manipulací zejména na vltavské
kaskádě. Kvalita vody v Labi se za poslední desetiletí významně zlepšila.
Podzemní vody v dotčeném území vesměs nevyhovují normám pro pitnou vodu a v
místech se soustředěnou průmyslovou výrobou jsou kontaminovány organickými látkami a
ropnými produkty. Dotčené území se dotýká jižního okraje Chráněné oblasti přirozené
akumulace vod Severočeská křída.
Město Děčín je především vzhledem k zvýšeným koncentracím polétavého prachu
zařazeno mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší na území České republiky.
Nejvýznamnějším zdrojem hluku na území města je silniční a železniční doprava.
Charakteristickým projevem tohoto stavu, který odráží kvalitu životního prostředí a jeho
únosné zatížení, je podoba vegetace a druhová diverzita fauny a flóry v dotčeném území.
Potencionální přirozená vegetace by v údolní nivě byla tvořena zejména luhy a
olšinami. Současný stav vegetace je však v dotčeném úseku Labe výrazně pozměněný a
v území se nacházejí jen fragmenty lužních porostů v úsecích širší nivy – Nebočadský luh,
Svádovský luh, lužní porosty v Prostředním Žlebu nebo v Podskalí. Vegetačně i biologicky
hodnotné jsou také štěrkové břehové náplavy, tůně za břehovými výhony i odřezané části
toku, byť se jedná o stanoviště silně pozměněná nebo jsou druhotného původu. Vegetace
v daném území je druhově poměrně chudá, a to i z hlediska zastoupení zvláště chráněných
druhů rostlin.
Z hlediska fauny je řeka Labe a její niva domovem mnoha druhů a Labe obývá zejména
druhově bohaté společenstvo ryb. To souvisí s důležitostí daného území z pohledu migrace
vodních a na vodu vázaných živočichů a také s charakterem řeky, která přes svoji velikost
poskytuje podmínky proudného a dynamického toku. V důsledku zlepšování podmínek
tekoucích vod a probíhajícího repatriačního programu se zde opět objevuje losos atlantský a
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zajímavostí je v kaňonu Labe s jeho úzkou nivou výskyt bobra evropského. Tyto
charakteristiky v souhrnu ukazují kvalitu životního prostředí v dotčeném území.
Po provedení analýzy stavu území a vyhodnocení únosného zatížení jednotlivých složek
životního prostředí tak, jak jsou definovány zákonem č.17/1992 Sb., o životním prostředí, v
platném znění, lze konstatovat, že při realizaci všech navržených a doporučených opatření,
záměr nepřekročí únosné zatížení území.
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D. Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru
na veřejné zdraví a životní prostředí
D.I Charakteristika
předpokládaných vlivů
záměru na
obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti
a významnosti
D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Tato kapitola vychází ze studie „Hodnocení zdravotních rizik pro záměr Plavební
stupeň Děčín“, kterou zpracoval Prof. MUDr. Jaroslav Kotulán, CSc. jako podklad pro tuto
dokumentaci EIA.
Při identifikaci vlivů na obyvatelstvo byly použity Rozptylová a Hluková studie, které
jsou součásti této dokumentace EIA jako samostatné přílohy SP1 a SP2. Metodou pro
posouzení vlivů na obyvatelstvo je riziková analýza – Risk Assessment. Podrobný popis této
metody je uveden v kapitole D.V.
Zdrojem nepříznivých vlivů na obyvatelstvo je v posuzovaném případě, kromě vlastní
stavební činnosti, doprava, zejména automobilová a železniční, v menším rozsahu též říční.
Hlavními nepříznivými faktory uvedených forem dopravy mohou být: 1) znečišťování
ovzduší, 2) hluk, 3) úrazy, 4) rušivé psychické vlivy. Jiné zdravotně významné faktory se zde
nevyskytují.

D.I.1.1 Vlivy v době výstavby
Zátěže obyvatelstva v průběhu výstavby nemají tak naléhavý význam jako zátěže po
realizaci záměru, neboť jde o časově omezené období, dělené dále na poměrně krátké etapy
s potenciálními vlivy různé a proměnlivé intenzity.
Vyhodnocení vlivů hluku a znečišťování ovzduší na obyvatelstvo vychází z postupu
stavby a jejího členění na etapy, tak jak je uvedeno v hlukové a rozptylové studii.

Hluk
Hlukové zátěže okolního chráněného území se budou lišit podle místa a charakteru
aktivit v jednotlivých etapách výstavby. Ve všech případech se jedná o dobu denní.
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Hluk z výstavby v 1. etapě se prakticky nedotkne Horního Žlebu, kde se přírůstky
vyvolané záměrem pohybují v rozmezí -0,1 až 0,6 dB a součty s pozadím zůstanou
podlimitní, a podobně ani Loubí, kde jsou přírůstky většinou v rozmezí 0 až 0,6 dB a tedy
bezvýznamné. Pouze v jednom bodě (č. 73) je přírůstek poněkud vyšší, +1,3 dB, ale výsledná
hladina zůstane v tomto případě podlimitní.
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Ke zvýšení hlukových zátěží dojde v Prostředním Žlebu, kde z celkových 58
sledovaných bodů budou příspěvky stavby činit méně než 2 dB v 27 bodech, 2 dB až 4 dB v 5
bodech, 5 dB až 7 dB v 9 bodech, 8 dB až 10 dB v 7 bodech a 11 dB až 13 dB v 10 bodech.
Díky nízkým úrovním pozadí však místní hlukové hladiny ani s přičtením uvedených
příspěvků nepřekročí základní limit 50 dB. Obyvatelé zde tedy budou na přechodnou dobu
exponováni poněkud vyšším hlukovým úrovním, než jsou zvyklí, výsledná hluková zátěž
však bude zdravotně plně přijatelná.
I když se ve 2. etapě bude hlavní stavební činnost odehrávat na pravém břehu Labe,
městská část Loubí bude málo dotčena. Z celkových 19 referenčních bodů zůstane i při
přičtení příspěvku stavby výsledná hluková hladina v 5 bodech podlimitní. Ve zbývajících
bodech, kde se nad úrovní základního limitu pohybuje samo pozadí, jsou přírůstky ze stavby
v hodnotách 0,4 až 1,1 dB. Jsou zcela bezvýznamné. Můžeme to doložit výpočtem míry
obtěžování hlukem podle rovnic uvedených v následující kapitole ve dvou nadlimitních
bodech s nejvyššími přírůstky.
Tabulka 57: Výpočet ukazatele Ldn v hlukově nejvíce zatížených referenčních bodech v
Loubí
Bod č.
Pozadí
S příspěvkem stavby
Den dB

Noc dB

Ldn

Den dB

Noc dB

Ldn

61

60,0

52,4

61,0

61,0

52,4

61,5

62

57,5

49,8

58,4

58,6

49,8

59,0

Vypočtené ukazatele jsou použity k hodnocení míry obtěžování hlukem v jednotlivých
referenčních bodech. Z hodnot Ldn je odvozen odhad procenta obtěžovaných denním hlukem
v exponované populaci: LA – mírné obtěžování, A – středně závažné obtěžování a HA – silné
obtěžování.
Tabulka 58: Procento obyvatel obtěžovaných silničním hlukem ve vybraných
referenčních bodech v Loubí
Bod č.
Pozadí
S příspěvkem stavby
Ldn

% LA

%A

% HA

Ldn

% LA

%A

% HA

61

61,0

51,1

28,0

11,6

61,5

52,3

28,9

12,1

62

58,4

45,2

23,3

9,1

59,0

46,6

24,4

9,7

Z tabulky je zřejmé, že posuny v rušení obyvatel jsou nepatrné. Podíl těžce rušených
roste jen v desetinách procenta, středně rušených kolem 1 % a lehce rušených o 1,2 resp.
1,4 %. Tyto rozdíly jsou při několika desítkách exponovaných obyvatel v praxi
nerozpoznatelné a tedy bezvýznamné.
V Horním Žlebu se tato etapa neprojeví. V Prostředním Žlebu dojde vlivem stavby
v části území k vzestupům hlukových hladin (až o 11 dB), ale výsledné hlukové hladiny
zůstanou podlimitní.
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Z hlediska vlivu hluku na obyvatelstvo je 3. etapa bezvýznamná. V Horním Žlebu činí
přírůstky hlukových hladin 0,1 dB až 0,4 dB, v Loubí 0 dB až 0,5 dB. Celková úroveň
hlučnosti se tím prakticky nezmění. V Prostředním Žlebu se v části referenčních bodů objeví i
přírůstky vyšší, až do 4,6 dB, ale výsledné hlukové hladiny zůstanou podlimitní.
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Celkové zatížení území bude podobné jako ve variantě 1, ale posunutím místa jezu se
činnosti v průběhu výstavby poněkud přiblíží k obytným lokalitám Prostředního Žlebu a
Loubí.
Uvedený posun místa jezu se v 1. etapě ve vypočtených hlukových úrovních příliš
neprojevil, výsledky jsou zcela obdobné jako v 1. etapě varianty 1.
V Horním Žlebu jsou přírůstky stejné (0 dB až 0,6 dB), tedy bezvýznamné, a obdobně i
Loubí, kde jsou při nadlimitních úrovních pozadí v rozmezí (0 dB až 0,5 dB). V Prostředním
Žlebu budou přírůstky ze stavby poněkud vyšší, výjimečně až do 13 dB, ale díky nízkému
pozadí zůstanou součtové úrovně hladin stále podlimitní.
Během 2. etapy budou v Horním Žlebu příspěvky stavby k hlukovým hladinám nízké a
úrovně i s jejich započtením zůstanou podlimitní. Totéž platí i o Prostředním Žlebu, i když
tam budou v některých bodech přírůstky vyšší (až do 11,6 dB). V Loubí se hlukové hladiny
zvýší poněkud více než při variantě 1 (v místech s nadlimitním pozadím o 0,3 až 1,7 dB), ale
v míře rušení obyvatel jde o obdobně zanedbatelné posuny, jak byly popsány při variantě 1.
Z hlediska vlivu hluku na obyvatelstvo je 3. etapa obdobně bezvýznamná jako ve
variantě 1. V Horním Žlebu činí přírůstky hlukových hladin 0,3 dB až 1,2 dB a výsledné
hladiny zůstanou spolehlivě podlimitní, v Loubí 0 dB až 0,3 dB, takže se zde celková úroveň
hlučnosti prakticky nezmění. V Prostředním Žlebu se v části referenčních bodů objeví i
přírůstky vyšší, až do 4,4 dB, ale i po jejich přičtení zůstanou zde výsledné hlukové hladiny
podlimitní.
Součástí 3. etapy varianty 1B jsou také úpravy v ústí Ploučnice a ústí Jílovského potoka
Hlukové hladiny byly ve hlukové studii vypočteny pro 7 referenčních bodů. Vypočtené
příspěvky jsou podlimitní, s výjimkou jednoho místa (Na Skřivance), kde je základní limit 50
dB zcela lehce překročen. Tyto příspěvky tedy zjevně nezmění místní pozadí způsobem, který
by zvýšil stávající hlukové pozadí v nadlimitních úrovních.

Znečišťování ovzduší
V rozptylové studii jsou podrobně pro jednotlivé varianty a etapy výstavby
vyhodnoceny emisní charakteristiky provozovaných zdrojů (nákladní automobilové dopravy,
lodní dopravy a činností na staveništích) a z toho odvozeny dílčí příspěvky k místním imisním
zátěžím.
Souhrn všech kumulujících se vlivů a jejich efekt na okolní chráněné prostředí je
v závěru studie prezentován výslednými tabulkami, které jsou přebrány níže. Uvádějí
maximální možné zátěže exponovaného obytného území a pro každou etapu nejzávažnější
skupinu zdrojů. Tabulky jsou doplněny i údaji o pozadí a pro srovnání i stanovenými limity.
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Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
V 1. etapě, v době výstavby levobřežní části PSD, se nejvíce uplatní stavební činnost a
bude ovlivněna především oblast Prostředního a Horního Žlebu. V průběhu 2. etapy pak bude
exponováno hlavně Loubí kolem silnice I/62 a ve 3. etapě, v době výstavby prostředního
jezového pole a prohrábky, pak emisemi z lodní dopravy oba břehy Labe.
Tabulka 59: Maximální očekávané imisní koncentrace v nejbližší obytné zástavbě
(µg/m3) ve variantě 1
NO2
PM10
Etapa Zdroj
benzen
BaP *)
hodina rok
24hod. rok
rok
rok
1.
stavba
10,4
0,186 1,28
0,026
0,0025
0,00067
2.
autodoprava
0,36
0,017 0,25
0,015
0,00080
0,033
3.
lodní doprava 0,999
0,054 0,057
0,0033 0,000285 0,000075
Pozadí
84,7
< 26
60,4
21,9
<2
< 400
Limit
200
40
50
40
5
1000
*
-3
) pg.m
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Výstavba PSD ve variantě 1B bude probíhat obdobně jako ve variantě 1, odlišný bude
rozsah využití jednotlivých stavebních a dopravních prostředků. Navíc se objeví imisní
příspěvek znečišťujících látek v rámci stavební činnosti během 3. etapy v oblasti ústí
Ploučnice a Jílovského potoka.
Tabulka 60: Maximální očekávané imisní koncentrace v nejbližší obytné zástavbě
(µg/m3) ve variantě 1B
Etapa Zdroj
NO2
PM10
benzen
BaP *)
hodina rok
24hod. rok
rok
rok
1.
stavba
10,4
0,186
1,28
0,026
0,0025
0,00067
2.
autodoprava
0,21
0,0096 0,15
0,0087 0,00047 0,019
3.
lodní doprava 0,666
0,036
0,038
0,0022 0,000190 0,000050
3.
stavba
3,5
0,084
0,45
0,011
0,0011
0,00029
Pozadí
84,7
< 26
60,4
21,9
<2
< 400
Limit
200
40
50
40
5
1000
*
-3
) pg.m

Vzhledem k charakteristice rizika varianty 1 a varianty 1B je u převážné většiny
ukazatelů znečištění ovzduší v uvedených tabulkách naprosto zřejmé, že:
a) místní pozadí je spolehlivě podlimitní,
b) příspěvky kteréhokoli zdroje jednotlivě i v souhrnu všech tuto základní situaci
neovlivní, součty zůstanou i nadále hluboko pod stanovenými limity.
Jedinou výjimkou jsou krátkodobé (24hodinové) maximální imisní koncentrace PM10,
kde místní pozadí je o 20,8 % nad úrovní platného limitu. Maximální možné přírůstky ze
záměru tento přesah limitu v případě stavby zvýší na 23,4 %, u nákladní automobilové
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dopravy o 21,1 % a u lodní dopravy o 20,9 %. Jsou to nepatrné, zdravotně bezvýznamné
rozdíly, takže můžeme konstatovat, že příspěvky závěru stávající situaci krátkodobých
imisních koncentrací PM10 prakticky neovlivní.

D.I.1.2 Ovlivnění veřejného zdraví hlukovou zátěží
V období provozu dojde po realizaci záměru ke třem změnám:
a) nárůstu hustoty lodní dopravy na dotčené části řeky,
b) provozu plavebního stupně a malé vodní elektrárny jako nových zdrojů,
c) nárůstu hustoty automobilové dopravy na příjezdové trase k přístavu DěčínRozbělesy.

1. Identifikace nebezpečnosti
Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku
člověka, touto cestou se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických
poruchách. Zvýšené úrovně denního hluku vyvolávají:
a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací,
řečovou komunikací, spánkem aj.),
b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání
zvuků, k nimž má jedinec zamítavý postoj,
c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a
skupinových práv,
d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota
poskytnout pomoc a schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita).
Subjektivní pocit rozmrzelosti z hluku a obtěžování hlukem je dán emoční složkou
vnímání. Podrážděnost, která v této souvislosti vzniká, vede k pocitu dyskomfortu až odporu,
důsledkem je zhoršení psychické pohody. Emocionální prožitek není principielně vázán na
intenzitu hlukového podnětu. Pocity obtěžování se však vyskytují častěji v prostředí s vyššími
hladinami hluku.
Přímé zdravotní účinky nastupují až při vyšších intenzitách. Ekvivalentní hladina 65 dB
v denní době představuje krajní mez pro obytné prostředí sídelního útvaru z hlediska
zdravotních rizik. Příznivé akustické klima z hlediska akustické pohody pro regeneraci
pracovní schopnosti je dáno ve venkovním prostoru pro pobyt lidí ekvivalentní hladinou nižší
než 50 až 55 dB. Při vyšších hodnotách (denních i nočních) dochází k výše popsanému
postižení psychické pohody.
Ani při dodržení základního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi
10 % osob i tak zažívá pocit rozmrzelosti z hluku.
Zvýšené hladiny nočního hluku se dotýkají exponovaného obyvatelstva tím, že narušují
usínání a kvalitu i délku spánku. Účinek závisí na individuální citlivosti lidí, která je značně
rozdílná, diference v ovlivnění zvukovými podněty činí až 25 i 30 dB. Vedle konstitučních
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zvláštností se zde uplatňuje též věk, směrem ke stáří se vnímavost k rušení spánku značně
zvyšuje; určitou ochranou ve stáří je na druhé straně snižování sluchové ostrosti. Význam má
i frekvenční šíře hluku, širokopásmový hluk působí intenzivněji. S rostoucí intenzitou hluku
procento postižených narůstá. Na druhé straně se u některých lidí citlivost může snížit
postupným návykem.
Hladina hluku v ložnici, která prokazatelně nemění vlastnosti spánku, je 35 – 37 dB(A),
nad touto úrovní již nastupuje rušení.
Z důvodů uvedených literárních poznatků vycházíme v dalším hodnocení jednoznačně ze
základních limitů ekvivalentních hlukových hladin, tj. 50 dB ve dne a 40 dB v noci. Korekce
umožňované stávajícími předpisy (nařízení vlády č. 148/2006 Sb.) mají význam právní, nikoli
fyziologický. Lidé jsou hlukem určité úrovně obtěžováni nezávisle na tom, zda v daném místě
byla korekce povolena či nikoli.

2. Určení vztahu dávka – odpověď
U denního hluku jsou v literatuře popisovány vlivy na pocity obtěžování, rozmrzelost a
míru rušení. Moderní metodu jejich kvantifikace v nedávné době vypracoval holandský ústav
TNO v Leidenu na základě řady epidemiologických studií z Evropy, Severní Ameriky a
Austrálie. Odvodil z nich polynomické rovnice třetího řádu pro vztah hladin pouličního hluku
a výskytu rozmrzelosti z hluku u obyvatel ve dne a míru rušení spánku v noci. Tato metoda
byla akceptována v rámci WHO. Užijeme ji k charakteristice rizika pro obyvatele žijící
v blízkosti posuzovaného záměru.
Vychází se zde z poznatku, že denní rušivý účinek je částečně podmíněn i hladinami
nočními. Vypočítává se proto ukazatel Ldn (day-night), který integruje denní i noční hluk a
převádí jej na společný jmenovatel hluku. Z uvedených podkladů se pak podle doporučených
rovnic vypočítává u exponovaných obyvatel v procentech míra rušení ve třech stupních. Pro
denní dobu je to LA (light annoyance) – mírné obtěžování, A (annoyance) – středně závažné
obtěžování a HA (high annyoance) – těžké obtěžování.
Pro výpočty použijeme tyto rovnice:
Rovnice (1)
Výpočet Ldn = 10.log

[

1
. ( 16.10
24

Ld / 10

+ 8.10

( Ln +10 ) / 10

) ]

kde Ldn … hlukový ukazatel den-noc
Ld … ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro den
Ln… ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro noc
Rovnice (2)
Vztahy pro výpočet procenta osob obtěžovaných hlukem (LA – mírně obtěžovaní, A –
středně závažně obtěžovaní a HA – vysoce obtěžovaní) ze silniční dopravy.
%LA = -6,188.10-4 . (Ldn - 32)3 + 5,379.10-2 . (Ldn - 32)2 + 0,723. (Ldn - 32)
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%A = 1,732.10-4 . (Ldn - 37)3 + 2,079.10-2 . (Ldn - 37)2 + 0,566. (Ldn - 37)
%HA = 9,994.10-4 . (Ldn - 42)3 – 1,523.10-2 . (Ldn - 42)2 + 0,538. (Ldn - 42)
Uvedený holandský ústav stanovil na základě epidemiologických studií také nejnižší
ekvivalentní hladiny pouličního hluku v dB(A), pod nimiž nebyly pozorovány přímé
zdravotní efekty. U denního hluku je to pro zvýšený krevní tlak 70 dB a pro ischemickou
srdeční chorobu 65 – 70 dB. U nočního hluku je takovou hladinou pro kvalitu spánku 40 dB,
pro náladu v následujícím dni necelých 60 dB a pro výkonnost v následujícím dni rovněž
necelých 60 dB.

3. Hodnocení expozice
V této části hodnocení byly jako podklad využity hodnoty hlukového zatížení pro
vymezené výpočtové body v rámci zpracované hlukové studie jako samostatné přílohy SP1.
Varianta 0
Hlukové pozadí dotčeného území vychází z vyhodnocení pro exponovaná sídla (Horní
Žleb, Prostřední Žleb, Loubí) jako souhrnný efekt provozované dopravy automobilové,
železniční a lodní.
V denní době vykazují nejnižší hodnoty výpočtové body v Prostředním Žlebu, převážně
mezi 30 a 40 dB a podstatně méně často mezi 40 a 50 dB. V Horním Žlebu jsou hlukové
hladiny poněkud vyšší, vesměs mezi 40 a 46 dB. Nejvyšší hlukové zátěže jsou vypočteny
v Loubí, na pravém břehu Labe, kde většinou překračují úroveň 50 dB a v několika bodech i
60 dB. Vysoké úrovně jsou zde určovány především hlukem ze silnice I/62, jedná se vesměs o
domy situované v těsné blízkosti průjezdní trasy. Železniční a lodní doprava se podílí
minimálně. Na levém břehu Labe, v Horním a Prostředním Žlebu, naopak vesměs převládá
hluk železniční.
V noční době jsou celkové poměry obdobné. Na Levém břehu Labe, v Horním a
Prostředním Žlebu, jsou ekvivalentní hlukové hladiny téměř shodné s denními, opět
s dominantním vlivem železniční dopravy, jejíž frekvence je i v noční době značná. Poněkud
nižší než ve dne jsou hlukové zátěže v Loubí, zjevně vlivem snížené hustoty silniční dopravy.
Zhruba v polovině sledovaných bodů přesahují ekvivalentní hlukové hladiny úroveň 50 dB,
nikde však nedosahují k 60 dB.
Pro území výhledové dopravy do přístavu Rozbělesy bylo provedeno měření aktuálního
hlukového pozadí na předmětné přepravní trase.
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Po výstavbě plavebního stupně Děčín dojde postupně ke zvýšení intenzity lodní
dopravy po Labi, a to až k 24 lodím v roce 2034 a létech následujících. Hluková studie
hodnotí situaci pro rok 2034, tedy pro dobu dosažení konečné frekvence, s tím, že při
rovnoměrném rozložení této dopravy v denní době (06 – 22 hod) projede v nejhlučnějších 8
hodinách 12 lodí. V takovém případě činí vypočtená hladina akustického tlaku z uvedených
zdrojů ve vzdálenosti 100 m od plavební dráhy LAeq,8h = 47,2 dB. Průchodnost plavební
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komory (2 plavidla za hodinu) umožňuje kumulaci lodí do určitého časového úseku, takže i
v případě další lodní dopravy (rekreační a sportovní plavidla, hotelové a výletní lodě) bude
očekávaná intenzita lodní dopravy v 8 hodinovém intervalu nejvýš 16 lodí. Pro takový případ
byla vypočtena hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 100 m od plavební dráhy LAeq,8h =
48,4 dB.
Jako nový zdroj hluku přibude v dotčeném území kromě lodní dopravy také vlastní
plavební stupeň (jez) a malá vodní elektrárna (MVE). Měřením provedeným u obdobného
zařízení v Dolanech na Vltavě byla zjištěna úroveň hluku jezu ve vzdálenosti 75 m pod jezem
(po proudu) LAwr = 63,3 dB a z provozu MVE ve vzdálenosti 15 m od obvodové zdi LAwr =
48 dB. Výsledky frekvenční analýzy hluku z jezu prokázaly, že tento hluk neobsahuje
výrazné tónové složky definované nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Pokud jde o hluk z jezu,
bude ekvivalentní hladina akustického tlaku v místě nejbližšího obytného domu činit LAeq,T =
35,5 dB. Vzdálenost levobřežní i pravobřežní zástavby od objektu elektrárny bude větší než
250 m a ekvivalentní hladina akustického tlaku z MVE se zde bude pohybovat kolem 35 dB.
Po výstavbě plavebního stupně Děčín se přístav Děčín-Rozbělesy stane vzhledem ke
své snadné dopravní dostupnosti po silnici I/62 hlavním překladištěm pro automobilovou
nákladní dopravu. Zvýší se tak hustota nákladní automobilové dopravy na příjezdní trase,
směrované po připravované přeložce silnice I/62 ke kruhové křižovatce se silnicí I/13 a po ní
stávající trasou Podmokelskou a Pivovarskou ulicí přes most na Jílovském potoce do Teplické
ulice a dále po nové trase silnice I/62 vedené mimo Teplickou ulici a zástavbu obcí v údolí
Jílovského potoka směrem k napojení na dálnici D8. Soustředěním dopravy na tuto trasu se na
druhé straně sníží zátěž města nákladní automobilovou dopravou do přístavů Děčín.
Hodnocení vlivu výhledové dopravy do přístavu Rozbělesy bylo provedeno výpočtem
pro rok 2040 a pro zvolené referenční body na předmětné přepravní trase. Doprava k přístavu
Rozbělesy bude probíhat jen ve dne, výpočty jsou proto omezeny jen na dobu denní.
Tabulka 61: Ekvivalentní hlukové hladiny (LAeq16h) na trase k přístavu Rozbělesy v roce
2040 (denní doba)
Referenční bod
Aktivní varianta Rozdíl oproti variantě 0 (dB)
Podmokelská č.p. 700
70,6
+0,2
Podmokelská č.p. 690/36 73,5
+0,2
Pivovarská č.p. 817
73,9
+0,1
Pivovarská č.p. 196
72,7
+0,2
Teplická č.p. 382/96
74,3
+0,1
Teplická č.p. 393/118
72,4
+0,1
J.Š.Baara č.p. 787/22
52,5
+0,2

Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Hodnocení expozice varianty 1B v rámci provozu záměru je shodné s variantou 1.
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4. Charakteristika rizika
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Jak vyplynulo z údajů ve stati o expozici, příspěvek lodní dopravy k ekvivalentní
hlukové hladině bude v době plného provozu 47,2 dB, resp. při maximální možné dopravní
frekvenci 48,4 dB. Jde o hodnoty denní, které tedy nenaplňují ani základní stanovený limit
pro denní dobu (50 dB). Výpočty pro variantu 0 přitom ukázaly, že v naprosté většině
referenčních bodů v Horním a Prostředním Žlebu a v Loubí je i místní pozadí podlimitní,
takže ani s příspěvkem rozšířené lodní dopravy nemůže toto podlimitní postavení být
změněno. U malého počtu lokalit s hladinami nad 50 dB uvedený příspěvek z lodní dopravy
dané hlukové zátěže vůbec neovlivní.
Jez plavebního stupně se u nejbližšího obytného stavení bude projevovat ekvivalentní
hlukovou hladinou 35,5 dB. Kolem 35 dB se budou v nejbližším obytném území na obou
březích Labe projevovat i hlukové hladiny produkované malou vodní elektrárnou. V obou
případech jde o úrovně splňující dobře požadavky nejen základního denního limitu (50 dB),
ale i základního limitu nočního (40 dB). Jsou tedy zdravotně plně přijatelné.
Srovnání hlukových hladin na trase nákladní automobilové dopravy k přístavu
Rozbělesy v tabulce uvedené výše jasně ukazuje, že příspěvek vyvolané dopravy bude činit
0,1 až 0,2 dB. Jde o nepatrné hodnoty, které nemají žádný zdravotní význam, nejsou
rozpoznatelné ani sluchově ani efektem na psychické pohodě resp. zdraví. Stav při variantě 0
a variantě 1 můžeme tedy považovat za prakticky rovnocenný.8
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Charakteristika rizika varianty 1B v rámci provozu záměru je shodná s variantou 1.

D.I.1.3 Ovlivnění veřejného zdraví znečištěním ovzduší
Při hodnocení vlivu vzdušných škodlivin na obyvatelstvo se vycházelo z rozptylové
studie, která je součástí této dokumentace EIA jako samostatná příloha SP2.

Varianta 0
Stávající stav dotčeného území představuje imisní pozadí, které je uvedeno v kap.
C.II.2.

8

Možná námitka může být vznesena vůči skutečnosti, že hluková prognóza byla zpracována pro rok 2040 resp.
2034, tedy horizont časově značně vzdálený, kdy mnohé poměry mohou být oproti dnešním změněné.
Uvážíme-li však, že plavební stupeň by měl sloužit přinejmenším mnoho desítek let, je uvedený přístup
přijatelný a jiné oprávněné námitky by mohly být naopak vysloveny pro prognózy jen krátkodobé a tedy příliš
vázané na současnost.
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Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Podrobné vyhodnocení vlivů jednotlivých znečišťujících látek z lodní a automobilové
dopravy po realizaci záměru je následující:
Oxid dusičitý (NO2)
Oxid dusičitý patří k nejvýznamnějším a nejvíce sledovaným škodlivinám výfukových
plynů. Ve spalovacích motorech je uvolňován oxid dusnatý (NO), který se vzdušným
kyslíkem postupně oxiduje na oxid dusičitý (NO2). Směs těchto dvou plynů je označována
souborným názvem oxidy dusíku (NOX). Je nejen součástí výfukových plynů, ale i emisí z
každého spalování. Její škodlivější součástí je NO2, plyn palčivého, dusivého zápachu.
Čichově začíná být patrný od koncentrací 200 - 400 µg.m-3.
Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3),
peroxyacylnitráty (PAN) a četnými dalšími sloučeninami, syntetizovanými ve znečištěném
ovzduší za účasti slunečního záření ("letní smog"). Již při koncentracích fotochemického
smogu kolem 200 µg.m-3 dochází u lidí ke dráždění očí. Zvláště vnímavé k dráždivým
účinkům fotochemických oxidantů jsou děti; u nich bylo prokázáno dráždění horních cest
dýchacích a spojivek již při překročení úrovně 100 µg.m-3.
Účinky vyšších koncentrací NO2 na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak
akutní. Při dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich
projevů. Akutní účinky se projeví u vysokých dávek již po krátké expozici nepříznivým
ovlivněním dýchacích funkcí.
Vyhodnocení vztahu dávka – odpověď
Pokusná vyšetření účinků oxidu dusičitého opakovaně ukázala, že zdraví lidé nejsou při
krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování dotčeni koncentrací pod 1 ppm (1880 µg.m-3). Při
koncentracích 3000 - 9000 µg.m-3 nastupují změny plicních funkcí (vzestup dýchacího
odporu) u zdravých osob po 10 - 15 minutách. U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací
funkce zhoršují při 3000 µg.m-3 již po 5 minutách. Nejcitlivější jsou astmatici, u nichž byly
laboratorně zjistitelné změny dýchacích funkcí na dvou výzkumných pracovištích shodně
nalezeny po 30 – 110 minutových expozicích koncentracím 560 µg.m-3. Jiné laboratoře však
účinek tak nízkých koncentrací u astmatiků nepotvrdily. U zdravých osob byly při delší
expozici některé reakce dýchacích funkcí zjištěny při koncentracích nad 2000 µg.m-3.
Limit pro NO2 činí podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. pro průměrnou roční
koncentraci 40 µg.m-3 a pro hodinový průměr 200 µg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více
než 18 x za kalendářní rok. Zmíněné limity 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 jsou shodné
s doporučením WHO.
Chronické účinky oxidu dusičitého nelze zcela spolehlivě posoudit metodou Risk
Assessment. Americký úřad US EPA (US Environmental Protection Agency), který patří
k celosvětově nejkompetentnějším institucím, zpracovávajícím metodiku Risk Assessment
pro jednotlivé chemické škodliviny, nevydal pro NO2 výpočtové koeficienty, neboť pro to
zatím neexistují zcela validní vědecké podklady. V existujících epidemiologických studiích
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není možno dostatečně odlišit vliv oxidů dusíku od ostatních škodlivin přítomných
v městském ovzduší.
Bylo by možné orientační hodnocení průměrných ročních imisních koncentrací NO2
podle některých epidemiologických studií, zde ale nebude potřebné, protože roční průměry
jsou spolehlivě podlimitní (viz níže).
Vyhodnocení expozice
Expozice NO2 z lodní dopravy je shrnuta v následující tabulce. Příspěvky k imisním
koncentracím (průměrným ročním a maximálním hodinovým) pro rok 2034 a vzdálenost 100
m od zdroje jsou přebrány z rozptylové studie a doplněny odhady pozadí, pro srovnání jsou
připojeny i platné limity.
Tabulka 62: Imisní koncentrace NO2 (µg.m-3) v exponovaném území ve vztahu k lodní
dopravě
Roční
Max.hodinové
Příspěvek lodní dopravy
0,432
7,99
Pozadí – Děčín
24
115
- Prostřední Žleb
13
85
Limit
40
200
Expozice z nákladní automobilové dopravy na trase k přístavu Děčín – Rozbělesy v 7
referenčních bodech pro rok 2040 je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 63: Imisní koncentrace NO2 (µg.m-3) v dopravní trase k přístavu Děčín Rozbělesy
Celkem
Přísp. 1)
Limit
Roční průměr
J.Š.Baara č.p. 787/22
1,32
0,038
Podmokelská č.p. 700
2,02
0,064
Podmokelská č.p. 690/36 1,70
0,058
Pivovarská č.p. 817
2,12
0,073
40
Pivovarská č.p. 196
1,88
0,063
Teplická č.p. 382/96
1,68
0,043
Teplická č.p. 393/118
1,65
0,044
Hodinové maximum
J.Š.Baara č.p. 787/22
23,4
0,86
Podmokelská č.p. 700
33,3
1,03
Podmokelská č.p. 690/36 38,0
1,15
Pivovarská č.p. 817
31,3
1,16
200
Pivovarská č.p. 196
21,3
0,79
Teplická č.p. 382/96
22,5
0,69
Teplická č.p. 393/118
19,9
0,58
1
) příspěvek z dopravy k přístavu Rozbělesy
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Charakteristika rizika
Pokud jde o lodní dopravu, je z výše uvedené tabulky na první pohled zřejmé, že místní
pozadí nejen ve volném labském údolí, ale i v městě Děčíně, zůstává v ročních průměrech i
v hodinových maximech spolehlivě pod úrovní limitu a plný lodní provoz k němu přispívá jen
nepatrně, jako 1 % resp. 4 % limitu. I s tímto příspěvkem zůstávají tedy hladiny NO2 hluboce
podlimitní.
Na trase k přístavu Rozbělesy, která bude v Děčíně v souvislosti se záměrem více
zatížena automobilovou dopravou, se roční průměrné roční koncentrace zvýší o 1,32 až 2,12
µg.m-3, což sečteno s místním pozadím (24 µg.m-3) zůstává stále poměrně hluboko pod
limitem (40 µg.m-3). Obdobně je tomu i u maximálních hodinových imisních koncentrací, kde
se příspěvek dopravy k přístavu Děčín – Rozbělesy pohybuje v rozmezí 19,9 až 38,0 µg.m-3, a
v součtu s místním pozadím (115 µg.m-3) stanovený limit 200 µg.m-3 rovněž zdaleka
nepřekročí.
Souhrnně můžeme tedy konstatovat, že z hlediska imisí oxidu dusičitého bude situace
po realizaci záměru zdravotně plně přijatelná.
Suspendované částice v ovzduší (PM10)
Kromě znečišťujících plynů se v ovzduší běžně vyskytují i suspendované částice
(airborne particulate matter) různého typu, velikosti a původu. Jejich zdravotní účinky závisí
především na jejich chemických, fyzikálních a případně biologických vlastnostech.
Významná je kromě toho i jejich velikost. Částečky nad 100 µm se téměř úplně zachytí
v horních dýchacích cestách, nepronikají do dolních cest a jsou tedy zdravotně méně
významné. V ovzduší se dlouho neudrží, relativně rychle sedimentují. S klesající velikostí pak
narůstá doba jejich setrvávání v ovzduší a podíl částic, které pronikají do plic. Po zdravotní
stránce jsou nejvíce sledovány částice o průměru do 10 µm. Ty jsou dále tříděny na částice
hrubé, o průměru od 10 do 2,5 µm, a jemné, o průměru 2,5 µm a nižším. Bývají označovány
zkratkou PM (particulate matter) s indexem podle horní hranice jejich rozměrů, tedy jako
PM10 resp. PM2,5.9 Mohou to být pevné látky i kapénky kapalin. U nás často užívané souhrnné
označení „tuhé znečišťující látky“ (TZL) je proto nepřesné.
Ve frakci PM10 se obvykle nachází prach, pyl, spóry, popílek a částice rostlin nebo
hmyzu. Vzhledem k měření pomocí filtru je v této třídě obsažena i kategorie částic menších,
jemných (PM2,5), k nimž patří mj. i sekundárně vytvořené aerosoly (konverzí plynů na
částice). Do značné míry pocházejí ze spalovacích procesů. Mohou obsahovat těžké kovy,
uhlíkaté látky včetně karcinogenních, nitrity, sírany aj. Částice z frakce PM2,5, a zejména při
rozměrech pod 1µm, pronikají v 90 i více procentech do plicních sklípků a ovlivňují jejich
stěny. Obsažené škodliviny zde snadno pronikají do krevního oběhu. Frakce PM2,5 je proto
právem považována za zdravotně významnější než PM10. Měření v praxi se však zatím opírá
v převážné míře o filtry propouštějící do velikosti 10 µm, takže i naše limity jsou zatím
stanoveny pouze pro PM10.

9

Ve specializované literatuře jsou někdy rozlišovány i částice ultrajemné s průměrem do 0,1 µm (PM0,1)
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Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Studie zaměřené na krátkodobé (24hodinové) i dlouhodobé (roční) expozice, prokazují
nepříznivý účinek suspendovaných částic ovzduší na funkci a zdraví dýchacího ústrojí a také
na systém srdečně cévní. Při zvýšených expozicích byla opakovaně zjišťována zvýšená
úmrtnost, zvýšený počet případů přijetí k hospitalizaci a další důsledky. V citlivosti ke
škodlivým vlivům suspendovaných částic jsou mezi lidmi veliké rozdíly. Obecně jsou
citlivější lidé staří, děti, a zejména pak pacienti postižení respiračními a kardiovaskulárními
chorobami. Obzvláště citliví jsou astmatici.
Veliká proměnlivost suspendovaných částic co do chemického i velikostního složení a
také zmíněné veliké rozdíly v citlivosti lidí velmi ztěžují vědecky zdůvodněné stanovování
limitů. U obou zmíněných frakcí (PM10 i PM2,5) nebylo snadné najít u městského typu částic
práh, pod nímž není nikdo dotčen. Limity, pokud jsou uváděny, jsou tedy spíše konvencí,
která připouští u obzvláště citlivých lidí určitou malou míru nepříznivých vlivů.
U nás jsme povinni respektovat platný limit, stanovený již zmíněným nařízením vlády
č. 597/2006 Sb., který činí pro průměrné roční koncentrace PM10 40 µg.m-3 a pro 24hodinový
imisní průměr 50 µg.m-3 s tím, že nesmí být překročen více než 35 x za kalendářní rok.
Metodou Risk Assessment nelze zdravotní účinky posuzovaného zatížení prostředí
suspendovanými částicemi zcela spolehlivě posoudit. Americký úřad pro ochranu životního
prostředí US EPA ani jiné autoritativní instituce nestanovily pro něj oficiální rizikové
koeficienty.
Podobně jako u oxidu dusičitého by i zde bylo možné orientační hodnocení průměrných
ročních imisních koncentrací PM10 podle některých epidemiologických studií, zde ale nebude
potřebné, protože roční průměry jsou spolehlivě podlimitní (viz níže).
Vyhodnocení expozice
Expozice PM10 z lodní dopravy je shrnuta v následující tabulce. Příspěvky k imisním
koncentracím (průměrným ročním a maximálním hodinovým) pro rok 2034 a vzdálenost 100
m od zdroje jsou přebrány z rozptylové studie a doplněny odhady pozadí, pro srovnání jsou
připojeny i platné limity.
Tabulka 64: Imisní koncentrace PM10 (µg.m-3) v exponovaném území ve vztahu k lodní
dopravě
Roční
Max. 24 hod.
Příspěvek lodní dopravy
0,0264
0,456
Pozadí – Děčín
31,8
103,0
- Prostřední Žleb
21,9
60,4
Limit
40
50
Expozice z nákladní automobilové dopravy na trase k přístavu Děčín – Rozbělesy v 7
referenčních bodech pro rok 2040 je uvedena v následující tabulce.
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Tabulka 65: Imisní koncentrace PM10 (µg.m-3) v dopravní trase k přístavu Děčín Rozbělesy
Celkem
Přísp. 1)
Limit
Roční průměr
J.Š.Baara č.p. 787/22
0,52
0,019
Podmokelská č.p. 700
0,88
0,034
Podmokelská č.p. 690/36 0,74
0,030
Pivovarská č.p. 817
0,95
0,039
40
Pivovarská č.p. 196
0,83
0,037
Teplická č.p. 382/96
0,73
0,023
Teplická č.p. 393/118
0,72
0,023
24hodinové maximum
J.Š.Baara č.p. 787/22
7,8
0,34
Podmokelská č.p. 700
13,0
0,51
Podmokelská č.p. 690/36 14,7
0,54
Pivovarská č.p. 817
13,0
0,57
50
Pivovarská č.p. 196
8,6
0,36
Teplická č.p. 382/96
8,8
0,32
Teplická č.p. 393/118
8,0
0,28
1
) Podíl dopravy k přístavu Rozbělesy

Charakteristika rizika
V průměrných ročních imisních koncentracích PM10 je pozadí v Prostředním Žlebu i
v Děčíně značně podlimitní a lodní doprava k němu přispívá jen nepatrně, hodnotou 0,0264
µg.m-3, která odpovídá 0,07 % limitu a nemá tedy žádný zdravotní význam. Zdravotně
nevýznamné jsou i příspěvky z automobilové dopravy. Činí nanejvýš 0,95 µg.m-3 (2,4 %
limitu).
Zvýšené hodnoty pozadí ukazuje výše uvedená tabulka u maximálních denních imisních
koncentrací PM10. Překračují stanovený limit lehce v Prostředním Žlebu a zhruba
dvojnásobně v Děčíně. Příspěvek záměru je zde opět nepatrný u lodní dopravy (0,456 µg.m-3,
tj. 0,9 % limitu). U dopravy automobilové je významnější, činí 7,8 až 14,7 µg.m-3, tj. 15,6 až
29,4 % limitu). Musíme si ovšem uvědomit, že jednotlivé překročení limitu zde nemá velký
význam, platný předpis (nařízení vlády č. 597/2006 Sb.) zde připouští překročení hodnoty 50
µg.m-3 až do 35 dnů za rok. Vzhledem k tomu, že zvýšená maxima se vyskytují pouze za
nepříznivých meteorologických podmínek (celodenní inverzní situace v zimě, suché a větrné
počasí v létě), je možné, že zmíněný předpis není významně překračován.
Benzen (C6H6)
Další škodlivinou, jejíž imise jsou v okolí silnic s automobilovou dopravou obvykle
sledovány, je benzen (C6H6). Je to čirá, bezbarvá, těkavá a hořlavá kapalina výrazného
aromatického zápachu, s bodem varu 80,1 0C. V životním prostředí je všudypřítomný, vzniká
při každém hoření paliv, je součástí výfukových plynů a v relativně značném množství je
obsažen v tabákovém kouři (kuřák 20 cigaret denně vdechne denně 10x více benzenu než
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běžný obyvatel z městského ovzduší). V motorovém benzinu je přítomný v množství mezi 0,5
a 2 %.
Ve vysokých koncentracích benzen dráždí oči, sliznice dýchacích cest a kůži a při
akutních dávkách působí toxicky na centrální nervstvo. Takové koncentrace se ovšem v
posuzovaném území nemohou vyskytnout. Při chronických expozicích vysokým dávkám
benzen utlumuje tvorbu krvinek v kostní dřeni. Z epidemiologických studií u pracovníků
dlouhodobě vystavených zvýšeným koncentracím benzenu (dříve v kožedělném a
gumárenském průmyslu) se usuzuje, že jejich dlouhodobé vdechování má kumulativní účinek
a zvyšuje riziko akutní myeloidní leukémie. Americký úřad pro ochranu životního prostředí
(US EPA) i mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) řadí benzen mezi lidské
karcinogeny.
Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
U nás platný imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu v zevním ovzduší
činí dle výše uvedeného vládního nařízení výhledově 5 µg.m-3, tj. 5000 ng.m-3.
K provedení rizikové analýzy jsou k dispozici koeficienty publikované americkým
úřadem pro ochranu životního prostředí (US EPA). Zde je však vzhledem k stopovým
koncentracím benzenu nemusíme použít, neboť nalezená úroveň imisních koncentrací je
výrazně podlimitní.
Vyhodnocení expozice
Poněvadž v případě benzenu jde o chronické kumulativní působení, nemá zde smysl
hodnotit krátkodobá maxima, rozhodující jsou roční průměry. Expozice benzenu z lodní
dopravy je shrnuta v následující tabulce. Příspěvky průměrným ročním koncentracím pro rok
2034 a vzdálenost 100 m od zdroje jsou přebrány z rozptylové studie a doplněny odhady
pozadí, pro srovnání je připojen i platný limit.
Tabulka 66: Průměrné roční imisní koncentrace benzenu v exponovaném území ve
vztahu k lodní dopravě
µg.m-3
Příspěvek lodní dopravy
0,00228
Pozadí
<2 µg/m3
Limit
5
Expozice z nákladní automobilové dopravy na trase k přístavu Děčín – Rozbělesy v 7
referenčních bodech pro rok 2040 je uvedena v následující tabulce.
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Tabulka 67: Průměrné roční imisní koncentrace benzenu (µg.m-3) v dopravní trase
k přístavu Děčín - Rozbělesy
Celkem
Přísp. 1)
Limit
J.Š.Baara č.p. 787/22
0,105
0,0010
Podmokelská č.p. 700
0,152
0,0017
Podmokelská č.p. 690/36 0,121
0,0015
Pivovarská č.p. 817
0,158
0,0020
5
Pivovarská č.p. 196
0,140
0,0017
Teplická č.p. 382/96
0,141
0,0011
Teplická č.p. 393/118
0,137
0,0012
1
) Podíl dopravy k přístavu Rozbělesy
Charakteristika rizika
Pokud jde o lodní dopravu, z výše uvedené tabulky vyplývá, že koncentrace benzenu
v posuzované lokalitě (pozadí) jsou hluboce podlimitní a příspěvek lodního provozu tuto
situaci prakticky neovlivní.
Podobně je tomu i v případě automobilové dopravy na trase k přístavu Rozbělesy.
Maximální příspěvek zde činí 0,158 µg/m3, což odpovídá cca 3 % limitu, takže místní
příznivý stav pozadí (<2 µg/m3, tj. <40 % limitu) se prakticky nezmění.
Můžeme tedy konstatovat, že záměr je z hlediska imisí benzenu neškodný.
Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren (BaP) je nejznámějším a nejlépe prozkoumaným reprezentantem
skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Jde o velkou skupinu organických
sloučenin se dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry.
Jsou to látky relativně málo rozpustné ve vodě, v ovzduší se adsorbují na pevné částice.
Tvoří se hlavně v důsledku pyrolýzních procesů, zejména při neúplném spalování
organických materiálů. Do životního prostředí proto pronikají zejména v souvislosti
s výrobou koksu, spalováním uhlí při individuálním vytápění i v průmyslu, a také
s výfukovými plyny motorových vozidel. Vysoké koncentrace PAU jsou též obsaženy
v tabákovém kouři. V ovzduší bylo identifikováno na 500 PAU, většina v literatuře
uváděných měření však byla provedena na BaP a několika málo dalších reprezentantech této
skupiny. Vdechování PAU může podle literárních údajů přispívat ke vzniku rakoviny plic.
Vyhodnocení vztahu dávka odpověď
Také v tomto případě jde o látku s dlouhodobým kumulativním působením a proto má
smysl pouze hodnocení dlouhodobých (ročních) průměrů imisních koncentrací. Cílový imisní
limit pro BaP, který má být v ČR splněn do 31. 12. 2012, je ve výše citovaném vládním
nařízení stanoven pro roční průměr v hodnotě 1 ng.m-3 (tj. 1000 pg.m-3). Spolehlivé rizikové
koeficienty pro Risk Assessment nejsou v případě BaP k dispozici.
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Vyhodnocení expozice
Průměrné roční imisní koncentrace benz(a)pyrenu z lodní dopravy jsou shrnuty
v následující tabulce. Příspěvky průměrným ročním koncentracím pro rok 2034 a vzdálenost
100 m od zdroje jsou přebrány z rozptylové studie a doplněny odhady pozadí, pro srovnání je
připojen i platný limit. Z praktických důvodů uvádíme koncentrace v pikogramech.
Tabulka 68: Průměrné roční imisní koncentrace benz(a)pyrenu v exponovaném území
ve vztahu k lodní dopravě
pg.m-3
Příspěvek lodní dopravy
0,00060
Pozadí
<400
Limit
1000
Expozice z nákladní automobilové dopravy na trase k přístavu Děčín – Rozbělesy v 7
referenčních bodech pro rok 2040 je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 69: Průměrné roční imisní koncentrace benz(a)pyrenu (pg.m-3) v dopravní
trase k přístavu Děčín - Rozbělesy
Celkem
Přísp. 1)
Limit
J.Š.Baara č.p. 787/22
0,604
0,017
Podmokelská č.p. 700
0,967
0,029
Podmokelská č.p. 690/36 0,799
0,026
Pivovarská č.p. 817
1,034
0,034
1000
Pivovarská č.p. 196
0,908
0,029
Teplická č.p. 382/96
0,829
0,020
Teplická č.p. 393/118
0,819
0,020
1
) Podíl dopravy k přístavu Rozbělesy
Charakteristika rizika
Z výše uvedené tabulky je na první pohled patrné, že místní pozadí BaP je výrazně
podlimitní a příspěvky lodní dopravy jsou o 7 řádů nižší než stanovený limit. Jsou tedy zcela
bezvýznamné.
Automobilová doprava na trase k přístavu Rozbělesy přispívá k místnímu pozadí
nanejvýš hodnotou 1,034, která odpovídá jedné desetině procenta stanoveného limitu a je tedy
bezvýznamná. Příspěvek dopravy navazující na záměr je ještě 100x nižší. Na celkovém
místním podlimitním pozadí BaP (<400 pg/m3) se vlivem této dopravy prakticky nic nezmění.
Příspěvky vyvolané lodní i automobilové dopravy ke kontaminaci ovzduší
benz(a)pyrenem jsou tedy v posuzovaném území zdravotně bezvýznamné.
Další škodliviny
Oxidy dusíku, suspendované částice, benzen a benzo(a)pyren nejsou ovšem zdaleka
jedinými škodlivinami výfukových plynů. Zhruba souběžně s imisemi NO2 rostou vlivem
automobilové dopravy v ovzduší i četné další noxy, zejména ze skupiny uhlovodíků.
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Vyskytují se ovšem jen ve stopách a jsou rozptylovány víceméně paralelně s oxidy
dusíku a ostatními noxami. V popsané situaci je možno důvodně předpokládat, že jejich vliv
nebude zdravotně rizikový.

Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními
opatřeními
Podrobné vyhodnocení vlivů jednotlivých znečišťujících látek z lodní a automobilové
dopravy po realizaci záměru ve variantě 1B je shodné s variantou 1.

D.I.1.4 Další vlivy
Automobilový provoz s rostoucí hustotou zvyšuje nebezpečí dopravních úrazů a
narušování psychické pohody, zejména v místech častého přechodu chodců, pohybu cyklistů
apod. V posuzovaném případě jde pouze o trasu, po níž bude vedena doprava k přístavu
Rozbělesy. Zvýšení frekvence automobilové dopravy v dotčených ulicích, vyvolané záměrem,
bude relativně malé a celkovou dopravní situaci z uvedených hledisek významně neovlivní.

D.I.1.5 Exponované obyvatelstvo
V době výstavby zůstanou přechodné hlukové zátěže i znečišťování ovzduší ve
zdravotně přijatelných mezích. Případné narušování psychické pohody zvýšeným stavebním
ruchem se může týkat citlivějších jedinců v několika málo exponovaných místech. Jejich
počet je možno odhadnout na několik desítek.
Po realizaci stavby a zahájení nového plavebního provozu nebude obyvatelstvo po
zdravotní ani psychické stránce dotčeno.

D.I.1.6 Sociálně ekonomické vlivy záměru
Stabilizované plavební podmínky na dolním Labi vytvoří podmínky pro konkurenci
vodní dopravy s železniční a silniční dopravou. Lze tedy očekávat tlak na snížení cen
přepravného, což potvrzuje i současná praxe v době, kdy je Labe splavné. Realizací záměru
bude uspokojena poptávka přepravců po levné přepravě. Z vytvoření konkurenčního prostředí
budou profitovat i přepravci, kteří vodní dopravu nevyužijí.
Úspora dopravců na dovozném je součtem rozdílu v ceně dovozného, slev na železnici a
silnici vlivem konkurence levné vodní dopravy a rozdílu v externích nákladech. Externí
náklady (externality) má vodní doprava jednoznačně nejnižší (0,28 centu/tkm). Oproti silniční
dopravě jsou 7× nižší a ve srovnání s železniční dopravou jsou 4× nižší. Stejně tak je
energetická náročnost vodní dopravy nejnižší ze všech druhů doprav – oproti silniční více jak
3×, ve srovnání se železnicí 2× [14]. Vodní dopravu tedy můžeme hodnotit jako dopravu s
nejnižšími jednotkovými externalitami, které jsou vztažené k dopravnímu výkonu v tkm, a
jako dopravu, jejíž celoroční a stabilní využití sníží negativní dopady dopravy na kvalitu
života obyvatel v předmětné oblasti IV. transevropského koridoru.
Přímé dopady na zaměstnanost v souvislosti s provozem vlastního záměru jsou malého
nebo omezeného rozsahu. Na provozu záměru se bude podílet 7–8 zaměstnanců. Při výstavbě
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se předpokládá zapojení firem z Děčína a Ústí nad Labem, odhaduje se vznik 250–300
pracovních pozic.
Důležitější jsou však nepřímé socio-ekonomické vlivy. Multiplikační efekty ve sféře
průmyslu a služeb budou produkovat nová pracovní místa, především mimo vlastní plavební
stupeň. Očekává se vznik nových pracovních pozic u vodních dopravců, provozovatelů
přístavů, v loděnicích a výrobních podnicích. Velký potenciál skýtá stavba lodí v loděnicích,
zejména ve vazbě na zpřísňující se evropskou legislativu týkající se bezpečnosti plavidel.
Rozvoj loděnic však brzdí problémy s exportem lodí do zahraničí z důvodů nespolehlivé
splavnosti Labe, jež vede až k aktuálním existenčním problémům. Obdobná vazba na vodní
dopravu je u chemického průmyslu a výroby nadměrných nákladů.
Další pozitivní vliv, který by přineslo převedení části nákladní dopravy na vodu, je nižší
nehodovost a oproti silniční dopravě také nižší emise a hluk.
Celoroční provoz osobní lodní dopravy bude mít vliv nejen na rekreaci v okolí záměru,
ale na celou labsko-vltavskou vodní cestu, neboť ta bude zpřístupněna pro dálkové výletní
plavby i vodní turisty ze zahraničí, kteří nyní pro nejisté plavební podmínky Českou republiku
jako svou destinaci nevolí.
Vytvoření jezové zdrže v intravilánu města, a tím zmírnění negativních dopadů suchých
letních měsíců, jako je vysychání koryta a obnažování kanalizačních výpustí, má pozitivní
dopad na zlepšení estetického vnímání vody, jakožto prvku dotvářejícího urbanizované
prostředí.
Pozitivním přínosem záměru, a to hlavně z přeshraničního pohledu, je omezení šíření
škodlivin z havárií na Labi. Díky jezu plavebního stupně Děčín budou polutanty snadněji
zachyceny. Jez umožní efektivní použití norné stěny ve stabilním havarijním profilu, která
zabrání, aby se škodliviny šířily dále po proudu, kde se nachází cenné naturové lokality a
může dojít k vniku škodlivin do zdrojů pitné vody v SRN.
V případě schválení záměru by náklady na výstavbu PSD nemusely záviset pouze
na českém státním rozpočtu. Vzhledem k naplňování mezinárodních závazků ČR by se na
financování mohla podílet i EU, a to prostřednictvím dotačních Operačních programů doprava
a životní prostředí.

D.I.1.7 Srovnání variant z hlediska veřejného zdraví
Realizací záměru v jakékoliv aktivní variantě budou oproti variantě 0 lokálně
minimalizovány zdroje hluku a imisního zatížení – automobilová nákladní doprava
v nejbližším okolí stávajícího přístavu Děčín-Loubí. Důvodem je skutečnost, že v době
nesplavnosti úseku Děčín-Střekov se náklad přepravovaný lodní dopravou bude překládat na
silniční vozidla převážně v přístavu Děčín-Rozbělesy.
V případě hodnocení širšího zájmového území se při realizaci jakékoliv aktivní varianty
převede část přepravovaného nákladu na lodní dopravu a klesnou tak negativní vlivy
železniční a silniční dopravy na obyvatelstvo. Významné jsou i sociální přínosy aktivních
variant, ať již se jedná o rozšíření rekreačního potenciálu vodní dopravy, vznik nových
pracovních míst nebo estetické zlepšení okolí řeky uvnitř města Děčín.
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Záměr je z hlediska veřejného zdraví dobře přijatelný. Po jeho realizaci budou
zátěže hlučnosti a znečišťování ovzduší nevýznamné.
Mezi aktivními variantami není významný rozdíl. Varianta 1B přináší lehkou a
krátkodobou nevýhodu v období výstavby zátěžemi části území Děčína v souvislosti s
úpravami ústí Jílovského potoka a Ploučnice, v období provozu naopak přináší zlepšení
životního prostředí pro obyvatelstvo v blízkosti těchto zrekultivovaných území v blízkosti
Labe.

VARIANTA 0 < VARIANTA 1 ~ VARIANTA 1B
D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
Pro zhodnocení situace v okolí přepravních tras (lodní, silniční) a ze stavební činnosti
záměru byly vypočítány očekávané imisní koncentrace škodlivin v předem zadaných
vzdálenostech od zdrojů a stanoveny počty obytných objektů v jednotlivých koncentračních
pásmech. Vyhodnocení vlivů záměru na ovzduší je provedeno porovnáním imisí ze stavební
činnosti a provozu záměru s imisními limity. Podrobnější informace jsou uvedeny
v Rozptylové studii – samostatná příloha SP2.

D.I.2.1 Varianta 0
Současnou lodní dopravu představují 3 lodě denně v obou směrech. Tento počet bude
zachován i v budoucnosti bez realizace záměru. V posuzovaném plavebním úseku se nachází
obydlené lokality Prostřední Žleb, Horní Žleb, Loubí a Děčín. V následující tabulce jsou
uvedeny maximální imisní příspěvky v nejbližší obytné zástavbě způsobené lodní dopravou.
Tabulka 70: Maximální očekávané imisní koncentrace v nejbližší obytné zástavbě
[µg/m3]
Zneč. látka
NO2
PM10
benzen
b(a)p 1)
parametr
hodina
rok
24 hod. rok
rok
rok
imisní limit
200
40
50
40
5
1000
lodní doprava
0,999
0,054
0,057
0,0033
0,000285 0,000075
1)
pg/m3

D.I.2.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Výstavba
Výstavba ve variantě 1 bude probíhat ve 3 etapách, které budou na sebe navazovat,
v celkové délce trvání cca 3 roky. V každé etapě bude ovlivněno jiné území emisemi z
odlišných zdrojů. V 1. etapě, v době výstavby levobřežní části plavebního stupně, to bude
především oblast Prostředního a Horního Žlebu. V průběhu 2. etapy pak část čtvrti Loubí
kolem silnice I/62, v době výstavby prostředního jezového pole a prohrábky v rámci 3. etapy
pak emisemi z lodní dopravy oba břehy Labe.
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Konkrétní vypočtené hodnoty imisních koncentrací z jednotlivých druhů doprav jsou
uvedeny v příloze SP2 – Rozptylová studie. Celkové maximální imisní koncentrace
v nejbližší zástavbě ve fázi výstavby uvádí následující tabulka.
Tabulka 71: Maximální očekávané imisní koncentrace v nejbližší obytné zástavbě
[µg/m3]
Zneč. látka
NO2
PM10
benzen
b(a)p 1)
parametr
hodina rok
24 hod. rok
rok
rok
imisní limit
200
40
50
40
5
1000
1. et. stavba
10,4
0,186
1,28
0,026
0,0025
0,00067
2. et. nákladní doprava 0,36
0,017
0,25
0,015
0,00080 0,033
3. et. lodní doprava
0,999
0,054
0,0,057 0,0033
0,000075 0,000075
1)
pg/m3

Provoz
Očekávaná intenzita lodní dopravy v dalších letech s růstem objemu přepravovaného
zboží poroste, po roce 2034 se předpokládá denní provoz 24 lodí. Posuzován je plavební úsek
včetně úseku Labe v Děčíně. Zde se plavební dráha přibližuje na vzdálenost cca 70 m od
levobřežní zástavby v Horním Žlebu.
Tabulka 72: Maximální očekávané imisní koncentrace v nejbližší obytné zástavbě
[µg/m3]
Zneč. látka
NO2
PM10
benzen
b(a)p 1)
parametr
hodina
rok
24 hod. rok
rok
rok
imisní limit
200
40
50
40
5
1000
výhled – rok 2034 7,99
0,432
0,456
0,0264
0,00228 0,00060
1)
pg/m3
Porovnání vychází z emisních hodnot lodních motorů, odpovídajících současnému stavu
lodního parku. Kvalita motorů v dalších letech poroste a s tím se bude zlepšovat i jejich
emisní charakteristika. Skutečné hodnoty imisních koncentrací po roce 2036 budou tedy
velice pravděpodobně nižší, než jsou hodnoty prezentované v předcházejících tabulkách.
Dále bylo z hlediska imisních limitů porovnáno území Děčína zatížené nákladní
automobilovou dopravou vzniklou v souvislosti s překládkou zboží v přístavu Děčín –
Rozbělesy. Mapové podklady a podrobné tabulkové výstupy jsou součástí samostatné přílohy
SP2. Celkově se jedná o nárůst imisních koncentrací o 1-4,4% (dle jednotlivých škodlivin –
NO2 – 2,6-3,7%, PM10 – 3,2-4,4%, benzen – 0,8-1,3% a benzo(a)pyren – 2,4-3,3%) oproti
stavu bez nákladní automobilové dopravy na tahu ulicemi Děčína J.Š. Baara, Podkomelská,
Pivovarská a Teplická.
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D.I.2.3 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními
Výstavba
Výstavba v prostoru plavebního stupně ve variantě 1B bude probíhat obdobně jako ve
variantě 1. Odlišný bude vzhledem k organizaci a rozsahu jednotlivých stavebních činností
rozsah využití jednotlivých stavebních a dopravních mechanizmů.
Navíc bude probíhat úprava terénu v rámci revitalizačních opatření v ústí řeky
Ploučnice a ústí Jílovského potoka.
Konkrétní vypočtené hodnoty imisních koncentrací z jednotlivých druhů doprav jsou
uvedeny v příloze SP2 – Rozptylová studie. Celkové maximální imisní koncentrace
v nejbližší zástavbě ve fázi výstavby uvádí následující tabulka.
Tabulka 73: Maximální očekávané imisní koncentrace v nejbližší obytné zástavbě
[µg/m3]
Zneč. látka
NO2
PM10
benzen
b(a)p 1)
parametr
hodina rok
24 hod. rok
rok
rok
imisní limit
200
40
50
40
5
1000
1. et. stavba
10,4
0,186
1,28
0,026
0,0025
0,00067
2. et. nákladní doprava 0,21
0,0096 0,15
0,0087
0,00047 0,019
3. et. lodní doprava
0,666
0,036
0,038
0,0022
0,000190 0,000050
3. et. stavba
3,5
0,084
0,45
0,011
0,0011
0,00029
1)
3
pg/m

Provoz
Očekávaná intenzita lodní dopravy u varianty 1B je shodná s intenzitami ve variantě 1.
Shodné jsou pak i hodnoty očekávaných imisních koncentrací z lodní dopravy uvedené
v tabulce u varianty 1 spolu s očekávanými nárůsty imisních koncentrací způsobených
nákladní automobilovou dopravou v souvislosti s překládkou zboží v přístavu Děčín –
Rozbělesy.

D.I.2.4 Vliv na klima
Realizací posuzovaného záměru ani v jedné z aktivních variant nedojde k zásadnímu
ovlivnění faktorů podmiňujících charakter klimatu v zájmovém území. Ovlivnění klimatu lze
proto považovat za nevýznamné a omezené pouze na úroveň mikro-, maximálně topoměřítka.
Případné drobné změny v charakteru klimatu mohou souviset především se změnou
charakteru aktivního povrchu (zvětšení rozsahu vodních ploch, revitalizace území nad horní
rejdou, v ústí řeky Ploučnice a Jílovského potoka u varianty 1B) a se zpomalením proudění
v řece Labi (zvýraznění teplotní stratifikace vodního sloupce). Vzhledem k velké schopnosti
vody akumulovat teplo lze v souvislosti se zvětšením rozsahu vodní plochy a se zpomalením
jejího proudění očekávat zvýšení stability klimatických poměrů v území. Tentýž efekt lze
očekávat v souvislosti s realizací revitalizačních opatření u varianty 1B. Tyto změny, ač
nebudou výrazné, však lze vyhodnotit jako pozitivní.
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Určitý pozitivní vliv na klima lze očekávat i ve spojitosti se snížením emisí CO2 díky
provozu MVE a převedení části dopravy ze silniční dopravy.

D.I.2.5 Srovnání variant
Období výstavby
V obou aktivních variantách dojde v průběhu výstavby ke zvýšené imisní zátěži
některých obytných lokalit. Vzhledem k tomu, že každá etapa výstavby obou aktivních
variant bude trvat cca 1 rok, má smysl hodnotit kromě krátkodobých koncentrací i roční
průměrné koncentrace.
Pro obě hodnocené aktivní varianty ve všech fázích výstavby platí, že imisní limity
budou v obytné zástavbě s velikou rezervou dodrženy, jak krátkodobé (NO2 a PM10), tak i
limity pro roční průměry (NO2, PM10, benzen a benzo(a)pyren).
Mírně nevýhodnější je vzhledem k rozsahu stavebních prací navíc v rámci
revitalizačních opatření varianta 1B.

Období provozu po realizaci záměru
Obě aktivní varianty jsou po realizaci záměru vzhledem k intenzitě lodní dopravy a
nákladní automobilové dopravy v souvislosti s překládkou zboží v přístavu Děčín –
Rozbělesy shodné. Shodné jsou tudíž i imisní příspěvky způsobné realizací záměru v obou
aktivních variantách.
Porovnání navržených variant vychází především ze srovnání imisní zátěže vyvolané
stavební a dopravní činností v době výstavby navrženého záměru. V tomto období vychází
mírně horší, i když jen krátkodobě, varianta 1B. V době provozu jsou obě aktivní varianty z
hlediska celkových imisních příspěvků hlavních škodlivin z lodní a automobilové nákladní
dopravy zcela srovnatelné.
V porovnání aktivních variant s variantou 0, tj. bez realizace záměru, se jedná lokálně o
minimální zvýšení imisních koncentrací ať už v době výstavby či provozu záměru.
K překračování imisních limitů tak v žádném z těchto období nedojde a imisní
limity budou v obytné zástavbě u obou aktivních variant s velkou rezervou dodrženy.
Z hlediska širšího území ovšem varianta 0 přináší významné zvýšení imisní zátěže,
které bude do budoucna způsobeno nárůstem železniční a zejména silniční dopravy.

VARIANTA 0 < VARIANTA 1 ~ VARIANTA 1B
D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Do modelového výpočtu hluku v dotčeném území byly zahrnuty všechny zdroje hluku,
které jsou v území v současné době přítomny (automobilová doprava po silnici, železniční
doprava, lodní doprava) a zdroje hluku, které přinese do území záměr v době výstavby
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(staveništní doprava a s ní související navýšení lodní, železniční a nákladní dopravy) i
provozu (zvýšená lodní doprava, jez a vodní elektrárna, nákladní automobilová doprava).
Tabulkové přílohy s výpočty hlukového zatížení v jednotlivých referenčních bodech pro
jednotlivé varianty a grafické přílohy území s hlukovými pásmy opět pro jednotlivé varianty
jsou součástí Hlukové studie jako samostatné přílohy SP1.

D.I.3.1 Varianta 0
Současná hluková zátěž území je souhrnně popsána v kap. C.II.3, a to pro jednotlivé
obydlené lokality v blízkosti záměru a intravilán Děčína.

D.I.3.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Výstavba
Hlukem z výstavby v 1. etapě bude dotčena především obytná zástavba Prostředního
Žlebu, činností v železniční stanici také část Horního Žlebu.
Hluk ze stavební činnosti se bude pohybovat maximálně kolem 50 dB. Pro hluk ze
stavební činnosti při provádění povolených staveb je v době od 7 do 21 hodin 65 dB. Tento
limit bude v chráněném venkovním prostoru Prostředního Žlebu a Horního Žlebu
s dostatečnou rezervou dodržen.
Hlukem z provádění vlastní stavby bude zasažena i zástavba v blízkosti budoucího jezu
na pravém břehu Labe v Loubí. Zde je dominantním zdrojem hluku doprava po silnici I/62 a
v některých místech překračuje hluk z této dopravy v denní době hodnotu 60 dB. Hluk ze
stavby, který zde může dosahovat až hodnot mezi 45 a 50 dB zde situaci může zhoršit,
případný nárůst hluku na pravém břehu může být maximálně o několik desetin dB.
V průběhu 1. etapy výstavby nepřekročí hluk ze stavebních prací a z vyvolané dopravy
(železniční, lodní) příslušné hygienické limity a nezpůsobí nikde nadměrné zvýšení hlukové
zátěže.
Hluk z vlastních stavebních prací ve 2. etapě se částečně dotkne i levobřežní zástavby
obce Prostřední Žleb, hlavně však bude dotčena obec Loubí. Hlavním zdrojem hluku bude
vlastní stavební činnost ale v širším měřítku i nárůst nákladní dopravy po silnici I/62.
Přitížení současné dopravy po silnici I/62 povede v okolí této silnice k nárůstu hluku
z automobilové dopravy cca o 0,5 dB. Bez vyvolané stavební dopravy se hluk z této silnice
pohybuje kolem limitní hodnoty 60 dB, v některých místech ji překračuje i o několik dB.
V místech, kde dosud hluk z dopravy po I/62 nepřekračoval hygienický limit 60 dB, k jeho
překročení vinou přitížení dopravy až na ojedinělé výjimky nedojde.
Hluk z vlastní stavby se projeví především u 4 domů, ležících v blízkosti staveniště
V těchto místech se bude hladina akustického tlaku ze stavební činnosti pohybovat kolem
51dB. To je výrazně méně, než je limitní hodnota 65 dB. V důsledku tohoto přitížení
akustické situace hlukem ze stavby a z nárůstu nákladní dopravy zde dojde k celkovému
nárůstu cca o 1 dB na úroveň 58 – 61 dB.
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Hluk z lodní dopravy (odvoz výkopku) bude v celé posuzované lokalitě pod hodnotou
40 dB.
V průběhu 2. etapy výstavby nepřekročí hluk ze stavebních prací a z vyvolané dopravy
(automobilové, lodní) příslušné hygienické limity a nezpůsobí nikde, s výjimkou několika
obytných budov, významné zvýšení hlukové zátěže.
Ve srovnání s prvními dvěma etapami výstavby dojde v 3. etapě k celkovému snížení
hlukové zátěže. Hluk ze stavebních prací poklesne v dotčených lokalitách pod 40 dB. Vzroste
sice hluk z lodní dopravy, nikde však nepřekročí hodnotu 45 dB a zůstane výrazně pod
hodnotou hygienického limitu.
Nárůst hluku se bude v posuzované lokalitě pohybovat nejvýše v jednotkách dB a
nepovede k výraznému zvýšení celkové zátěže. V nejzatíženějších místech bude nárůst hluku
v porovnání s variantou 0 zanedbatelný, maximálně o 0,2 dB.

Provoz
Navýšení lodní dopravy v souvislosti s realizací záměru a s tím spojené zvýšené
hlukové zatížení je souhrnně popsáno v kapitole B.III.4.1. I při nárůstu lodní dopravy bude
limit 50 dB dodržen.
Hluk z vlastního plavebního stupně a vodní elektrárny je také souhrnně popsán
v kapitole B.III.4.1. Hluk z jezu se projevuje pouze pod jezem, po proudu řeky. V oblasti nad
jezem (proti proudu řeky) není hluk z jezu znatelný. Výsledky frekvenční analýzy hluku
z jezu prokázaly, že tento hluk neobsahuje výrazné tónové složky tak, jak je tento jev
definován nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Vůči obytné zástavbě na pravém břehu bude
objekt elektrárny zastíněn břehovou terasou a průnik hluku k této zástavbě bude minimální.
Vzdálenost levobřežní i pravobřežní zástavby od objektu elektrárny bude větší než 250 m a
ekvivalentní hladina akustického tlaku z tohoto zdroje hluku se zde bude pohybovat kolem
35 dB, tj. limity pro denní i noční dobu budou splněny.
V souvislosti s odsunutím možné překládky zboží do přístavu Děčín – Rozbělesy bylo
hodnoceno i hlukové zatížení podél přepravní trasy mezi přístavem a dálnicí D8. Výpočet byl
proveden pro výhledový rok 2040. V denní době se v ulicích, kterými bude nákladní doprava
do přístavu Rozbělesy vedena, zvýší hluk o 0,1 – 0,2 dB. To je nárůst, který odpovídá
běžnému kolísání dopravy v průběhu týdne. V noční době nebude doprava do přístavu
Rozbělesy provozována, k navýšení hlukové zátěže v noci vinou této dopravy nedojde.

D.I.3.3 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními
Výstavba
Hlukem z výstavby v 1. etapě bude dotčena především obytná zástavba Prostředního
Žlebu, činností v železniční stanici také část Horního Žlebu.
Hluk ze stavební činnosti se bude pohybovat maximálně kolem 50 dB. Pro hluk ze
stavební činnosti při provádění povolených staveb je v době od 7 do 21 hodin 65 dB. Tento
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limit bude v chráněném venkovním prostoru Prostředního Žlebu a Horního Žlebu
s dostatečnou rezervou dodržen.
Hlukem z provádění vlastní stavby bude zasažena i zástavba v blízkosti budoucího jezu
na pravém břehu Labe v Loubí. Zde je dominantním zdrojem hluku doprava po silnici I/62 a
v některých místech překračuje hluk z této dopravy v denní době hodnotu 60 dB. Hluk ze
stavby, který zde může dosahovat až hodnot mezi 47 a 51 dB zde situaci může zhoršit,
případný nárůst hluku na pravém břehu může být maximálně o několik desetin dB.
V průběhu 1. etapy výstavby nepřekročí hluk ze stavebních prací a z vyvolané dopravy
(železniční, lodní) příslušné hygienické limity a nezpůsobí nikde nadměrné zvýšení hlukové
zátěže.
Hluk z vlastních stavebních prací ve 2. etapě se částečně dotkne i levobřežní zástavby
obce Prostřední Žleb, hlavně však bude dotčena obec Loubí. Hlavním zdrojem hluku bude
vlastní stavební činnost ale v širším měřítku i nárůst nákladní dopravy po silnici I/62.
Přitížení současné dopravy po silnici I/62 povede v okolí této silnice k nárůstu hluku
z automobilové dopravy cca o 0,3 dB. Bez vyvolané stavební dopravy se hluk z této silnice
pohybuje kolem limitní hodnoty 60 dB, v některých místech ji překračuje i o několik dB.
V místech, kde dosud hluk z dopravy po I/62 nepřekračoval hygienický limit 60 dB, k jeho
překročení vinou přitížení dopravy až na ojedinělé výjimky nedojde.
Hluk z vlastní stavby se projeví především u 4 domů, ležících v blízkosti staveniště.
V těchto místech se bude hladina akustického tlaku ze stavební činnosti pohybovat kolem
54 dB. To je výrazně méně, než je limitní hodnota 65 dB. V důsledku tohoto přitížení
akustické situace hlukem ze stavby a z nárůstu nákladní dopravy zde dojde k celkovému
nárůstu cca o 1,5 dB na úroveň 59 – 61 dB.
Hluk z lodní dopravy (odvoz výkopku) bude v celé posuzované lokalitě pod hodnotou
40 dB.
V průběhu 2. etapy výstavby nepřekročí hluk ze stavebních prací a z vyvolané dopravy
(automobilové, lodní) příslušné hygienické limity a nezpůsobí nikde, s výjimkou několika
obytných budov, významné zvýšení hlukové zátěže.
Ve srovnání s prvními dvěma etapami výstavby dojde v 3. etapě k celkovému snížení
hlukové zátěže. Hluk ze stavebních prací poklesne v dotčených lokalitách pod 40 dB. Vzroste
sice hluk z lodní dopravy, nikde však nepřekročí hodnotu 45 dB a zůstane výrazně pod
hodnotou hygienického limitu.
V rámci této etapy budou probíhat i práce na úpravách v břehové části na levém břehu
pod železniční stanicí Prostřední Žleb. V důsledku této činnosti dojde ve srovnání
s variantou 1 ke zvýšení hluku ze stavební činnosti v zástavbě Prostředního Žlebu, ale i
v protilehlé zástavbě Loubí. Hluk ze stavební činnosti v tomto prostoru se však bude i
v souhrnu s hlukem při výstavbě jezu pohybovat nejvýše kolem 42 dB a zůstane hluboko pod
limitní hodnotou 65 dB.
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Nárůst hluku se bude v posuzované lokalitě během 3. etapy pohybovat nejvýše
v jednotkách dB a nepovede k výraznému zvýšení celkové zátěže. V nejzatíženějších místech
bude nárůst hluku v porovnání s variantou 0 zanedbatelný, maximálně o 0,2 dB.
Součástí 3. etapy výstavby varianty 1B jsou také úpravy ústí Ploučnice a Jílovského
potoka.
Hluk ve zvolených referenčních bodech, které představují nejbližší dotčenou zástavbu
(obytnou, školní budovu, objekt nemocnice) těchto lokalit nepřekročí nikde 51 dB – hluk
z činnosti stavebních strojů i hluk z lodní dopravy bude vždy pod 48 dB.
Při činnosti v těchto lokalitách bude dodržen limit pro stavební práce 65 dB. Pokud by
byly činnosti v jednotlivých lokalitách hodnoceny odděleně, tak jak budou prováděny v
navazujících časových úsecích, byly by výsledné hodnoty hlukové zátěže v dotčených
chráněných prostorech budov nižší než 50 dB.

Provoz
Vzhledem ke shodné situaci při provozu záměru ve variantě 1B s variantou 1 jsou vlivy
hlukového zatížení dotčeného území obdobné jako za provozu ve variantě 1.

D.I.3.4 Vliv vibrací
Výstavba záměru může být zdrojem dočasných místních vibrací malého rozsahu.
Provoz záměru nebude zdrojem vibrací v žádné z variant.
V obou aktivních variantách záměru jsou spolehlivě dosažitelné limity dané ČSN EN
1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení resp. nařízení vlády č. 148/2006
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

D.I.3.5 Vlivy záření
Rozsah vlivů elektromagnetického záření nepřekročí rozsah ochranného pásma
elektrických zařízení, nebudou dotčena obytná území. Stejný závěr lze učinit i pro zařízení
použitá v období provádění stavebních a konstrukčních prací.
Záměr není zdrojem ionizujícího ani radioaktivního záření, v oblasti neionizujícího
záření jsou spolehlivě dosažitelné požadavky nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví
před neionizujícím zářením ve všech posuzovaných variantách.

D.I.3.6 Srovnání variant
Realizací záměru v jakékoliv aktivní variantě bude oproti variantě 0 lokálně
minimalizován významný zdroj hluku – automobilová nákladní doprava v nejbližším okolí
stávajícího přístavu Děčín-Loubí. Důvodem je skutečnost, že zejména v době nesplavnosti
úseku Děčín-Střekov se náklad přepravovaný lodní dopravou bude překládat na silniční
vozidla převážně v přístavu Děčín-Rozbělesy. Po výstavbě záměru se tak přístav DěčínRozbělesy stane, s ohledem na svou snadnou dopravní dostupnost po silnici I/13 na dálnici
D8, hlavním překladištěm pro automobilovou nákladní dopravu. Dojde tak ke snížení celkové
zátěže města Děčín nákladní automobilovou dopravou.
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V širším měřítku umožní aktivní varianty, oproti variantě 0, využití vodní cesty pro
přepravu nákladů, které by jinak byly přepravovány po železnici, silnicích a dálnicích. Sníží
se tak do budoucna nárůst intenzit dopravy v těchto módech a následné hlukové zatížení
území.
V době výstavby bude okolí staveniště zatíženo zvýšeným hlukem ze stavební činnosti
a stavební dopravy. Plán organizace výstavby bude navržen tak, aby byly dopady na
obyvatelstvo minimální, a při provádění stavby podle tohoto plánu bude hluková zátěž
dotčených chráněných budov a chráněného venkovního prostoru v zákonných limitech.
Hluk z provozu lodní dopravy se významně nezvýší a v okolí plavební cesty bude
pod hodnotou hygienického limitu, a to i v případě dalšího zvyšování intenzity lodní
dopravy. Hluk z vlastního záměru – jezu a vodní elektrárny – se vzhledem k umístění
nejbližší obytné zástavby, umístění záměru a konfiguraci terénu v obytných lokalitách
neprojeví.
Příznivě s ohledem na hluk z provozované lodní dopravy se ovšem projeví důsledek
realizace záměru, to jest stabilizace hladiny v úseku do Děčína. Stabilizace hladiny a tím
zmenšení jejího spádu povede ke snížení nutného výkonu lodí plujících proti proudu a v jeho
důsledku i ke snížení hluku vyzařovaného pohonnými jednotkami těchto lodí.
Celkové hlukové zatížení území bude obdobné u obou aktivních variant, posunutím
místa jezu ve variantě 1B dojde k přiblížení stavební činnosti při jeho výstavbě k obytným
lokalitám Prostředního Žlebu a Loubí, navíc oproti variantě 1 budou realizována revitalizační
opatření, která opět přinesou krátkodobé zvýšení hlukové zátěže během výstavby. Hluk
z výstavby však zůstane u obou variant výrazně pod hodnotou hygienického limitu.

VARIANTA 0 < VARIANTA 1 ~ VARIANTA 1B
D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy záměru na povrchové a podzemní vody se budou u jednotlivých posuzovaných
variant lišit. Varianta 0 představuje zachování stávajícího stavu, v případě realizace varianty 1
a 1B se v obecné rovině se mohou projevit změny v těchto ukazatelích:
Povrchové vody:
• ekologický stav dotčených útvarů povrchových vod,
• chemický stav dotčených útvarů povrchových vod,
• odtokové poměry,
• splaveninový a ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka.
Podzemní vody:
• kvantitativní charakteristiky podzemních vod (kvantitativní stav dotčených útvarů
podzemních vod, snížení nebo zvýšení hladiny podzemní vody, fluktuace hladiny
podzemní vody a tlakovost),
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• kvalita podzemních vod (chemický stav dotčených útvarů podzemních vod, jakost
podzemní vody).

D.I.4.1 Varianta 0
Povrchové vody
Vliv na ekologický a chemický stav vodních útvarů
Z hlediska vlivů na ekologický a chemický stav vodních útvarů představuje varianta 0
zachování současného stavu, který je detailně popsán v kapitole C.II.4.1 Povrchová voda.
Tento stav však samozřejmě není neměnný. Vzhledem ke všeobecným trendům a
zpřísňující se legislativě lze předpokládat, že kvalita vody v tocích v dotčené oblasti a
chemický stav dotčených útvarů povrchových vod se bude postupně spíše zlepšovat.
Prognózy vývoje biotických společenstev jsou obsaženy v expertních posudcích pro
jednotlivé biologické složky ekologické kvality (samostatná příloha SP3).
Lze předpokládat, že společenstva makrozoobentosu budou v budoucnu čím dál více
ovlivněna šířením nepůvodních a invazních druhů. Případné masové rozmnožení filtrátora
slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha) by mohlo ovlivnit společenstva
fytoplanktonu, tedy vést ke snížení abundance fytoplanktonu. Významné změny ve stavu
rybího společenstva nelze předpokládat. Současná kvalita vody i charakter říčního koryta
zaručují zachování rybího společenstva s převahou říčních druhů ryb, které je v českém úseku
Labe ojedinělé.
V případě nulové varianty lze do budoucna předpokládat útlum vnitrozemské vodní
dopravy a nárůst železniční a především silniční dopravy [3]. To by mohlo mít na povrchové
vody v širším dotčeném území značné negativní vlivy způsobené zvýšeným rizikem nehod
s následkem znečištění podzemních i povrchových vod.
Vlnování
V současnosti se pro zajištění plavby na cca 30 km dlouhém, z hlediska plavby
problematickém úseku Labe pod VD Střekov v období nízkých vodních stavů omezeně
využívá krátkodobé nadlepšování průtoků, tzv. „vlnování“. Vlnování představuje vytvoření
umělé pozitivní vlny, která způsobí dočasné zvýšení hladiny ve zmíněném úseku a tím
umožní proplavení lodí. Varianta 0 představuje zachování stávajícího režimu vlnování do
budoucna. Vzhledem k přepokládaným klimatickým změnám (viz níže) je však
pravděpodobné, že efektivita tohoto organizačního opatření bude spíše klesat.
Toto organizační opatření probíhá v současnosti nepravidelně na základě požadavků
lodních přepravců po dohodě s dispečinky státních podniků Povodí Labe a Povodí Vltavy.
Snaha je využít vln vždy pro co největší počet plavidel. Podle informací dispečinku Povodí
Labe s.p. byla v letech 2008-2009 tato opatření využívána následovně: v roce 2008 bylo
provedeno celkem 73 nadlepšení vodního stavu, v roce 2009 bylo provedeno 48 nadlepšení
vodního stavu pro účely proplavení lodí daným úsekem Labe a kromě toho byl v období od
21. 9. 2009 do 3. 10. 2009 vodní stav nadlepšován téměř každodenně pro zajištění stavby
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břehových výhonů na Labi v ř. km 734,6 – 733,6 (pl. km 101,44 – 102,36), a to přes den
většinou na 155 až 160 cm, výjimečně na 175 až 180 cm, v noci byl udržován na 130–135 cm
(čtení vodočtu v Ústí nad Labem).
Možnost využívání vlnování v dotčeném úseku Labe v období nízkých průtoků
v pravidelném rytmu (jedenkrát týdně) řešila další aktuálnější studie [20]. Studie vycházela
z toho, že pro dosažení standardních minimálních plavebních podmínek (tj. stavu, kdy je
možné provozovat plavbu s ponorem nejméně 140 cm na celém úseku řešené části Labe
všemi technologiemi) musí být průtok navyšován na 207 m3/s, což odpovídá 210 cm na
vodočtu v Ústí nad Labem. Potřebná délka vlny pro proplavení lodí ve směru proti proudu od
Hřenska ke Střekovu vycházela z doběhové doby čela vlny od VD Střekov po Hřensko (8
hodin), doby jízdy plavidel proti proudu (9 hodin) a manipulačních dob (cca 4 hodiny) a činila
tedy přibližně 21 hodin. Na základě těchto skutečností bylo vypočteno, že objem VD Střekov
(3 mil. m3) postačí pro nadlepšení od průtoku 166 m3/s. Objem VD Střekov však není možné
zejména v období sucha pravidelně využívat, jeho zpětné doplnění je problematické. Pro
zajištění dotačních průtoků bylo uvažováno využít Vltavské kaskády pro rovnoměrné
dotování a VD Nechranice pro špičkové doplňování při nedostatečném objemu VD Střekov.
Bylo vypočteno, že pro zajištění vlnování jednou týdně by bylo v průměrném roce (s
vyloučením období, kdy průtok nedosahuje 110 m3/s) nutno využít celkem 69 mil. m3 vody a
z toho 22,7 mil. m3 by bylo nutno nárazově vypouštět řekou Ohře z VD Nechranice, přičemž
by se jednalo o jednorázová několikahodinová navýšení až o 55 m3/s, a to v málovodných
obdobích, což je ovšem z vodohospodářského hlediska velmi problematické a výrazným
způsobem by ovlivnilo využití toku jinými uživateli, zejména z hlediska obecného užívání
vod. Studie tedy dokumentuje, že nadlepšování průtoku pro umožnění plavby plavidel s
ponorem 140 cm v pravidelném rytmu není možné [20].
Kromě výše popsané pozitivní vlny, která je vytvářena řízeně, může při havarijním
výpadku hydroelektrárny na VD Střekov vzniknout také tzv. „negativní vlna“, a to tak, že se
okamžitě sníží průtok pod jezem o celý průtok turbínou až do chvíle, než obsluha jezu
provede patřičné manipulace. Pokles hladiny o desítky cm může způsobit uvíznutí či havárii
plavidel.
Klimatické změny
V případě varianty 0 budou plavební podmínky na volně plynoucím úseku Labe pod
jezem Střekov nadále plně závislé na průtocích v Labi. Pro posouzení dalšího vývoje
plavebních podmínek (ale i přírodních poměrů) v tomto úseku je proto mimořádně důležité
brát v úvahu prognózy vývoje klimatických faktorů, které mohou ovlivnit hydrologický režim
Labe. Tato problematika je popsána v kapitole C.II.4.1 Povrchová voda, v části Vývoj
průtoků v Labi a klimatická změna.
Z hlediska plavby jsou zásadní extrémně nízké průtoky, které plavbu omezují.
Výzkumy nasvědčují tomu, že je pravděpodobné, že v důsledku společně působících
klimatických změn se v budoucnosti bude zvyšovat četnost nízké vody v kritických letních
měsících. Jak dlouho tento vývoj bude přetrvávat, nelze odhadnout. Je možný i obrat trendu,
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ale přinejmenším střednědobě je žádoucí vycházet z vyššího rizika pro výskyt nízké vody
[24], [25], [26], [28].
Je tedy možné předpokládat, že plavební podmínky na volně plynoucím úseku Labe se
budou vlivem klimatické změny spíše zhoršovat.
Z provedených analýz také vyplynulo riziko zvyšujícího se výskytu extrémně
vysokých průtoků, tedy povodní, a to v souvislosti s tím, že ve většině oblastí Evropy se
zvýší intenzita extrémních srážek. V povodích velkých evropských řek - mezi nimi i Labe - se
pravděpodobnost výskytu velkých povodní téměř zdvojnásobí při současném zvyšování
extrémních hodnot průtoků.
Varianta 0 představuje z hlediska povodňové ochrany zachování stávajícího stavu.

Podzemní vody
Z hlediska vlivů na kvantitativní charakteristiky podzemních vod a jejich kvalitu
představuje varianta 0 zachování současného stavu, který je detailně popsán v kapitole
C.II.4.2. Další informace jsou uvedeny v aktualizovaném souhrnném hodnocení vlivů záměru
Plavební stupeň Děčín na podzemní vody v dotčeném teritoriu, které je uvedeno jako
samostatná příloha SP6.
Hladina podzemní vody v přilehlém teritoriu dobře koresponduje s hladinou vody v
korytě Labe díky značné propustnosti horninového prostředí v přilehlém území a
bezprostředně reaguje na její fluktuaci. V průběhu roku převažuje drenážní funkce koryta
Labe, tj. přítok podzemní vody do koryta Labe. Tento stav byl v roce 2005 zjištěn ve všech
monitorovacích vrtech na levém i pravém břehu Labe.
Do záměrem dotčeného území zasahuje pět útvarů podzemních vod. Jejich chemický
stav byl v platných plánech povodí vyhodnocen jako nevyhovující. Na základě monitoringu
podzemní vody pro potřeby hodnoceného záměru lze však konstatovat, že její kvalita se
nezhoršuje, naopak z porovnání vyhodnocení monitoringu podzemní vody za rok 2009 s
obdobím 2003 - 2005 vyplynulo významné snížení kontaminace podzemní vody na levém i
pravém břehu Labe. Tento příznivý stav by se mohl změnit v případě snížení hladiny
podzemní vody, které by mělo za následek zvýšené vyplavování kontaminantů z četných
přilehlých kontaminovaných areálů, jejichž sanace zdaleka není skončena a bude ještě dlouho
pokračovat. Tento scénář však v případě varianty 0 nelze předpokládat.
V případě nulové varianty lze do budoucna předpokládat útlum vnitrozemské vodní
dopravy a nárůst železniční a především silniční dopravy [3]. To by mohlo mít v širším
dotčeném území značné negativní vlivy způsobené zvýšeným rizikem nehod s následkem
znečištění podzemních i povrchových vod.

D.I.4.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Povrchové vody
Při realizaci záměru plavebního stupně Děčín ve variantě 1 dojde k ovlivnění
povrchových vod v dotčeném území. Záměr bude mít vliv na stav dotčených útvarů
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povrchových vod a bude ovlivňovat splaveninový a ledový režim labských přítoků (Ploučnice
a Jílovského potoka).

Vliv na ekologický stav dotčených útvarů povrchových vod
Realizace projektovaného záměru ve variantě 1 ovlivní v dotčeném úseku toku Labe a
jeho přítoků životní prostředí. Primárně dojde ke změně abiotických podmínek (fyzikálněchemických a hydromorfologických parametrů) a to následně ovlivní společenstva
organismů vázaných na vodní ekosystémy, z hlediska ekologického stavu povrchových vod
tedy biologické složky ekologické kvality.
Vliv na podpůrné fyzikálně-chemické parametry
Změny v hodnotách některých fyzikálně-chemických parametrů je možné očekávat
v oblasti vzdutí PSD (vodní útvary 14521020 Labe po soutok s tokem Jílovský potok a
14625000 Labe po soutok s tokem Kamenice), kde bude docházet zejména za malých
průtoků ke snížení rychlosti proudu. Tento pokles rychlosti proudění spojený s většími
hloubkami vody pravděpodobně ovlivní hodnoty některých všeobecných fyzikálněchemických parametrů. Změny je možné očekávat zejména v kyslíkových a teplotních
poměrech toku. Za účelem zhodnocení vlivu realizace záměru na tyto parametry byla pro
potřeby dokumentace EIA zpracována studie DHI Hydroinform, a.s. [13], která byla
zaměřena na změny v obsahu rozpuštěného kyslíku ve vodě, biochemické spotřebě kyslíku a
teplotě vody. Pro úsek Labe mezi Střekovem a Hřenskem byly sestaveny dva matematické
modely proudění v korytě (pro současný stav koryta a po výstavbě PSD) a k simulaci
proudění byl použit matematický model MIKE 11. Výpočty byly provedeny pro průtoky
Q345d, Q180d a Q30d. Studie uvádí následující závěry:
1) Průběh koncentrace rozpuštěného O2 - Vliv plavebního stupně Děčín se začíná
projevovat na množství rozpuštěného kyslíku v místě začátku jeho vzdutí, přibližně na ř. km
749,40 (pl. km 86,7). Od tohoto místa klesá oproti původnímu stavu rychlost proudění v
korytě Labe a tím i koncentrace rozpuštěného kyslíku. Lokální snížení koncentrace kyslíku
nabývá svého maxima těsně nad novým stupněm Děčín a projevuje se snížením koncentrací
rozpuštěného kyslíku oproti původnímu stavu až o hodnotu 0,6 mg/l (přibližně 10% snížení).
V místě plavebního stupně pak dochází k reaeraci vody. K nejefektnějšímu provzdušňování
vody dochází při převádění celého průtoku rovnoměrným přepadem přes všechna jezová pole.
V takovém případě by se koncentrace rozpuštěného kyslíku dostávaly dokonce nad hodnoty
současného stavu. V případě varianty 1 však bude průtok až do hltnosti turbin (tj. 310 m3/s)
převáděn vodní elektrárnou (kromě konstantního průtoku rybími přechody). Při průtoku vody
turbínami vodní elektrárny se voda prakticky neprovzdušňuje, a proto se pro zmírnění vlivu
na kyslíkovou bilanci toku u navrhované vodní elektrárny zavádí umělá aerace do savek
turbín, která zajistí efektivní provzdušňování vody. Toto provzdušnění zajistí, že snížení
koncentrace kyslíku bude vždy omezeno pouze na oblast vzdutí a nebude se za žádných
okolností propagovat dále po toku.
2) Průběh koncentrace BSK5 - Mírné pozitivní rozdíly je možné pozorovat v oblasti
nižších rychlostí způsobených zpětným vzdutím plavebního stupně Děčín. Díky nižším
rychlostem a delší době zdržení v jezové zdrži dochází k rychlejšímu rozkladu a odbourávání

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

251

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

koncentrací BSK5, které se v místě plavebního stupně Děčín projeví rozdílem koncentrací
mezi současným a novým stavem až o 0,5 mg/l ve prospěch variant se stupněm Děčín. V
dolní části modelu jsou již podmínky oproti současnému stavu nezměněné a vzniklý pozitivní
rozdíl v koncentracích BSK5 se propaguje dále po toku.
3) Teplota - Průběh teplot je velice vyrovnaný a je ovlivněn pouze přítoky mírně
chladnější vody z Bíliny a Ploučnice (teplota vody v Labi ve sledovaném úseku se pohybuje
okolo hodnoty 23,5 °C). Vliv varianty 1 na teplotu vody v řece je zanedbatelný.
Výše uvedené změny odpovídají průtoku Q345d, při vyšších průtocích jsou změny
v hodnotách sledovaných parametrů menší. Na základě těchto závěrů je možné předpokládat,
že vlivy PS Děčín na hodnoty všeobecných fyzikálně-chemických parametrů budou lokálního
charakteru a navíc nebudou výrazné a nedojde tedy k významnému narušení samočistící
schopnost toku ani kyslíkové bilance.
Významné změny v koncentracích specifických znečišťujících látek, které jsou určující
pro ekologický stav útvarů povrchových vod, s dopadem na ekologický stav dotčených
vodních útvarů po realizaci záměru nejsou očekávány. Další informace, které jsou relevantní
tomuto tématu, jsou uvedeny v části Vliv na chemický stav dotčených útvarů povrchových
vod.
Celkově lze konstatovat, že realizace PSD ve variantě 1 neovlivní významným
způsobem hodnoty fyzikálně-chemických parametrů a je nepravděpodobné, že by následkem
změn těchto parametrů došlo ke zhoršení ekologického stavu dotčených útvarů povrchových
vod.
Vliv na podpůrné hydromorfologické parametry
Výstavba PSD ve variantě 1 bude mít vliv na hydromorfologické charakteristiky toku
Labe a jeho přítoků.
Horní úsek Labe spadající do vodního útvaru 14625000 Labe po soutok s tokem
Kamenice bude ovlivněn vlastní výstavbou PS Děčín v ř. km 737,02 (pl. km 98,98). Plavební
stupeň jako příčná překážka v toku významně naruší kontinuitu Labe (narušení longitudinální
konektivity toku). Migrační propustnost bude zajišťovat rybí přechod v podobě bypassu na
pravém břehu a technický rybí přechod mezi pravou stěnou plavební komory a jezovým
pilířem. V místě stavby plavební komory, horní a dolní rejdy s čekacími stáními, MVE a
jezové části s rybími přechody mezi ř. km 737,6 – 736,61 (pl. km 98,40 - 99,40) dojde
k lokální likvidaci stávajícího dna a nynější zpevněné břehy budou nahrazeny betonovými
konstrukcemi. Tok tak bude v tomto místě odříznut od podzemní vody i od přiléhající úzké
nivy (narušení laterální konektivity). Levý břeh bude ovlivněn v delším úseku výstavbou
plavební komory a navazující horní a dolní rejdy.
Navazující 6 km dlouhý úsek toku pod plavebním stupněm (po ř. km 730,42; pl. km
105,40 u Dolního Žlebu) bude ovlivněn prohrábkou, která naruší dno toku. Výraznější
prohrábky budou realizovány v 3,15 km dlouhém úseku toku od výjezdu z dolní rejdy
plavebního stupně Děčín po ř. km 733,61 (pl. km 102,45), dále bude prohrábka provedena
pouze v krajích příčného profilu kynety a bude tak mít v podstatě charakter provozních
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údržbových prací správce vodního toku. Vlivem prohrábky dojde k zaklesnutí hladiny a tím
také k obnažení stávajících břehů. Těsně pod plavebním stupněm dojde při Q345d k zaklesnutí
hladiny o 0,6 m. Ve vzdálenosti cca 2 km pod plavebním stupněm bude hladina vody při Q345d
ve srovnání se stávajícím stavem o 30 cm nižší. Změny hladiny oproti současnosti pro
jednotlivé profily po délce toku uvádí Tabulka 74.
Vzdutím plavebního stupně bude ovlivněn úsek toku nad PSD po oblast Nebočad (tj.
část vodního útvaru 14625000 Labe po soutok s tokem Kamenice a útvaru 14521020 Labe
po soutok s tokem Jílovský potok). K největšímu vzdutí hladiny dojde těsně nad jezem, a to
o hodnotu + 5,29 m oproti stávajícímu stavu při Q345d. Dále proti proudu Labe bude vzdutí
hladiny klesat. Hydrostatickým vzdutím bude hladina vody ovlivněna do cca ř. km 746 (pl.
km 90), dále proti proudu se bude propagovat vzdutí hydrodynamické, které bude sahat po
cca ř. km 749 (pl. km 87,2). V oblasti Nebočad (ř. km 747,68; pl. km 88,5) bude rozdíl hladin
při Q345d činit 20 cm. Při maximálním plavebním průtoku bude hladina prakticky na shodné
úrovni se stávajícím stavem již od cca ř. km 746 (pl. km 90).

říční km

Tabulka 74: Změny úrovně hladin oproti současnosti
pl. km
Místo
Změna úrovně při průtoku (m)
Q345d

726,9
729,92
731,02
735,38
736,23

109,20
105,80
103,80
100,60
99,70

Q180d

max.
plavební
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1

Hřensko, státní hranice, pravý břeh
0,0
0,0
státní hranice, levý břeh
0,0
0,0
Dolní Žleb
0,0
0,0
Čertova Voda
-0,3
-0,2
Prostřední Žleb, pod plavebním
-0,6
-0,3
stupněm
737,69
98,30
pod nádražím Děčín - Prostřední Žleb +4,3
+3,3
+0,4
738,90
97,10
železniční most Děčín-východ –
+3,7
+2,8
+0,3
Děčín-Prostřední Žleb
740,54
95,50
Tyršův most v Děčíně
+3,2
+2,4
+0,1
741,45
94,60
„Nový most“ v Děčíně
+2,7
+1,9
+0,2
741,93
94,10
vjezd do přístavu Rozbělesy
+2,3
+1,6
+0,1
743,60
92,50
kotviště Kovošrot
+1,6
+1,0
+0,1
744,10
92,00
loděnice Křešice
+1,5
+0,8
+0,1
745,95
90,20
přívoz Boletice
+0,8
+0,4
0,0
747,68
88,50
obec Nebočady
+0,2
+0,1
0,0
Pozn.: Q345d = 117 m3/s, Q180d = 248 m3/s, maximální plavební průtok = 1420 m3/s (cca
jednoletá voda)
Stávající břehy budou zaplaveny a zaniknou i některé lokality s mělkovodními habitaty,
chráněnými stávajícími koncentračními stavbami např. v oblasti Boletic. Přestože akumulační
objem PSD je minimální a jezová zdrž bude průtočná, bude zejména za nízkých průtoků
v úseku toku ovlivněném hydrostatickým vzdutím docházet ke snížení rychlosti proudu a
změně dynamiky proudění (více informací o předpokládaných rychlostech proudu v jezové
zdrži je uvedeno u varianty 1B). To ovlivní stávající erozně-akumulační režim toku Labe a
následně charakter dnového substrátu a břehových partií toku. Bude docházet k zvýšené
sedimentaci jemných plavenin a lze tedy očekávat zvýšený podíl jemnějších frakcí
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v substrátu, případně vznik vrstvy jemných usazenin. Změny však nebudou výrazné, protože
při vyšších průtocích bude jez postupně vyhrazován (k úplnému vyhrazení jezu bude docházet
při průtoku 1750 m3/s, tj. přibližně dvouletá voda) a tyto jemné sedimenty budou
vyplavovány.
Vzdutím, které se bude propagovat z Labe, budou rovněž ovlivněny vodní útvary
14612000 Ploučnice po ústí do toku Labe a 14521010 Jílovský potok po ústí do toku
Labe. Vliv vzdutí však bude omezen pouze na krátké úseky Ploučnice a Jílovského potoka při
jejich ústí do Labe - při Q180d vzdutí ovlivní cca 800 m toku v případě Ploučnice a cca 500 m
toku v případě Jílovského potoka. Vzhledem k tomu je možné vliv považovat z hlediska
hydromorfologie vymezených vodních útvarů za nevýznamný.
Podpůrné hydromorfologické charakteristiky jsou podle požadavků WFD (příloha V)
zohledňovány pouze pro zatřídění útvaru povrchových vod do velmi dobrého stavu, a proto
nebudou mít změny těchto parametrů přímý vliv na klasifikaci stavu dotčených vodních
útvarů. V případě dvou výše uvedených vodních útvarů vymezených na toku Labe (ID
14625000 a 14521020) však lze očekávat, že tyto změny budou významně ovlivňovat
biologické složky kvality a budou mít tedy dopad na klasifikaci ekologického stavu
prostřednictvím těchto biologických složek. Z hlediska hydromorfologie bude charakter
těchto vodních útvarů realizací PSD ve variantě 1 podstatně změněn a pro další procesy
plánování v oblasti vod bude pravděpodobně vhodné tyto vodní útvary vymezit jako silně
ovlivněné.
Vliv na biologické složky ekologické kvality
Pro účely kvalifikovaného odhadu vlivu realizace záměru na jednotlivé biologické
složky kvality byly zpracovány expertní posudky, které jsou v plném znění uvedeny
v samostatné příloze SP3. Lze očekávat, že realizace záměru ve variantě 1 negativně ovlivní
makrozoobentos, ryby a makrofyta. Další informace jsou uvedeny v kapitole D.I.7 Vlivy na
faunu, flóru a ekosystémy

Vliv na chemický stav dotčených útvarů povrchových vod
Po realizaci PSD ve variantě 1 by mohlo docházet k určitému zvýšení koncentrací
znečišťujících látek v povrchových vodách vlivem následujících faktorů:
•

zvýšené vymývání znečišťujících látek z horninového prostředí v dotčeném
území po realizaci záměru

Zvýšené vymývání znečišťujících látek z horninového prostředí a následné zhoršení
kvality podzemních a s nimi komunikujících povrchových vod je častým důsledkem změn
hladiny podzemních vod. V dotčeném území je registrováno několik desítek starých
ekologických zátěží (více informací poskytuje kapitola C.II.6.3 Staré ekologické zátěže). Na
základě zpracovaných studií [26], [61], [62] je však možné konstatovat, že výstavbou PSD ve
variantě 1 nedojde k negativnímu ovlivnění podzemních vod ani k vyplavování kontaminantů
ze starých ekologických zátěží (podrobné informace jsou uvedeny v části Vliv na
kvantitativní charakteristiky podzemních vod a Vliv na kvalitu podzemních vod). Proto lze
předpokládat, že tento faktor nebude mít významný vliv na kvalitu povrchové vody.
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•

uvolnění kontaminantů z dnových sedimentů

K uvolnění znečišťujících látek z dnových sedimentů Labe by mohlo docházet při
provádění prohrábek pod PSD, kterými bude narušena tzv. dnová dlažba. Pro posouzení rizika
kontaminace povrchových vod byly v dotčeném území provedeny odběry vzorků dnové
dlažby a sedimentů usazených pod dnovou dlažbou a jejich analýzy [33]. Bylo prokázáno, že
riziko kontaminace povrchových vod z dnových sedimentů Labe při prohrábce koryta pod
PSD je nízké. Další informace jsou uvedeny v kapitole C.II.6.3 Staré ekologické zátěže a v
kapitole D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Přesto však je doporučeno v průběhu přípravných a vlastních prací jakost vody v Labi
monitorovat a podle výsledků monitoringu případně přizpůsobovat zejména rychlost
prováděných prací.
•

znečištění vody technologickým zařízením PSD

Znečištění vody technologickým zařízením PSD má v porovnání s hlavními zdroji
znečištění (havárie na kanalizaci a v chem. podnicích) na kvalitu vody minimální vliv,
přičemž se jedná o znečištění havarijní. Aby byla i tato rizika minimalizována, jsou navržena
opatření k jejich prevenci, a to: 1) pravidelná údržba veškeré technologie, která může být
zdrojem znečištění vody, 2) instalace plovoucích mobilních clon a 3) používání ekologicky
odbouratelných olejů a mazadel. Tato opatření budou zapracována do manipulačního řádu
PSD.
•

znečištění vody provozem plavidel a únikem znečišťujících látek v důsledku
havárií plavidel

Znečištění vody v důsledku provozu lodní dopravy nelze předpokládat vzhledem
k tomu, že Vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb. zakazuje provozovat plavidlo,
které svojí konstrukcí a technickým stavem neodpovídá bezpečnosti provozu, obsluhujících
osob, přepravujících osob a věcí, ohrožuje životní prostředí, nebo jeho technická způsobilost
nebyla schválena. Na základě vodního zákona (254/2001 Sb.) nesmí být odpadní vody z
plavidel (tj. veškeré vody použité na plavidlech, kromě vod užitých k chlazení, u kterých
došlo pouze ke zvýšení teploty) vypouštěny do vod povrchových a provozovatelé plavidel
jsou povinni zabránit únikům odpadních vod a závadných látek z plavidel. Vodní doprava je
velmi bezpečným dopravním módem. Na základě analýzy plavebních nehod provedené Státní
plavební správou došlo v letech 1980 až 2009 na českém dolním Labi (úsek mezi Mělníkem a
státní hranicí) pouze ke čtyřem plavebním nehodám, při nichž došlo k vážnějšímu znečištění
vody ropnými produkty, které bylo nutné neutralizovat pomocí vapexu. Ve třech případech se
jednalo o rok 2003, kdy se v některých úsecích vodní cesty ještě projevovaly nánosy po
povodni. Poslední případ je z roku 2008, kdy došlo k úniku ropných produktů do vody až
neodborným zásahem hasičů. PS Děčín dále zvyšuje bezpečnost plavby, což je dáno vzdutím
v oblasti děčínských přístavů a stávajících plavebních úžin v Děčíně, rozšířením plavební
dráhy a snížením rychlosti proudu v místech manipulace s plavidly. I přes předpokládaný
nárůst intenzity vodní dopravy je proto pravděpodobné, že havárie způsobené plavidly
nebudou mít na kvalitu vody zaznamenatelný vliv.
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Celkově lze tedy konstatovat, že významné změny v koncentracích prioritních látek a
dalších znečišťujících látek, které jsou určující pro klasifikaci chemického stavu útvarů
povrchových vod, s dopadem na chemický stav dotčených vodních útvarů nejsou po realizaci
záměru očekávány.
Šíření znečišťující látky tokem Labe
Realizace PSD ve variantě 1 bude mít výrazně pozitivní efekt v případě ekologické
havárie (např. únik ropných látek z kanalizace apod.). V jezové zdrži PSD dojde k výraznému
snížení rychlostí proudění vody, což zpomalí postup kontaminantu. Zároveň se prodlouží
doba, po kterou může docházet k rozředění znečišťující látky, a tím dojde ke snížení její
maximální koncentrace. Studie DHI Hydroinform [13] za pomoci matematických modelů
proudění v současném korytě a po výstavbě PSD potvrdila, že pro uvažované průtoky (Q345d a
Q180d) plavební stupeň pozitivně ovlivní postup rozpuštěné znečišťující látky ve dvou
faktorech:
• zpoždění nástupu vlny v kontrolních profilech o 7,5 hod při Q345d a o 4 hod při Q180d
• zploštění kulminace vlny, tedy snížení maximální hodnoty koncentrace v kontrolních
profilech o 2/3 při Q345d a o více než 1/2 při Q180d
Díky jezu plavebního stupně Děčín bude také možné polutanty snadněji zachytit,
protože jez umožní efektivní použití norné stěny, která bude oproti stávající v Hřensku lépe
přístupná pro záchranný hasičský sbor. Tato norná stěna zabrání, aby se kontaminanty
z případné havárie šířily dále po proudu, kde se nachází cenné lokality sítě Natura 2000 EVL
Labské údolí a na německé straně pak EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Z
hlediska přeshraničních vlivů by se také omezily případy, kdy byla jakost povrchových vod,
určených k odběru pro pitné účely, zhoršena v důsledku havárie na české straně Labe.

Vliv na odtokové poměry, povodňová ochrana
Na dolním českém Labi se odtokově poměry změnily naposledy v roce 1964, kdy bylo
uzavřeno vodní dílo Orlík. Plavební stupeň Děčín je průtočná zdrž a její objem není možno
chápat jako zásobní prostor. Vzhledem k tomu, že PSD nemá žádný zásobní prostor,
nemůže odtokové poměry ovlivnit.
Hlavní podmínka budoucího manipulačního řádu PSD ve variantě 1 je udržet hladinu na
nominální úrovni 124,50 m n.m. Protože se jedná o malou zdrž, projevuje se silně křivka
vzdutí a objem je silně závislý na průtoku. Tabulka 75 uvádí objemy vody ve zdrži nad
původní přirozenou hladinou v závislosti na průtoku.

Qmd
Q m3/s
V tis. m3

Tabulka 75: Objemy vody ve zdrži v závislosti na průtoku
Q345d
Q210d
Q180d
Q90d
Q30d
117
217
248
384
633
2 990
2 360
2 190
1 837
1080

Q10d
934
660

Vzhledem k tomu, že zdrž je situována v intravilánu města Děčín a má břehy většinou
opatřené nábřežními zdmi, je možné předpokládat, že při krátkodobém kolísání hladiny
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nutném z provozních důvodů se její objem mění málo. Tyto objemy však nejsou k dispozici
pro zachycení průtoků z mimořádných manipulací při udržení hladiny na nominální výši
124,50 m n.m.
Vzhledem k malému objemu zdrže a poměrně vysokým průtokům dolního Labe má PS
Děčín velmi krátkou dobu zdržení. Přibližné doby zdržení při běžných průtocích jsou patrné
z následujícího grafu (Obrázek 47). Při povodňových průtocích bude jez vyhrazen.
Obrázek 47: Přibližné doby zdržení v jezové zdrži PS Děčín
14,0

Doba zdržení [h]

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
Q345d

Q180d

Q1

Vlnování
Povaha i cíle záměru Plavební stupeň Děčín nepředpokládá změny ve stávající praxi
využívání tohoto organizačního vodohospodářského opatření. Vlnování bude po výstavbě
PSD za nízkých vodních stavů nadále využíváno. Realizací PS Děčín ve variantě 1 však bude
pozitivně ovlivněna efektivnost vlnování, protože se zkrátí celková délka úseku vodního toku
s nepříznivými plavebními podmínkami ze současných 30 km na 18 km a následkem toho i
nutná délka vlny (a tedy potřebný objem vody) pro proplavení lodí [63].
Možnostmi vlnování v úseku Labe mezi Střekovem a koncem vzdutí PS Děčín se
detailně zabývala studie zpracovaná společností WELL Consultig, s.r.o. [20]. V případě
potřeby proplavení lodí ve směru proti proudu od konce vzdutí PS Děčín v oblasti Křešic ke
Střekovu vychází délka vlny z doběhové doby čela vlny od VD Střekov po konec vzdutí PS
Děčín (5 hodin), doby jízdy plavidel proti proudu (6 hodin) a manipulačních dob (cca 4
hodiny). Celková délka vlny vypouštěné z VD Střekov od začátku manipulace po konec
manipulace se tedy oproti nulové variantě snížila na 15 hodin. Bylo vypočteno, že za těchto
podmínek objem vodního díla Střekov (3 mil. m3) stačí pro nadlepšení z průtoku 148 m3/s.
Problém doplňování objemu VD Střekov v suchých obdobích je ve srovnání s nulovou
variantou méně výrazný, nicméně přetrvává. Pro zajištění vlnování pravidelně jednou týdně
(opět s vyloučením období, kdy průtok nedosahuje 110 m3/s) by v průměrném roce bylo
nutno využít celkem 48,4 mil. m3 vody a z toho 6,6 mil. m3 by bylo nutno nárazově vypouštět
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řekou Ohře z VD Nechranice, přičemž by se jednalo o jednorázová několikahodinová
navýšení až o 37 m3/s.
Lze tedy konstatovat, že vlnování nebude možné pravidelně využívat v období
extrémního sucha, nicméně bude možné ho efektivně využívat v rozmezí průtoků od 148 do
207 m3/s, a to po dohodě s vodohospodářskými dispečinky Povodí Vltavy a Povodí Labe.
Realizací PS Děčín ve variantě 1 budou pozitivně ovlivněny také dopady negativních
vln, které mohou vznikat při havarijním výpadku hydroelektrárny na VD Střekov [63]. PS
Děčín bude po své výstavbě schopen zcela eliminovat poproudní projevy těchto negativních
vln, a to manipulací mezi kótami 124,5 a 125,0 m n. m. Negativní vlnu bude možné utlumit
převáděním konstantního průtoku přes PS Děčín. Hladina ve zdrži PS Děčín poklesne
maximálně o cca 12 cm.
Klimatické změny
Vzhledem k prognózám vývoje klimatu (viz kapitola C.II.4.1 Povrchová voda, část
Vývoj průtoků v Labi a klimatická změna) a možnému zvýšenému riziku výskytu extrémních
vodních stavů na Labi (nízkých průtoků i povodní) bude mít realizace PS Děčín pozitivní
efekt. V případě nízkých vodních stavů PS Děčín zajistí v dotčeném úseku Labe stabilní
plavební podmínky, které budou v porovnání s variantou 0 méně závislé na průtoku v Labi.
V případě extrémně vysokých průtoků přispěje ke zmírňování povodňových rizik (viz další
kapitola).
Povodňová ochrana
PS Děčín přispěje v přilehlém území ke zvýšení ochrany obyvatel a jejich majetku proti
povodním a nebude mít žádné negativní, ale ani pozitivní dopady na průběh povodní směrem
po proudu, tedy ani na německý úsek Labe [64], [65], [66], [67].
Povodňová ochrana města Děčín
Na základě výsledků 2D matematického modelu MIKE 21C [65] dojde po realizaci
PSD k mírnému snížení kulminačních hladin povodní v oblasti nad PSD díky snížené drsnosti
v nezarůstajícím korytě toku. Stabilizovaná hladina v intravilánu města bude bránit zarůstání
koryta, nedovoleným skládkám a zástavbě v inundačním území. Z porovnání výšek hladin
(Tabulka 76) je patrné, že vypočtené hladiny pro stav po výstavbě PSD jsou při povodňových
průtocích Q20 a Q100 cca o 20 cm nižší než hladiny pro současný stav.

QN

Q5
Q20
Q100

Tabulka 76: Porovnání výšek hladin při povodních
QN na vodočtu (m3/s)
Rozbělesy přístav, ř. km 741,80 Děčín vodočet, ř. km 740,5
(pl. km 94,15)
(pl. km 95,52)
Ústí n. L. Děčín
stávající stav
s PSD
stávající stav s PSD
2354
2425
128,71
128,14
3279
3375
130,70
130,53
130,16
129,95
4419
4542
132,58
132,45
132,02
131,80
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Zásadní význam v ochraně před povodněmi bude mít PSD v případě tzv. zimních
povodní doprovázených chodem ledů a hrozících tvorbou ledových nápěchů a bariér. K
zimním ledovým povodním dochází při průtocích nižších než katastrofálních, nicméně jejich
ničivé účinky mohou být daleko větší než při povodních letních. V případě vytvoření zácpy
může vzniklá ledová bariéra způsobit vzdutí hladiny až o několik metrů a katastrofální
záplavu území nad ní. Pokud by došlo k takové události v oblasti Děčína, znamenalo by to
zaplavení rozsáhlých částí intravilánu města (zatopení nechráněných objektů v dosahu
záplavové čáry Q20 a ohrožení průjezdnosti města).
PSD představuje účinný prostředek, kterým lze zabránit ničivým účinkům ledových
povodní. Vhodnou manipulací jezovými uzávěry lze rozrušovat tvorbu souvislé ledové
pokrývky a případné zácpy, a zajistit účinný transport ledů a ledové tříště do úseku řeky pod
plavebním stupněm [66], [67].
Vliv PSD na průběh povodní směrem po toku
PSD nemá žádný akumulační objem, který by mohl být využit pro ovlivění kulminační
výšky hladiny při průchodu povodně níže po toku nebo pro zadržení části objemu povodně a
časové oddálení její kulminace. Při nárůstu průtoku na cca 1750 m3/s (tj. přibližně dvouletá
velká voda) je již hrazení PSD zcela sklopeno a povodňové průtoky neovlivněně procházejí
jezovým profilem. Průběhy kulminačních hladin pod PSD v příhraničním úseku Labe byly
simulovány pomocí 1D a 2D matematického modelu při Q1, Q2, Q5, Q20, Q50 a Q100. Průběhy
kulminačních hladin byly vyšetřeny jednak za současného stavu, jednak po výstavbě
plavebního stupně Děčín. Na obou modelech se dospělo ke zcela shodným výsledkům, a to že
v příhraničním úseku Labe jsou průběhy kulminačních hladin shodné v celém rozsahu.
Výstavbou plavebního stupně Děčín tedy nedojde ke zhoršení poměrů při průchodu povodní
níže po toku, nicméně pro zvýšení povodňové ochrany sídel níže po toku (na české straně
Hřensko a Dolní Žleb) nemá žádný význam.

Vliv na splaveninový a ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka a
průchod povodní
Problematikou vlivu PSD na splaveninový a ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského
potoka se zabývá studie zpracovaná VUV T.G.M., v.v.i. [68]. Výstavbou záměru Plavební
stupeň Děčín dojde ke zvýšení hladiny vody v ústí Ploučnice a Jílovského potoka. Při zvýšení
hladiny na kótu 124,5 m n. m. se při Q345d jedná o zvýšení o 3,06 m v ústí Ploučnice a o 2,75
m v ústí Jílovského potoka (Tabulka 77 aTabulka 78). Existují obavy, že toto zvýšení hladiny
může přinést problémy při odvádění povodňových průtoků a propouštění ledů a za chodu
splavenin může docházet k zanášení výustní tratě splaveninami. Účelem studie bylo zjistit,
zda k takovým situacím může docházet a jak jsou takové případné situace nebezpečné.
Regionální a bleskové povodně na Ploučnici a Jílovském potoce
Regionální povodně způsobují vydatné dlouhotrvající deště nebo táním sněhu při
současném dešti. Povodní není postižen jeden tok, ale všechny toky v území. Do dolních
úseků toků stéká dešťová voda z rozsáhlého území a průtoky vody v nich dosahují extrémních
hodnot. Za takové meteorologické situace není velký průtok jen ve výustní trati Ploučnice a
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Jílovského potoka, ale také v Labi. Úroveň hladiny ve výustní trati obou přítoků udává potom
především průtok v Labi. V případě Ploučnice zůstanou stávající poměry zachovány, případně
se výstavbou plavebního stupně Děčín mírně zlepší, protože dojde ke snížení hladiny v Labi
při průchodu velkých vod korytem (při Q5 se hladina sníží o 20 cm, při Q10 o 17cm).
Tabulka 77: Porovnání úrovně hladin v ústí Ploučnice v současnosti a po vybudování
plavebního stupně Děčín (za průtoků Q345d–Q180d se uvažuje plné vzdutí)
Průtok
Q345d
Q210d
Q180d
Q1
Q2
Q5
Q10
Q20
Q100
Současnost 121,46 122,19 122,38 125,86 126,67 127,69 128,44 129,09 130,84
Budoucnost 124,52 124,58 124,61 126,07 126,63 127,49 128,27 129,07 130,77
Rozdíl
3,06
2,39
2,23
0,21
-0,04
-0,20
-0,17
-0,02
-0,07
Následující tabulka dokládá, že za regionální povodně budou na Jílovském potoce
víceméně zachovány dnešní poměry i po výstavbě záměru Plavebního stupně Děčín.
Tabulka 78: Porovnání úrovně hladin v ústí Jílovského potoka v současnosti a po
vybudování plavebního stupně Děčín (za průtoků Q345d–Q180d se uvažuje plné vzdutí)
Q345d
Q210d
Q180d
Q1
Q2
Q5
Q10
Q20
Q100
Průtok
Současnost 121,78 122,51 122,69 126,20 126,80 127,78 128,52 129,28 131,22
Budoucnost 124,53 124,60 124,63 126,39 126,81 127,80 128,57 129,18 131,19
Rozdíl
2,75
2,09
1,94
0,19
0,01
0,02
0,05
-0,10
-0,03
Bleskové povodně se vyskytují od poloviny dubna do konce září a jsou způsobeny
typicky bouřkovými, tzv. konvektivními srážkami velmi vysoké intenzity s krátkým trváním,
které většinou zasahují svými plošně izolovanými jádry území o menší rozloze (přívalové
deště). Nejškodlivější jsou na malých a středních povodích. Přicházejí nenadále a vyznačují se
mimořádně prudkým vzestupem průtoku, vysokou kulminací a následujícím rychlým
poklesem průtoku. Trvají většinou jen několik hodin. V případě přívalových dešťů v povodí
Ploučnice nebo Jílovského potoka proto může nastat situace, že na těchto tocích bude
povodeň, ale v Labi bude stav vody nízký. Koryta výustních tratí obou toků mají velkou
kapacitu, ale vzdutím hladiny z Labe se jejich kapacita zásadním způsobem sníží. V případě
výskytu bleskové povodně na Ploučnici nebo Jílovském potoce se proto musí hladina vody v
Labi sklopením jezu výrazně snížit. Touto manipulací se nastolí poměry, které zajistí
neškodné provedení povodně výustním úsekem přítoku. Snižování hladiny musí proběhnout
tak, aby nedošlo k ohrožení plavidel nacházejících se ve zdrži. Pro splnění požadavku je
potřebná včasná manipulace, což vyžaduje, aby obsluha plavebního stupně měla včas
informaci o zvyšující se hladině v Ploučnici a Jílovském potoce. K tomuto účelu je nezbytné
za koncem vzdutí ve výustní trati obou těchto významných přítoků vybudovat vodoměrnou
stanici s dálkovým přenosem dat na PSD. Zmíněné manipulace musí být závazně zakotveny
v budoucím manipulačním řádu plavebního stupně Děčín.
Povodňový průtok v Ploučnici nebo Jílovském potoce může způsobit určité plavební
problémy v blízkosti ústí do Labe, které ovšem budou menší než za současného stavu.
Nicméně informace z vodoměrných stanic poslouží k varování posádek lodí.
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Splaveninový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka
Z hlediska splaveninového režimu není řeka Ploučnice problematickým tokem. K chodu
splavenin dochází za povodňových průtoků. Objem splavenin z Ploučnice do Labe zůstane
stejný. V případě regionální povodně se poměry ve výustní trati nezmění a zůstane stejné i
místo uložení či usazení splavenin v Labi. Za situace, kdy nastane blesková povodeň, se
hladina vody v Labi sklopením jezu sníží (viz výše), což zajistí neškodné provedení povodně
a zabrání usazování splavenin ve výustním úseku. Může se stát, že se část splavenin uloží na
začátku výustní trati Ploučnice, a to především v případech menších bleskových povodní, kdy
nebude potřebné výrazně snižovat hladinu vody ve zdrži PSD.
Jílovský potok má velký sklon a svahy jeho údolí jsou strmé, a proto se vyznačuje
velkým výskytem splavenin. K jejich zachytávání byla v minulosti v km 6,3 vybudována
štěrková přehrážka. Úsek toku pod přepážkou je opevněný a nejsou v něm patrné známky
eroze. Obdobně jako u Ploučnice lze konstatovat, že se dnešní přísun splavenin z Jílovského
potoka do Labe výstavbou plavebního stupně nezmění. Objem splavenin a jejich místo
uložení či usazení v Labi zůstane v případě výskytu regionálních povodní stejné, za menších
bleskových povodní se může stát, že se část splavenin uloží na začátku výustní trati potoka.
Ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka
Za posledních 50 let došlo na Ploučnici ke změně ledových poměrů. V dnešní době má
významný vliv na ledovou situaci v korytě zejména přítok teplých odpadních vod. Především
díky tomu se v dnešní době na Ploučnici nevyskytují škodlivé ledové podvodně. Výustní trať
má navíc velký sklon, rychlost vody v ní je poměrně velká a ani za malého průtoku nezamrzá.
V zastavěných územích nejsou na toku překážky, které by mohly za chodu nebo odchodu ledu
způsobit velký nápěch nebo zácpu. Avšak po výstavbě plavebního stupně Děčín dojde ke
vzdutí hladiny ve výusti Ploučnice, rychlost vody se podstatně sníží a v době mrazů bude
hladina zamrzat a stane se tak překážkou při průchodu ledu. Přitékající kaše se bude před
překážkou hromadit a bude ucpávat průtočný profil a vytvoří se ledový nápěch.
Na Ploučnici se vyskytuje chod ledové kaše jen za průtoků vody 10 m3/s a větších.
Za menších průtoků se vnitrovodní led zachytává na kamenitém dně a chod ledové kaše
se nevyskytuje nebo je velmi malý. Výustní trať zamrzá jen za malých průtoků. Za průtoků
větších než 20 m3/s se hladina výustní trati neucpe ledem a nevytvoří se překážka pro průchod
ledu.
Z uvedeného vyplývá, že se ve výustní trati bude za mrazů tvořit ledový nápěch, pokud
bude průtok vody v Ploučnici 10–20 m3/s. V obou mezních průtocích jsou nápěchy krátké
a nezpůsobují nebezpečné rozlití vody. Rozvoj nápěchu proti vodě nedovoluje velký sklon
koryta Ploučnice. V situaci, kdy nápěch dokončil svůj růst, ledová kaše nadále přitéká,
ale nápěch v Ploučnici ji již nezadržuje. Kaše prochází nápěchem a ukládá se v Labi, kde
se tvoří nápěch.
Nápěch v Labi ovlivňuje nápěch ve výustní trati Ploučnice. Zvýšením hladiny v Labi
se vytvářejí podmínky pro růst nápěchu ve výustní trati Ploučnice. Sklon hladiny v nápěchu
se nemění a tak lze odvodit, jak nápěch zvýšením hladiny naroste. Nebezpečného stavu
se dosáhne, pokud hladina v Labi překročí kótu 127,00 m n. m.
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Uvedenému nebezpečí bude možné bez obtíží čelit částečným sklopením jezu
plavebního stupně Děčín, kterým se dosáhne potřebného snížení hladiny.
Zamrzlá hladina výustní tratě bude překážkou i pro průchod ledových ker za odchodu
ledu. Odchody ledu s velkým množstvím ledu patří minulosti. Menší odchod ledu však nelze
vyloučit. Jeho výskyt je možný mezi Žandovem a Děčínem v případě, že po tuhých mrazech a
malých průtocích, kdy řeka rozsáhle zamrzne, přijde náhlé oteplení s deštěm a průtok vody se
zvýší na desítky m3/s. Nejdříve by se uvolnil led v úsecích s velkým sklonem a vytvořil by
drobné zácpy v jednotlivých jezových zdržích. Později, za většího průtoku, by docházelo
k protrhávání jednotlivých zácp a nastal by celkový odchod ledu. I ten by byl doprovázen
přerušením či dočasným zastavením a vytvořením větší zácpy ve velkých jezových zdrží.
Poslední zácpa by se vytvořila na jezu v Děčíně.
Z uvedeného je patrné, že odchod ledu je proces, který má nějakou dobu trvání, během
které je rozhodně možné snížit hladinu vody v Labi. Snížením hladiny dojde k rozlámání
ledové pokrývky a odplavení ledu z výustní trati. Manipulací na jezu plavebního stupně lze
překážku pro průchod ledu včas odstranit.
Na Jílovském potoce se pod přehrážkou nevyskytují ledové povodně. Z nedávno minulé
doby jsou však známy meteorologické situace, při kterých se v době tuhých mrazů vyskytly
povodňové průtoky a na Jílovském potoce, stejně jako na řadě dalších toků, nastal chod
ledové kaše. Za takové situace je povodňový průtok i na Labi, takže jez plavebního stupně
bude sklopen, ve výustní trati se podmínky nezmění a ledová kaše výustní tratí projde.

Podzemní vody
Při realizaci záměru plavebního stupně Děčín ve variantě 1 s navazující prohrábkou
plavební kynety nelze vyloučit ovlivnění podzemní vody v přilehlém území, a to jak z
hlediska kvalitativního, tak i kvantitativního.

Vliv na kvantitativní charakteristiky podzemních vod
Vlivy na kvantitativní charakteristiky podzemních vod byly posouzeny několika
expertízami vypracovanými Prof. Ing. Pavlem Dvořákem, DrSc. [26], [61], [62], zaměřenými
jak na úsek toku Labe, který bude ovlivněn vzdutím plavebního stupně, tak i úsekem pod
plavebním stupněm, který bude ovlivněn prohrábkou plavební kynety. Hlavní poznatky jsou
uvedeny v aktualizovaném souhrnném hodnocení vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na
podzemní vody v dotčeném teritoriu, které je uvedeno jako samostatná příloha SP6.
V úseku Labe ovlivněném vzdutím plavebního stupně dojde ke zvýšení hladiny
podzemní vody v přilehlém pruhu příbřežního území o šířce L. Hydraulické řešení vychází z
hodnot průtoků Q345d, Q210d a Q180d a je zpracována pro doby tx = 10, 30 a 365 dní. Řešení je
provedeno jednak pro případ nepropustného (dlážděného, zakolmatovaného) dna koryta Labe
(ALTERNATIVA A, hloubka nepropustné vrstvy 1 je nulová), jednak pro úseky Labe, u
nichž se nepropustná vrstva nachází v hloubce 1 podle dnem koryta Labe (ALTERNATIVA
B). U ALERNATIVY B se hydraulicky uplatňuje i proudění vody v propustném podloží dna
koryta do hloubky konvergence proudění. Obě alternativy byly řešeny pro podmínky
nestacionárního charakteru proudění v horninovém prostředí.
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Maximální hodnoty vlivu L (m) zvýšené hladiny vody v korytě Labe na zvýšení hladiny
podzemní vody v přilehlém teritoriu se pohybují na levém břehu Labe v rozmezí 19,63 –
127,93 m u ALTERNATIVY A a 39,05 – 241,26 u ALTERNATIVY B. Na pravém břehu se
maximální dosah vlivu L pohybuje v rozmezí 17,88 – 115,78 m u ALTERNATIVY A a
v rozmezí 31,71 – 203,98 u ALTERNATIVY B. Hydraulické řešení je provedeno pro
experimentálně testované rozmezí vstupních odporů od 1 do 5. Při uvažování vstupních
odporů se maximální dosah L u ALTERNATIVY B sníží na levém břehu Labe na rozmezí
26,40 – 229,64 m, na pravém břehu Labe na rozmezí 21,59 – 184,99 m.
Následkem těchto změn se sníží drenážní účinnost koryta Labe. Ke zvýšení hladiny
podzemní vody v přilehlé pobřežní zóně bude docházet nejen vlivem průsaku vody z koryta
Labe (v případě propustného omočeného obvodu koryta Labe), ale i vlivem přirozeného
přítoku podzemní vody z hydrogeologického povodí k Labi jakožto erozní bázi. Situaci může
akcentovat i soustředěný přítok podzemní vody tektonickými liniemi, zjištěný při realizaci
monitorovacích vrtů na levém i pravém břehu, a samozřejmě infiltrace atmosférických srážek.
Je zřejmé, že může dojít ke zvýšení hladiny podzemní vody v pobřežní zóně, které přirozený
podzemní odtok ve směru toku vody v Labi nebude schopen hydraulicky zvládnout. Uvedené
nebezpečí lze úspěšně eliminovat řadou technických opatření. Odtok podzemní vody,
souběžný s trasou koryta Labe bude možno spolehlivě regulovat a v první řadě využít
možnost zvýšení účinnosti hydraulického propadu pod plánovaným stupněm. Prakticky by to
znamenalo vybudovat na obou březích Labe transversální regulační, případně retardační,
drény, založené na štěrkové terasy a gravitačně vyústěné pod stupněm do Labe.
Obdobný závěr uvádí i práce ARCADIS Geotechnika, a.s. [32]. Pomocí numerického
modelu proudění podzemní vody v okolí plavebního stupně byly modelovány změny
proudění podzemní vody po výstavbě PS Děčín. Výsledky ukázaly, že plánované stavební
konstrukce plavebního stupně výrazně pozměňují přirozené proudění podzemní vody na
lokalitě. V rámci projektové přípravy proto bude nutné navrhnout stavebně-technická
opatření, která zajistí dostatečný a bezpečný odvod podzemní vody z pravobřežního i
levobřežního okolí plánovaného plavebního stupně. Tato opatření ale jsou schopna uvedené
dopady na okolí plně eliminovat.
Úsek toku Labe pod PSD ovlivněný prohrábkou plavební kynety je detailně řešen v
expertíze „Hydraulické posouzení vlivu navržené prohrábky koryta Labe v úseku Plavební
stupeň Děčín - státní hranice ČR NSR (pl. km 89,10 až 109,27) na podzemní vodu v
přilehlém území na levém i pravém břehu Labe“ [62]. Hydraulické posouzení bylo
zpracováno ve dvou alternativách. Celý úsek ovlivněný prohrábkou v délce cca 6 km (ř. km
736,9 – 730,42; pl. km 99,05 - 105,4) byl posouzen pro případ, že převládá horizontální
složka proudění a dno je zakolmatováno (l = 0) - ALTERNATIVA A. Kromě toho byl
posouzen úsek Labe těsně pod předpokládaným PSD o délce cca 400 m (ř. km 736,9 –
736,49; pl. km 99,05 - 99,45), v němž po plánované prohrábce bude působit (i když
pravděpodobně jen dočasně do obnovení tzv. dnové dlažby) i konvergence proudění z vodou
nasyceného propustného kolektoru pode dnem koryta Labe, vymezeného polohou
nepropustné vrstvy v hloubce l > 0 pode dnem koryta Labe - ALTERNATIVA B.
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Hydraulické vyhodnocení ALTERNATIVY A bylo provedeno pro stávající stav i stav
po navržené prohrábce při Q345d pro experimentálně zjištěné rozmezí přítoku podzemní vody
1 až 5 l/s/ha. Negativní vliv prohrábky (tj. snížení hladiny podzemní vody a zvýšení
maximálního dosahu vlivu prohrábky (L) v přilehlém území) byl zjištěn v počáteční trase pod
navrženým PSD ř. km 736,9 – 736,33 (pl. km 99,05 - 99,6), kde se jednalo o snížení hladiny
podzemní vody až o několik desítek cm při Q345d. Ojediněle pak bylo snížení hladiny
podzemní vody zjištěno ř. km 735,77 – 733,13 (pl. km 100,1 - 102,80) a v úseku mezi ř. km
734,10 – 733,56 (pl. km 101,9 - 102,40), zde však již byly rozdíly méně výrazné. Na ostatních
místech byl zjištěn pozitivní vliv prohrábky (po prohrábce kynety dojde oproti současnému
stavu ke zvýšení hladiny podzemní vody) a na konci posuzovaného úseku prohrábky v ř. km
731,48 – 730,42 (pl. km 104,4 - 105,4) v souvislé délce 1 km již nebyl zjištěn žádný vliv. V
případě ALTERNATIVY B dojde vlivem konvergence proudění podzemní vody v
posuzovaném úseku (ř. km 736,9 -736,49; pl. km 99,05 - 99,45) ke snížení maximálního
dosahu vlivu prohrábky (L) na hladinu podzemní vody v přilehlém území. Tento stav však
bude dočasný a bude eliminován zakolmatováním dna Labe.
Infiltrace dešťových srážek může v průběhu roku významně zmírňovat výše zmíněné
lokální negativní vlivy prohrábky na hladinu podzemní vody. Tento vliv není zanedbatelný:
zvýšení hladiny podzemní vody se na posuzované lokalitě vlivem 24-hodinových srážek
pohybuje v rozmezí od 13,5 (pro pravděpodobnost opakování jednou za rok) do 39,8 cm pro
N = 200 let. Zvýšení hladiny podzemní vody vlivem efektivní infiltrované části přívalových
dešťů se pohybuje v rozmezí od 3,1 do 7,8 cm (pro N 1 rok) a v rozmezí od 11,6 do 37,8 cm
(N = 200 let) pro přívalové deště v době trvání od 5 do 120 minut.
Snížení hladiny podzemní vody může negativně ovlivnit některé chráněné biotopy
v dotčeném přilehlém území. To se týká zejména zhruba poloviny lokality lužního lesa o
celkové ploše cca 1 ha na levém břehu Labe těsně pod plavebním stupněm (ř. km 736,90 –
735,89; pl. km 99,05 – 100,03). Toto snížení lze eliminovat vhodným regulačním nebo
retardačním technickým opatřením. Zdrojem podzemní vody pro toto zvýšení může být
hydraulický propad pro podzemní vodu v místě PS Děčín (viz výše).
V Expertíze [62] je vyhodnocen i vliv prohrábky při povodňových průtocích Q1 až Q100.
Ten je zanedbatelný ve srovnání s razantními důsledky povodní včetně destrukce chráněných
lokalit. Tyto důsledky nelze spojovat s výstavbou PS Děčín, který je při povodňových stavech
vyhrazen.
Závěrem je možno konstatovat, že realizace PSD ve variantě 1 ovlivní hladinu
podzemní vody v okolním území. Vzhledem k spíše pozitivní celkové bilanci (převládajícímu
vlivu PSD ve směru zvýšení hladiny podzemních vod) a také vzhledem k celkovému rozsahu
záměru nelze předpokládat, že by realizace PSD ve variantě 1 negativně ovlivnila
kvantitativní stav útvarů podzemních vod, které zasahují do dotčené oblasti.

Vliv na kvalitu podzemních vod
Na základě provedených rozborů vzorků vody z monitorovacích vrtů je možno
konstatovat, že v letech 2003 a 2004 dozněl významný vliv povodně v roce 2002, v roce 2005
se kvalita podzemní vody výrazně přiblížila stavu před povodní a nadále je víceméně stabilní.
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Změny hladiny podzemních vod v důsledku realizace PSD ve variantě 1 mohou vést ke
změnám kvality těchto vod. Zvýšená hladina podzemní vody v oblasti ovlivněné vzdutím
plavebního stupně může zasáhnout do inkapsulovaných odpadů a kontaminovaných zemin u
řady starých ekologických zátěží, které jsou v dotčeném území registrovány (více informací
poskytuje kapitola C.II.6.3). Je však třeba si uvědomit, že záměrem zvýšená hladina v řece se
bude pohybovat v rozmezí, ve kterém se pohybuje již dnes (cca jednoletá voda). Potenciálně
zasažená kontaminovaná místa jsou tedy pravidelně smáčená již dnes. Trvalejším zvýšením
hladiny bude naopak současné vymývání omezeno. Nebezpečí spojené se zvýšením hladiny
podzemní vody lze rovněž eliminovat řadou technických opatření (viz část Vliv na
kvantitativní charakteristiky podzemních vod).
Prohrábka a s ní spojený pokles hladiny podzemní vody je z hlediska ochrany kvality
podzemních vod před vyplavováním znečišťujících látek z kontaminovaných zemin a ze
starých ekologických zátěží jednoznačně horší než vzdutí hladiny v jezové zdrži. V oblasti
pod PSD, která bude ovlivněna prohrábkou plavební kynety, bude docházet k lokálnímu
snížení hladiny podzemní vody. Vliv se však projeví pouze v úzkém pruhu kolem obou břehů
Labe (maximálně do cca 50 m) a v této oblasti nejsou evidovány žádné staré ekologické
zátěže. Na kvalitě podzemní vody se to tedy pravděpodobně neprojeví.
Pro efektivní řešení případných nebezpečí kontaminace podzemních vod je nutné
zajistit pokračování monitoringu jakosti podzemních vod v dotčené oblasti a jeho každoroční
vyhodnocování. V případě kontaminace vody, pocházející z některého z podniků podél řeky,
bude díky monitoringu možné dohledat původce znečištění a sjednat nápravu.
Závěrem lze konstatovat, že výstavbou PSD ve variantě 1 pravděpodobně nedojde k
negativnímu ovlivnění jakosti podzemních vod ani k vyplavování kontaminantů ze starých
ekologických zátěží. Útvary podzemních vod, které zasahují do území lokalizace záměru,
byly pro potřeby prvních plánů povodí z hlediska jejich chemického stavu vyhodnoceny jako
nevyhovující a není opodstatněné předpokládat, že by realizace záměru PSD dále negativně
ovlivnila jejich chemický stav.
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D.I.4.3 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními
Povrchové vody
Při realizaci záměru plavebního stupně Děčín ve variantě 1B dojde k ovlivnění
povrchových vod v dotčeném území. Záměr může mít vliv na stav dotčených útvarů
povrchových vod a bude ovlivňovat odtokové poměry v dotčeném území a také splaveninový
a ledový režim labských přítoků (Ploučnice a Jílovského potoka).

Vliv na ekologický stav dotčených útvarů povrchových vod
Realizace projektovaného záměru ve variantě 1B ovlivní v dotčeném úseku toku Labe a
jeho přítoků životní prostředí. Primárně dojde ke změně abiotických podmínek (fyzikálněchemických a hydromorfologických parametrů) a to následně ovlivní společenstva organismů
vázaných na vodní ekosystémy, z hlediska ekologického stavu tedy biologické složky
ekologické kvality.
Vliv na podpůrné fyzikálně-chemické parametry
Vliv záměru ve variantě 1B na podpůrné fyzikálně chemické parametry bude obdobný
jako v případě varianty 1. Po realizaci záměru nejsou očekávány významné změny
v hodnotách všeobecných fyzikálně-chemických parametrů ani v koncentracích specifických
znečišťujících látek, které by měly dopad na klasifikaci ekologického stavu dotčených
vodních útvarů.
Vliv na podpůrné hydromorfologické parametry
Vlivy záměru ve variantě 1B na hydromorfologické charakteristiky toku Labe a jeho
přítoků se budou vzhledem k souboru zmírňujících a revitalizačních opatření v porovnání
s variantou 1 v některých aspektech lišit.
V porovnání s variantou 1 je umístění vlastního plavebního stupně ve variantě 1B
posunuto o 100 m proti proudu směrem do intravilánu Děčína (ř. km 737,12; pl. km 98,88),
jeho výstavba však bude stejně jako v případě varianty 1 znamenat narušení kontinuity toku a
lokální likvidaci stávajícího dna a břehů. Migrační prostupnost bude ve variantě 1B zajištěna
velkokapacitním migračním koridorem na pravém břehu Labe a technickým rybím
přechodem mezi pravou stěnou plavební komory a jezovým pilířem.
Nominální vzdutí hladiny nad stupněm zůstává na kótě 124,50 m n. m. v profilu stupně
a změny úrovně hladin v oblasti vzdutí zůstávají prakticky shodné jako v případě varianty 1
(viz Tabulka 74), shodně tedy dojde k zaplavení stávajících břehů a mělkovodních zón.
Vlivy PS Děčín na charakteristiky proudění byly zkoumány pomocí 2D matematického
modelu [23]. Na základě výsledků 2D matematického modelu byly sestrojeny následující
grafy (Obrázek 48), které ukazují srovnání rychlostí proudu v ose toku za současného stavu a
po výstavbě PS Děčín v ř. km 737,12 (pl. km 98,88) při průtocích Q345d, Q180d a Q1.
Znázorněn je úsek toku, který bude ovlivněn vzdutím PS Děčín, hodnoty odpovídají středním
rychlostem proudu ve svislicích.
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Obrázek 48:: Srovnání středních
st
rychlostí proudu v ose toku

Z hlediska vlivu na hydromorfologické parametry je významné, že v případě varianty
1B dojde realizací plánovaných
plánovaný
zmírňujících a revitalizačních opatření
ření v oblasti vzdutí
k výraznému zvýšení heterogenity prostředí,
prost
zvláště pak v břehových
ehových partiích toku. Nové
břehy
ehy budou plážovány (tj. vysypávány říčním štěrkem v nízkém sklonu), na některých
n
místech bude břehová
ehová linie rozvolněna
rozvoln
a budou vytvářeny mělké
lké laguny. V oblasti stávajících
břehových výhonů (Boletice, Nebočady)
Nebo
budou zvýšeny
ny podélné ochranné hráze, které tak
nadále budou zajišťovat
ovat ochranu mělkovodních
m
habitatů. Stejně jako ve variantě
variant 1 ovlivní
vzdutí vodní útvary na Labi (ID 14625000 a 14521020), Ploučnici (ID 14612000)
14612000 a Jílovském
potoce (ID 14521010).
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Úsek toku pod plavebním stupněm (vodní útvar 14625000 Labe po soutok s tokem
Kamenice) bude ovlivněn prohrábkou, oproti variantě 1 však bude rozsah prohrábky
významně omezen. Cílové plavební hloubky budou dosaženy kombinací úpravy trasování
plavební dráhy, prohrábky a výstavby koncentračních staveb (břehových výhonů). Následkem
toho dojde v porovnání s variantou 1 k méně výrazným změnám úrovně hladiny v podjezí
oproti stávajícímu stavu. V úseku toku těsně pod jezem dojde ke snížení hladiny při Q345d
maximálně o 20 cm, dále ve směru po proudu se bude tento rozdíl snižovat (viz Tabulka 16:
Snížení hladiny prohrábkou s břehovými výhony).
Břehové výhony budou realizovány na obou březích Labe, budou navrženy tak, aby
byly proplavovány a nezanášely se jemným sedimentem. V okolí břehových výhonů budou
vznikat mělkovodní zóny a bude docházet k diverzifikaci proudových podmínek. Při vyšších
průtokových stavech budou břehové výhony přeplavovány. Břehové výhony budou řešeny
variabilně pro dosažení podmínek vhodných pro různé rostlinné a živočišné druhy. Tato
variabilita bude spočívat v rozdílném způsobu vyplnění prostoru mezi výhony a břehem a
v různých úpravách a sklonech vnějšího límce výhonů. Realizace břehových výhonů bude mít
za následek zvýšení heterogenity toku, prostředí kolem břehových výhonů bude využitelné
řadou organismů.
Stejně jako v případě varianty 1, nemohou mít změny hydromorfologických parametrů
z podstaty věci přímý vliv na klasifikaci stavu dotčených vodních útvarů, ale i v případě
varianty 1B lze očekávat, že změny ve vzdutí PS Děčín budou ovlivňovat biologické složky
kvality, což může mít dopad na klasifikaci ekologického stavu dotčených vodních útvarů
vymezených na toku Labe (ID 14625000 a 14521020). I v případě realizace varianty 1B bude
charakter těchto vodních útvarů podstatně změněn a pro další procesy plánování v oblasti vod
bude pravděpodobně vhodné tyto vodní útvary vymezit jako silně ovlivněné.
Vliv na biologické složky ekologické kvality
Pro účely kvalifikovaného odhadu vlivu realizace záměru na jednotlivé biologické
složky kvality byly zpracovány expertní posudky, které jsou v plném znění uvedeny
v samostatné příloze SP3. Lze očekávat, že realizace záměru ve variantě 1B negativně ovlivní
makrozoobentos a ryby. Vliv na tyto biologické složky však bude oproti variantě 1 významně
zmírněn realizací komplexu zmírňujících a revitalizačních opatření. Biologická složka
makrofyta bude záměrem ve variantě 1B ovlivněna pozitivně. Další informace jsou uvedeny
v kapitole D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy.

Vlivy na chemický stav dotčených útvarů povrchových vod
Vliv záměru ve variantě 1B na chemický stav útvarů povrchových vod bude obdobný
jako v případě varianty 1. Vzhledem k omezenému rozsahu prohrábek v úseku toku pod PSD
bude ve variantě 1B sníženo riziko kontaminace povrchových vod z dnových sedimentů Labe.
Změny v koncentracích prioritních látek a dalších znečišťujících látek, které jsou
určující pro klasifikaci chemického stavu útvarů povrchových vod, s dopadem na chemický
stav dotčených vodních útvarů nejsou po realizaci záměru očekávány.
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Vliv na odtokové poměry, povodňová ochrana
Vlnování
Možnosti využívání nadlepšování průtoků jako organizačního opatření k proplavení lodí
v úseku od VD Střekov po konec vzdutí PS Děčín v oblasti Křešic a jeho podmínky jsou
v případě varianty 1B obdobné jako ve variantě 1.
Klimatická změna
Situace je obdobná jako v případě varianty 1.
Povodňová ochrana
PS Děčín ve variantě 1B přispěje v přilehlém území ke zvýšení ochrany proti zimním
povodním a nebude mít žádné dopady na průběh povodní směrem po proudu. Zmírňující a
revitalizační opatření, která jsou integrální součástí záměru ve variantě 1B, jsou navržena
s ohledem na plánovaná protipovodňová opatření města Děčín.
Povodňová ochrana města Děčín
Z výsledků simulací, provedených pomocí 2D matematického modelu MIKE 21C [23],
je patrné, že PSD sníží výšku hladiny při Q5 a Q20. K maximálnímu snížení hladiny dochází
především díky snížení drsnosti zaplavených břehů a hydraulickým vlastnostem PSD cca
600 m nad osou jezu, a to o téměř 40 cm při Q5 a o 16 cm při Q20. V tomto místě dochází dle
výpočtu při průtoku Q100 ke zvýšení hladiny o přibližně 10 cm. Simulace na 2D modelu však
byly prováděny s uzavřenou plavební komorou, při otevření plavební komory by byla hladina
o 7 až 9 cm níže [69]. Při Q100 by tedy dle výpočtu došlo ke zvýšení hladiny o 1 až 3 cm, což
je na hranici přesnosti použitých modelů. Výsledky potvrdil i výzkum na fyzikálním modelu v
laboratoři. K negativnímu ovlivnění zastavěného území Děčína tedy nebude docházet.
Realizace záměru ve variantě 1B přispěje v přilehlém území především ke zvýšení
ochrany obyvatel a jejich majetku proti zimním povodním doprovázeným chodem ledů a
hrozícím tvorbou ledových nápěchů a bariér. Stejně jako ve variantě 1 zajistí pohyblivý jez
určitou ovladatelnost hladinového režimu toku a tím možnost tyto nebezpečné povodně
zvládnout.
Vliv PSD na průchod povodní dále po toku
Situace je obdobná jako ve variantě 1. PSD neovlivní ani výšky kulminačních hladin ani
časový průběh povodní dále po toku.

Vliv na splaveninový a ledový režim řeky Ploučnice a Jílovského potoka a
průchod povodní
Vliv záměru ve variantě 1B na splaveninový a ledový režim Jílovského potoka i
průchod povodňových průtoků bude totožný s vlivem záměru ve variantě 1.
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V případě Ploučnice se situace zásadním způsobem změní vzhledem k vybudování
nového zaústění do toku Labe a s tím spojených terénních úprav. Oproti variantě 1 dojde ke
zlepšení.
Studie Pöyry Environment a.s. [70] uvádí, že realizací nového zaústění budou běžné
průtoky převedeny do Labe kratší trasou, ve které nedojde k výrazné sedimentaci, a tedy
nebude docházet ke snižování kapacity výustní trati. Naopak vlivem provedených terénních
úprav (snížení terénu) dojde ke zvýšení kapacity výustní trati a tedy ke zlepšení podmínek pro
provedení velkých vod z Ploučnice oproti variantě 1. Při výskytu bleskových povodní nebude
nutná manipulace s hladinou v Labi prostřednictvím PSD, jako ve variantě 1.
Co se týče ledových jevů, vytvořením nového zaústění Ploučnice dojde jednak
k omezení nebezpečí vzniku ledové celiny v nové výustní trati (snížení rychlosti proudu
nebude tak velké) a jednak se vytvoří dostatečné prostory v prostoru ústí pro bezpečné rozlití
vody a překonání případných problémů bez nebezpečí vzdutí vody proti proudu Ploučnice.
Dojde tak i ke zlepšení situace oproti variantě 0.

Podzemní vody
Při realizaci záměru plavebního stupně Děčín ve variantě 1B nelze vyloučit ovlivnění
podzemní vody v přilehlém území, a to jak z hlediska kvalitativního, tak i kvantitativního.

Vliv na kvantitativní charakteristiky podzemních vod
Vliv PS Děčín ve variantě 1B na podzemní vody je vyhodnocen prof. Ing. Pavlem
Dvořákem, DrSc. v aktualizovaném souhrnném hodnocení vlivů záměru Plavební stupeň
Děčín na podzemní vody v dotčeném teritoriu, které je uvedeno jako samostatná příloha SP6.
Vliv na kvantitativní charakteristiky podzemních vod (hladinu podzemních vod, její
fluktuaci, tlakovost) v oblasti ovlivněné vzdutím PSD i možnosti řešení případných
negativních důsledků změn těchto parametrů jsou u varianty 1B stejné jako v případě varianty
1.
V úseku pod plavebním stupněm jsou negativní vlivy záměru (tj. pokles hladiny
podzemní vody) zmírněny výrazným omezením prohrábky plavební kynety a výstavbou
břehových výhonů. Rozdíly hladin vody v Labi před a po výstavbě břehových výhonů budou
minimální: při Q345d dojde k poklesu hladiny těsně pod stupněm o 20 cm, dále se bude rozdíl
oproti stávajícímu stavu snižovat a v ř. km 733,56 (pl. km 102,50) již nebude hladina
ovlivněna.

Vliv na kvalitu podzemních vod
Vliv na kvalitu podzemních vod a chemický stav vodních útvarů u varianty 1B bude
podobný jako v případě varianty 1. Omezení záklesu hladiny pod plavebním stupněm a
snížení hladiny podzemních vod v přilehlém území omezením prohrábky a výstavbou
břehových výhonů dále snižuje případné riziko vyplavení znečišťujících látek
z kontaminovaných zemin.
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D.I.4.4 Srovnání variant
Povrchové vody
Z hlediska vlivu na povrchové vody představuje varianta 0 zachování stávajícího stavu
a procesů. Negativním vlivem nulové varianty jsou zvýšená rizika havárií železniční a
především silniční dopravy v širším dotčeném území ve srovnání s variantami aktivními.
Varianta 1 a 1B ovlivní hydromorfologické charakteristiky toku Labe a jeho přítoků,
přičemž charakter vodních útvarů vymezených na toku Labe v dotčeném území (ID 14625000
a 14521020) bude výstavbou plavebního stupně podstatně změněn a pro další procesy
plánování v oblasti vod bude pravděpodobně vhodné tyto vodní útvary vymezit jako silně
ovlivněné. Zejména změněné podmínky ve vzdutí ovlivní biologické složky ekologického
stavu. V případě varianty 1 bude negativně ovlivněn makrozoobentos, ryby a makrofyta.
Zmírňující a revitalizační opatření ve variantě 1B zmírní negativní vliv na makrozoobentos a
ryby, vliv varianty 1B na makrofyta bude pozitivní.
Lze předpokládat, že varianta 1 a 1B neovlivní kvalitu vody v Labi a chemický stav
dotčených útvarů povrchových vod. Plavební stupeň navíc bude mít pozitivní efekt v případě
ekologické havárie, protože jeho vzdutí zpomalí postup kontaminantu a dojde k jeho většímu
naředění a jez plavebního stupně Děčín bude také možné využít jako havarijní profil, kde
bude možné polutanty efektivně zachytit za použití norné stěny.
PS Děčín (varianta 1 a 1B) přispěje v přilehlém území ke zvýšení ochrany obyvatel a
jejich majetku proti zimním povodním.
Z hlediska plavby varianty 1 a 1B pozitivně ovlivní efektivnost vlnování, tj.
krátkodobého nalepšování průtoků, které umožňuje proplavení lodí plavebně nevyhovujícím
úsekem toku.

Podzemní vody
Z hlediska vlivu na podzemní vody představuje varianta 0 zachování stávajícího stavu a
procesů. Negativním vlivem nulové varianty jsou zvýšená rizika havárií železniční a
především silniční dopravy v širším dotčeném území ve srovnání s variantami aktivními.
Varianty 1 a 1B ovlivní hladinu podzemní vody v okolním území. V oblasti ovlivněné
vzdutím plavebního stupně dojde u obou variant ke shodnému zvýšení hladiny podzemní
vody, které bude třeba řešit technickým opatřením. V oblasti pod plavebním stupněm, která
bude ovlivněna prohrábkou, bude docházet k lokálním poklesům hladiny podzemní vody,
v případě varianty 1B bude rozsah prohrábky omezen, čímž se zmírní vliv na hladinu
podzemní vody. Výstavbou PSD ve variantě 1 a 1B pravděpodobně nedojde k negativnímu
ovlivnění jakosti podzemních vod ani k vyplavování kontaminantů ze starých ekologických
zátěží.
Celkově nelze předpokládat, že by realizace PSD ve variantě 1 a 1B negativně ovlivnila
kvantitativní či chemický stav útvarů podzemních vod.

VARIANTA 0 ~ VARIANTA 1 < VARIANTA 1B
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D.I.5 Vlivy na půdu
D.I.5.1 Varianta 0
V případě varianty 0 nedojde k žádným dočasným ani trvalým změnám využití
pozemků či záborům půdy patřící do ochrany ZPF nebo PUPFL.

D.I.5.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Jelikož se převážná část stavebních prací a stavebních objektů bude odehrávat ve
vlastním řečišti Labe, dojde pouze v místě výstavby plavební komory, rejd, MVE a
provozních objektů k záboru půdy mimo tok řeky. Celkem bude zabráno cca 35 ha půdy, z
čehož 8,57 ha půdy patří do ochrany ZPF a 0,31 ha do PUPFL. Dočasně, po dobu výstavby,
bude zabráno cca 0,04 ha trvalého travního porostu. Detailní informace o záměrem dotčených
pozemcích včetně výměr jsou uvedeny v příloze P15.
U záboru ZPF se vesměs jedná o ornou půdu s nižší bonitou, která je zařazena do III.,
IV., ale zejména V. třídy ochrany. Kvalitnější nivní půdy se nachází v inundačním pásmu
stejně jako ostatní pozemky. Umístění parcel hodnotu pozemků částečně snižuje omezením
možnosti jejich efektivního hospodářského využití.
Během výstavby dojde k významné manipulaci s výkopkem. Při dodržení standardních
stavebních postupů nebude půdní povrch dotčen větrnou ani vodní erozí.
Ke kontaminaci půd může dojít pouze ve fázi výstavby záměru (úkapy ropných látek a
olejů ze stavebních mechanizmů). Při dodržení standardních stavebních postupů, které
zahrnují např. zajištění dobrého stavu vozového parku, nebude ke znečištění půdy docházet.

D.I.5.3 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními
Ve variantě 1B spadá z celkové výměry trvalého záboru 7,04 ha do ZPF, dočasně bude
zabráno 2,69 ha půdy. Pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebudou záměrem
dotčeny. Navýšení výměry dotčeného území spadající pod ochranu ZPF je způsobeno větším
rozsahem zemních prací v oblasti ústí Ploučnice a Jílovského potoka a úpravami terénu
v oblasti nad horní rejdou PSD. Tyto práce souvisejí s navrženými revitalizačními opatřeními
(snížení terénu, vytvoření tůní a lagun, výsadba vegetace, parkové úpravy). Detailní
informace o záměrem dotčených pozemcích včetně výměr jsou uvedeny v příloze P15.
Podobně jako ve variantě 1 se pozemky pod ochranou ZPF nachází v inundačním
pásmu, což jejich hodnotu částečně snižuje.
Stejně jako ve variantě 1 při dodržení standardních stavebních postupů nebude půdní
povrch dotčen větrnou ani vodní erozí ani nebude ohrožena kvalita půdy během výstavby
záměru.

D.I.5.4 Srovnání variant
Většího záboru ZPF dosáhne varianta 1B, a to především v souvislosti s realizací
revitalizačních opatření zejména v oblasti nad horní rejdou (jedná se o půdy s nižší bonitou –
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V. třída ochrany zemědělské půdy), ústí Ploučnice a Jílovského potoka (jedná se o
nadprůměrně produkční půdy třídy II, avšak v zemědělství nevyužívané), nad Křešicemi a u
Boletic.
Tabulka 79: Srovnání záborů ZPF a PUPFL variant 1 a 1B v ha
Varianta
1
1B
Trvalý zábor ZPF
8,57
7,04
Trvalý zábor PUPFL
0,31
0
Dočasný zábor ZPF
0,04
2,69
Dočasný zábor PUPFL
0
0

VARIANTA 0 > VARIANTA 1 ~ VARIANTA 1B
D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje se budou u jednotlivých
posuzovaných variant lišit. Varianta 0 představuje zachování stávajícího stavu, v případě
realizace varianty 1 a 1B lze předpokládat významné výkopové práce.
Od roku 2000 je v příbřežní zóně řeky Labe od Střekova po státní hranice ČR/SRN
prováděn monitoring vodorovných a svislých deformací a ověřování stavebně-technického
stavu stávajících objektů na obou březích. Vybudovaná monitorovací zařízení slouží pro
sledování případných podpovrchových svislých i vodorovných deformací a změn pórových
tlaků, souvisejících se změnou úrovně hladiny podzemní vody při výstavbě a zejména při
provozu projektovaného vodního díla oproti současnému stavu. Cílem systému vrtů je
sledování ovlivnění stavebních konstrukcí změnami hladiny v Labi, ke kterým může dojít při
a po realizaci záměru. Realizací výše uvedených vrtů byl vybudován velmi precizní
geotechnický monitorovací systém v oblasti vzdutí projektovaného jezu. Tento kontrolní
systém lze bezezbytku využít pro stávající záměr.

D.I.6.1 Varianta 0
Varianta 0 představuje zachování současného stavu do budoucna.

D.I.6.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Při realizaci PS Děčín ve variantě 1 budou provedeny významné výkopové práce
spojené s výstavbou jednotlivých stavebních objektů nebo činností souvisejících (výkopy pro
inženýrské sítě, přeložky kanalizací, atd.) zvláštní podíl výkopových prací pak budou
představovat prohrábky dna pod plavebním stupněm.
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Tabulka 80: Přehled předpokládaných objemů výkopových prací ve variantě 1
(objemy v m3)
Plavební stupeň a vodní elektrárna
Činnost

výkop a výlom

plavební
komora
163 000

zpětný zásyp
odvoz výkopku na
skládku

horní
rejda
56 000

dolní
Rejda
65 000

50 600
112 400

jez
417 000

MVE
209 000

prohrábka
dna pod
PSD
218 000

23 000
56 000

65 000

394 000

celkem

1 128 000
73 600

209 000

218 000

1 054 400

Zdroj: Pöyry 2007

Výkopové práce
V průběhu realizace projektované stavby budou při výkopových pracích zastiženy
zeminy kvartérních pokryvných útvarů a horniny předkvartérního podloží. Výkopek bude
následně zčásti využit pro zpětné zásypy kolem stavebních objektů, případně do jiných
zemních těles v rámci celého projektu plavebního stupně.
Antropogenní navážky se vyskytují zejména na pravém břehu v prostoru nivy v podobě
dočasných deponií a úprav terénu z prohrábky koryta řeky, jejich dokumentovaná mocnost je
1,5 – 3,0 m (místy až 5 m), v blízkosti jezového profilu je násypové těleso při stávající
komunikaci s navážkami o mocnosti až 4,9 m, jižně od jezového profilu výrazné násypové
těleso v okolí čerpací stanice pohonných hmot. Na levém břehu se lokálně vyskytují navážky
omezené mocnosti.
Navážky charakteru písčitých štěrků a písků z prohrábky říčního koryta lze hodnotit
jako podmínečně vhodné ke zpětnému použití. Ostatní materiál navážek je díky možné
variabilitě a nežádoucím příměsím (organická příměs, stavební odpad) spíše nevhodný [32].
Vliv prohrábky dna pod plavebním stupněm
Prohrábka bude provedena v úseku toku ř. km 736,61 -730,42 (pl. km 99,4 – 105,4),
přičemž mezi ř. km 733,61 - 730,4 (pl. km 102,45 - 105,4) bude prohrábka provedena pouze
v krajích plavební dráhy pro dosažení její patřičné šířky.
Vliv prohrábky na transport splavenin a plavenin
Prohrábkou plavební kynety dojde v dotčeném úseku toku k odstranění nebo narušení
stávající dnové dlažby a obnažení jemnějších sedimentů, které tak budou vystaveny účinkům
proudu. Pro možný odhad vlivů na splaveninový režim v dotčeném úseku toku byla
zpracována odborná studie [65], která na základě rozboru zrnitosti materiálu odebraného ze
dna plavební dráhy v místech navrhovaných prohrábek modelově ověřila stabilitu dna po
realizaci navržených úprav. 2D matematickým modelem byl simulován pohyb splavenin
a morfologický vývoj koryta v úseku Střekov – Hřensko při povodňových průtocích Q5, Q20 a
povodňové vlně v měsíci srpnu 2002 (tj. největší věrohodně zaznamenané povodně v tomto

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

274

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

úseku, 6,5 dní trvající povodeň s kulminačním průtokem cca 4 900 m3/s). Simulace prokázala,
že přes navrhované prohrábky v úseku pod PS Děčín až po Hřensko nebude docházet
prakticky k žádnému pohybu splavenin a tedy k morfologickým změnám koryta. Jedinou
výjimkou je krátký úsek mezi ř. km 734,81 - 734,07 (pl. km 101,2 - 102,0), kde docházelo
k nevýrazným lokálním morfologickým změnám při Q20 a povodňové vlně ze srpna 2002. I
tento lokální jev by bylo možné zmírnit poměrně jednoduchým opatřením. Při realizaci
navrhovaných prohrábek by bylo vhodné oddělit hrubozrnný materiál dnové dlažby, provést
prohrábku v tomto úseku na vyšší hloubku a poté dorovnat dno na požadovanou niveletu
hrubozrnnou frakcí původní dnové dlažby.
Plavební stupeň Děčín neovlivní zásadním způsobem stávající splaveninový režim toku.
Začátek pohybu dnových splavenin v úseku Střekov-státní hranice byl pomocí hydraulického
modelu s pohyblivým dnem prokázán až od průtoku 1500 m3/s, tedy průtoku přesahujícím
jednoletou vodu. Jezové uzávěry PS Děčín budou ovšem při vyšších průtocích automaticky
sklápěny a při dosažení průtoku přibližně 1 750 m3/s budou zcela spuštěny, takže plavební
stupeň již nebude tvořit příčnou překážku a nebude tedy ovlivňovat proudění v toku a
splaveninový režim.
Sedimentace suspendovaných částic (plavenin) v jezové zdrži PS Děčín při malých
průtocích (a tedy vyšší úrovni přelivné hrany stupně) nebude výrazná, protože za této situace
je i podstatně nižší koncentrace plavenin v toku. Odhad je prováděn na základě zkušenosti
z jiných jezů stejného typu - např. Dolní Beřkovice. Posuzovaný záměr nesnižuje transport
plavenin na německé území, pouze do jisté míry může přispívat k jeho rozkolísanosti v
součinnosti se všemi labskými a vltavskými plavebními stupni a vodními nádržemi.
Resuspenze dnových sedimentů při prohrábkách
Problém resuspenze dnových sedimentů při provádění prohrábky je v připomínkách
Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství označen jako
kvantitativně nejvýznamnější výstup celého záměru a doporučuje se, aby se aktualizovaly
výsledky prací, které tvořily podklad dokumentace EIA k předchozímu záměru vodních děl
Malé Březno a Prostřední Žleb. Hlavním důvodem je, že uvolnění dnových sedimentů by
mohlo zásadně ovlivnit vodní prostředí toku Labe i za státní hranicí.
Touto problematikou se zabýval Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. v Praze.
Problematika byla řešena v rámci všech stupňů Projektu Labe I až IV, v nichž se v dílčím
úkolu 05 řešila mj. otázka kvantifikace znečistění celého toku Labe. Z jednotlivých stupňů
Projektu Labe jsou hlavní výsledky shrnuty v práci [71]. Dále byly v roce 2003 provedeny
společností Stavební geologie - IGHG, s. r. o. odběry vzorků dnové dlažby a sedimentů
usazených pod dnovou dlažbou, které byly následně analyzovány akreditovanou laboratoří
[33]. Touto problematikou se také detailně zabývá Prof. Pavel Gabriel a kol. v samostatné
příloze SP7 Expertní vyjádření k problematice možných dopadů záměru na německé území.
Provedené výzkumné práce prokázaly, že kvalitu vody níže po proudu by prohrábky
mohly ovlivnit jedině tehdy, pokud by se v materiálu našly ve velkém množství jemné frakce
schopné absorbovat polutanty. Bylo prokázáno, že takovéto granulometrické frakce
v přirozené dlažbě dna chybí nebo jsou zastoupeny malým procentem.
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V hlubších horizontech pod přirozenou dlažbou (cca 0,5 m) a mimo plavební dráhu v
blízkosti břehů množství jemnějších frakcí mírně stoupá a byly zde zaznamenány mírně
zvýšené koncentrace polutantů. Polutanty adsorbované na jemných částicích sedimentu (těžké
kovy) mohou mít geogenní původ, ale mohou pocházet i z průmyslového znečistění. Byly zde
však nalezeny v malých koncentracích i zbytky PCB a pesticidů HCB. K bagrování spodních
vrstev sedimentů a sedimentů v příbřežních částech toku však ve variantě 1 docházet nebude.
Při výše zmíněném průzkumu sedimentů v roce 2003 byly z úseku pod PSD, který bude
ovlivněn prohrábkou, odebrány vzorky v ř. km 735,23 (pl. km 100,7), 732,97 (pl. km 102,91)
a 731,96 (pl. km 103,99). Laboratoř Povodí Labe analyzovala následující chemické látky:
těžké kovy (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, V a Zn),
NEL, AOX, BTEX, PAU, PCB, chlorbenzeny, di - a trichlorbenzeny, chlorované organické
pesticidy, DDT, fenoly a anorganické ionty (chloridy, sírany, dusitany, dusičnany, kyanidy,
amonné ionty apod.) Na základě výsledků analýz je možné konstatovat, že se jednalo o říční
sediment s přirozeným, či mírně zvýšeným obsahem většiny sledovaných kovů a látek. Mírně
zvýšený byl pouze obsah xylenů, PCB a p,p-DDT a některých metabolitů ve vzorku ř. km
732,23 (pl. km 100,7) a obsah PCB ve vzorku z ř. km 731,96 (pl. km 103,99). Při porovnání
zjištěných koncentrací s kritérii pro příslušné kontaminanty dle Metodického pokynu MŽP
„Kritéria znečištění zeminy a podzemní vody“ (31.7.1996) nebylo pro žádný parametr
překročeno kritérium „B“ a „C“ pro všestranné využití území [33].
Celkově lze tedy konstatovat, že vzhledem k malému rozsahu prací (prohrábky nad
rámec údržbových prací jsou plánovány pouze v cca 3 km úseku Labe ř. km 736,61 -733,61;
pl. km 99,4 – 102,45) a charakteru dnových sedimentů existuje jen nízké riziko uvolnění
polutantů z dnových sedimentů a ovlivnění vodního prostředí na českém a německém území.
Přesto však je doporučeno v průběhu prací monitorovat jakost vody v Labi a podle výsledků
monitoringu případně přizpůsobovat zejména rychlost provádění prohrábek.
Vliv na přírodní zdroje
V dotčeném území záměru se nenacházejí žádné prostory určené pro těžbu přírodních
surovin ani chráněná ložisková území. Vliv varianty 1 ve fázi výstavby na přírodní zdroje je
z tohoto pohledu nulový. Během provozu MVE o celkovém instalovaném výkonu 9,68 MW
dojde k úspoře neobnovitelných přírodních zdrojů. K dalším úsporám by mělo dojít vlivem
přesunu přepravovaného zboží ze silniční dopravy na vodní. Vliv varianty 1 na přírodní
zdroje je tedy pozitivní.

D.I.6.3 Varianta 1B - Plavební
revitalizačními opatřeními

stupeň Děčín se

zmírňujícími

a

Při realizaci PS Děčín ve variantě 1B budou významné výkopové práce podobně jako
ve variantě 1 provedeny v souvislosti s výstavbou jednotlivých stavebních objektů a s
realizací prohrábek pod plavebním stupněm. Rozsah výkopových prací pro stavbu vlastního
plavebního stupně a souvisejících objektů bude srovnatelný. Objem prohrábek bude ve
variantě 1B významně nižší. Další významné výkopové práce budou ve variantě 1B
provedeny při realizaci zmírňujících a revitalizačních opatření v oblasti vzdutí.
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Tabulka 81: Přehled předpokládaných objemů výkopových prací ve variantě 1B
(objemy v m3)
plavební stupeň a vodní elektrárna
činnost

plavební
komora

výkop a výlom

161 000

zpětný zásyp

horní
rejda

dolní
rejda

56 000

40 000

50 600

odvoz výkopku na
skládku

110 400

56 000

40 000

jez
včetně
RP
518 000

MVE

úpravy
pod PSD a
ve zdrži

celkem

53 000

451 000

1 279 000

54 600

8 000

63 600

176 800

463 400

45 000

387 400

1 102 200

Zdroj: Pöyry 2010

Vliv prohrábky
Vzhledem k omezenému rozsahu prohrábky a s tím souvisejícímu nižšímu objemu
odtěžených sedimentů ze dna Labe pod PS Děčín ve variantě 1B (82 000 m3 oproti 218 500
m3 ve variantě 1) budou příslušně nižší i rizika možných vlivů prohrábky. Vliv na transport
splavenin nelze očekávat, riziko resuspenze dnových sedimentů je ještě podstatně menší než
v případě varianty 1.

Výkopové práce při realizaci zmírňujících revitalizačních opatření
Významné výkopové práce, které budou provedeny v souvislosti s realizací
zmírňujících a revitalizačních opatření v oblasti vzdutí (revitalizace nad horní rejdou PSD,
revitalizace v ústí Jílovského potoka, revitalizace v ústí Ploučnice, revitalizace území nad
Křešicemi), uvádí následující tabulka.
Tabulka 82: Rozsah výkopových prací pro zmírňující a revitalizační opatření
činnost

jednotka

výkop

nad horní
rejdou
189 000

přesun v rámci
plochy
odvoz na skládku

m3

plocha dotčeného
území

m2

ústí
Jílovského
potoka
49 530

ústí
Ploučnice

nad
Křešicemi

celkem

130 445

7 000

375 975

11 530

2 900

7 000

21 430

189 000

38 000

127 545

354 545

68 000

21 600

52 000

141 600

Zdroj: Pöyry 2010

V prostoru ústí Ploučnice a Jílovského potoka byla provedena archivní rešerše dostupné
geologické dokumentace [72]. Na základě této rešerše bylo vyhodnoceno, že plánovanými
výkopovými pracemi v oblasti ústí Ploučnice a Jílovského potoka budou dotčeny pouze
zeminy kvartérního pokryvu, a to antropogenní sedimenty (navážky), holocénní náplavy a
terasové sedimenty. Terasové sedimenty se vyskytují souvisle v celé ploše, holocénní náplavy
pak nesouvisle v nadloží terasových uloženin. Navážky se v převážné části zkoumaného
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území vyskytují téměř souvisle. Jejich mocnost dosahuje na levém břehu Labe obvykle 2 –
5,5 m, lokálně až 10 m, na pravém břehu Labe převážně od 2 do 6 m, v centrální části
navážky 8,5 až 12 m. Jsou značně různorodé a to jak z hlediska zrnitostního tak
materiálového složení. Jedná se většinou o navážky různých stavebních odpadů a zemin z
výkopů, ale nelze vyloučit ani navážky s výskytem komunálních odpadů nebo znečištěné
navážky, které je třeba po odtěžení ukládat separovaně.
Z doplňujícího inženýrsko-geologického průzkumu v této oblasti [73], který zahrnoval i
laboratorní zkoušky zemin, vyplynulo, že rozhodující část zemních prací bude probíhat v
různorodých navážkách. Kontaminace zemin byla zjišťována orientačně, se zatříděním do tříd
vyluhovatelnosti dle Vyhlášky č. 294/2005 Sb. o nakládání s odpady. Na všech odebraných
vzorcích došlo k překročení nejvýše přípustné hodnoty dané pro I. třídu vyluhovatelnosti a to
nejméně v jednom z ukazatelů. Vzorky zemin tedy splňovaly kritéria pro přijetí na skládku
skupiny S - ostatní odpad (S-OO2, případně S-OO1).
Je pravděpodobné, že situace v území nad Křešicemi se nebude podstatně lišit od
situace popsané z oblasti ústí Ploučnice a Jílovského potoka. Zemní práce v oblasti nad horní
rejdou pravděpodobně zasáhnou do registrovaného bodového zdroje kontaminace 216 Labská
niva (viz Obrázek 39). Na základě analýzy výkopového materiálu bude muset být tato stará
ekologická zátěž patřičným způsobem sanována.
Závěrem lze doporučit v místě plánovaných zemních prací vždy provést inženýrskogeologický průzkum s využitím kopaných průzkumných sond. Vzhledem k materiálové
různorodosti navážek a možnému obsahu odpadů je rovněž vhodné provést orientační
průzkum kontaminace, který umožní předběžně posoudit možnosti jejich dalšího uložení na
skládky. V průběhu vlastních stavebních prací bude nutné odtěženou zeminu ukládat na
vhodné mezideponie. Na základě aktuálně provedených chemických analýz směsných vzorků
zemin odebraných z mezideponie by mělo být rozhodnuto o definitivním způsobu nakládání s
danou zeminou (navážkou).

Vliv na přírodní zdroje
Vliv varianty 1B na přírodní zdroje, je stejně jako ve variantě 1 pozitivní. Součástí PSD
je MVE o celkovém instalovaném výkonu 7,90 MW. K dalším úsporám by mělo dojít vlivem
přesunu přepravovaného zboží ze silniční dopravy na vodní

D.I.6.4 Srovnání variant
U žádné z posuzovaných variant se nepředpokládá významné ovlivnění splaveninového
režimu s přeshraničními dopady. V případě realizace varianty 1 a 1B existuje pouze nízké
riziko negativních důsledků resuspenze dnových sedimentů při prohrábkách ohrožující vodní
prostředí. Riziko těchto vlivů je významně nižší ve variantě 1B omezeným rozsahem
prohrábky.
V oblasti vlivů na přírodní zdroje lze u variant 1 a 1B a oproti variantě 0 očekávat
pozitivní vliv na přírodní zdroje. MVE, které jsou navrhovány jako součást PSD v těchto
variantách, zajistí výrobu energie z obnovitelného zdroje. MVE o vyšším výkonu je ve
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variantě 1. Lze rovněž očekávat úsporu pohonných hmot (a příslušných externích nákladů)
v souvislosti s přesunem nákladu ze silniční na vodní dopravu.

VARIANTA 0 < VARIANTA 1 ~ VARIANTA 1B
D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
D.I.7.1 Popis vlivů na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy záměru na faunu, floru a ekosystémy se budou u jednotlivých posuzovaných
variant lišit. Varianta 0 představuje zachování stávajícího stavu, který ovšem samozřejmě
není neměnný, v případě realizace varianty 1 a 1B lze očekávat četné změny. Podrobný
rozbor vlivů posuzovaných variant je uveden v SP9 Posouzení v intencích biologického
hodnocení, část problematiky související s vlivem záměru na ekologický stav vod je pak
řešena v SP3 Expertní posudky na biologické složky kvality (tj. ryby, makrozoobentos,
fytoplankton, fytobentos a makrofyta).

Změna velikosti a četnosti stanovišť
Varianta 0
U varianty 0 nedojde ke změně četnosti a velikosti stanovišť. Jejich rozsah a stav bude
určován v čase sukcesním vývojem a vznikem či destrukcemi způsobenými chodem
zvýšených průtoků. Značné riziko z pokračujících trendů vývoje území vyplývá pro biotopy
modrásků rodu Maculinea resp. pro stanoviště aluviálních a svahových luk s výskytem
Sanguisorba officinalis jako živné rostliny vyskytujících se druhů modrásků. Tyto biotopy
degradují absencí kosení v ruderální porosty s vysokým rizikem invaze nepůvodních druhů.
Pomalé tempo přirozené obnovy vrbových a topolových porostů jako náhrady za úbytek
stromů a keřů v invazními druhy postižených břehových polohách skýtá riziko ohrožení
potravní základny bobra evropského (Castor fiber) a omezení hnízdních a dalších zdrojů pro
ptactvo.
Varianta 1 - Plavební stupeň Děčín
Vlivem varianty 1 dojde k zániku ploch stanovišť periodicky obnažovaných
štěrkopísčitých říčních náplavů a štěrkopísčitých částí dna vlivem jejich zaplavení v oblasti
vzdutí. Jde především o lokality v oblasti ústí Ploučnice, u přístavu v Rozbělesích, pod
loděnicí v Křešicích, na březích lemujících PP Nebočadský luh a fragmentárně i jinde
v úzkých lemech na levém břehu v oblasti nadjezí. Vlivem prohrábky bude v oblasti pod
plavebním stupněm v celém rozsahu prohrábek ovlivněno toto stanoviště poklesem hladiny
povrchové i podzemní vody. Poklesy hladiny mohou způsobit zkrácení omočeného obvodu,
až o několik metrů což se logicky nejvíce projeví na jesepních březích, kde zároveň dochází
k největšímu rozvoji tohoto stanoviště [74]. Tyto poklesy způsobí posun stanoviště blíže
k středu toku a vlivem obnažení větší plochy dna a náplavů poskytne větší plochu pro jeho
existenci. Vlivem varianty 1 dojde také k úbytku ploch stanoviště lužních lesů jejich lokálním
zaplavením v oblasti vzdutí. Jedná se o plochy zbytků těchto porostů na levém břehu
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v návaznosti na objekt PSD mezi ř. km 738,8 – 737,5 (pl. km 97,2 – 98,5). Takto budou
ovlivněny také příbřežní linie porostů v úzkém pásu pravobřežního úseku mezi loděnicí
v Křešicích a ústím potoka Kamenička (ř. km 745,4 – 744,4; pl. km 90,7 – 91,7). Úbytek
ploch tohoto stanoviště bude představovat vlastní vykácení těchto porostů přímo v místě
stavby PSD a záboru půdy souvisejícím s prostorem staveniště. Nepřímý vliv na toto
stanoviště lužního lesa představuje v úseku pod plavebním stupněm také vliv prohrábky, která
může potenciálně ovlivnit hydrologický režim nivy, kdy vlivem zaklesnutí hladiny dojde
ke změnám těchto porostů. K maximálnímu zaklesnutí hladiny 60 cm dojde těsně pod
plavebním stupněm, což by ale nemělo způsobit destrukci stanoviště.
Vlivem varianty 1 bude přímo ovlivněno stávající litorální pásmo řeky Labe
reprezentované mělkými úseky podpořenými v řadě lokalit koncentračními stavbami
oddělujícími tak od toku tišiny vhodné pro rozvoj litorálních společenstev rostlin i živočichů.
K úbytku dojde zaplavením těchto mělčin a jejich propojením s tokem především při pravém
břehu v cca ř. km 744,4 (pl. km 91,7), dále mezi ř. km 745,8 – 745,5 (pl. km 90,3 – 90,6), a
v oblasti ř. km 747,5 – 746,7 (pl. km 88,7 – 89,5). K dílčímu ovlivnění tohoto stanoviště však
dojde v celém dotčeném úseku ovlivněném vzdutím i prohrábkami. Plánované prohrábky
budou znamenat dočasný zánik stanoviště dna, na které jsou vázány zejména bentické
organismy. Vzhledem k vysoké dynamice této části toku by neměl být tento vliv fatální.
Ovšem za předpokladu, že nebude docházet k této činnosti příliš často.
Vlivem varianty 1 bude přímo ovlivněno několik lokalit vlhkomilných nelesních
porostů s výskytem významných druhů bezobratlých (př. modrásci Maculinea telejus a
Maculinea nausithous) a rostlin (Thalictrum flavum). K úbytku tohoto stanoviště dojde
především vlivem záboru půdy objekty PSD a okolního staveniště, v součinnosti s negativním
ovlivněním hydrologického režimu sousedních (a ne tedy nutně přímo zastavěných) lokalit.
V bezprostřední blízkosti PSD (cca ř. km 738,4 – 738; pl. km 97,6 – 98) na levém břehu dojde
k úbytku podobných stanovišť s výskytem chráněných druhů modrásků (viz výše) vlivem
jejich zaplavení.
Varianta 1B - Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Varianta 1B záměru PSD v sobě nese zmírňující, revitalizační a managementová
opatření, jejichž cílem je zmírnění nebo eliminace přímých a nepřímých vlivů záměru na
stanoviště v korytě řeky i v její nivě a dále i podpora nových lokalit k rozvoji dotčených
stanovišť nebo i stanovišť v dotčeném území se v současné době nevyskytujících.
Vlivem varianty 1B dojde ve vzdutí PSD ke srovnatelnému celkovému zániku ploch
stanovišť periodicky obnažovaných štěrkopísčitých říčních náplavů a štěrkopísčitých částí dna
jako ve variantě 1. Tento přímý vliv je zmírněn opatřeními úprav břehových zón plážováním
ve sklonu cca 5-10% (levý břeh Labe nad horní rejdou PSD; pravý břeh Labe při ústí
Ploučnice; pravý břeh Labe u Křešic a další) a dále managementem štěrků při údržbových
pracích plavební dráhy v dotčeném úseku.
Vlivem prohrábky nebude ve variantě 1B v oblasti pod plavebním stupněm v celém
rozsahu prohrábek ovlivněno stanoviště periodicky obnažovaných štěrkopísčitých říčních
náplavů a štěrkopísčitých částí dna, a to proto, že tato varianta změnila strukturu i rozsah
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těchto opatření. Přímý vliv bude zaznamenán pouze v bezprostřední blízkosti pod objektem
PSD. Opatření ke zmírnění tohoto vlivu a revitalizační opatření představují zpětná iniciační
vytvoření těchto stanovišť v rozsahu násobku zaniklých ploch.
Prohrábky také postihnou stanoviště bentických organismů. V případě této varianty
bude však jejich rozsah díky dalším opatřením značně menší než u varianty 1. Vybudování
břehových výhonů, tak jak je předpokládáno, může nahradit některé poškozené části toku a
napomoci k udržení a zvýšení druhové diverzity. Navržená konstrukce a pokrytí břehových
výhonů místním materiálem se jeví jako vhodná úprava pro tuto část toku. Vývoj
společenstva na nově vybudovaných objektech může výrazně negativně ovlivnit přítomnost
nepůvodních druhů. To je však skutečnost, které lze jen obtížně zabránit např. vhodnou
strukturou použitého autochtonního materiálu.
Vlivem varianty 1B dojde k úbytku ploch stanoviště lužních lesů v nadjezí PSD ve
srovnatelném rozsahu jako v případě varianty 1. Úbytek ploch tohoto stanoviště bude
představovat vlastní vykácení těchto porostů přímo v místě PSD a záboru půdy souvisejícím
s prostorem staveniště. Zcela zásadní změnu oproti variantě 1 přináší ve variantě 1B úprava
území při ústí Ploučnice, kde vznikne zcela nová lokalita výškově upravena pro dobrý rozvoj
zejména měkkého luhu. Toto území je doplněno vytvořením sekundárních vodních těles
v podobě tůní. Mimo úprav v ústí Ploučnice budou ve variantě 1B realizována podobná
opatření i v území nad horní rejdou a v ústí Jílovského potoka. Nepřímý vliv na stanoviště
lužního lesa vlivem prohrábky je v případě varianty 1B možné považovat za indiferentní. Na
tomto se podílí také stavba soustavy břehových výhonů v podjezí které budou omezovat
potřebu prohrábek soustředěním vody do plavební dráhy.
Vlivem varianty 1B bude přímo ovlivněno stávající litorální pásmo řeky Labe
srovnatelně jako v případě varianty 1. Ve všech lokalitách navržených k provádění
zmírňujících a revitalizačních opatření je plánováno vytváření mělkovodních pásem
s potenciálem vývoje litorálních společenstev. V případě zaplavených břehových výhonů
v oblasti Nebočad je navrženo jejich zvýšení s cílem udržení vhodné variability hloubkových
i proudových poměrů a s cílem zachování lagun za břehovými výhony. V prostoru pravého
břehu pod ČOV je v rámci varianty 1B zařazeno opatření k vytvoření podélné ochranné
hrázky na základě stávajících břehových výhonů k ochraně břehů před vodní abrazí. Tímto
opatřením vznikne úsek příbřežního pásma pomalu proudící vody s množstvím mělkovodních
stanovišť vhodných pro rozvoj makrofyt a doprovodných společenstev. Na základě toho lze
konstatovat, že varianta 1B rozvoji vodních a mokřadních rostlin v korytě Labe a v přilehlé
nivě oproti současnému stavu spíše prospěje.
Vlivem varianty 1B bude přímo ovlivněno několik lokalit vlhkomilných nelesních
porostů. S ohledem na výskyt významných druhů modrásků (Maculinea telejus, Maculinea
nausithous) je ve variantě 1B navrženo zavedení managementových opatření mozaikovitého
kosení zbývajících lučních porostů (zejména v majetku investora a Povodí Labe s. p.)
s výskytem živných rostlin uvedených druhů, které jsou v současné době (viz varianta 0)
postiženy ruderalizací a invazivními druhy rostlin. Dále je navrženo uzpůsobení nově
vytvořených travnatých ploch objektů PSD v rámci záměru pro tyto druhy, a to osetím směsí
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druhů podporujících reprodukční a potravní zdroje motýlů a případným transferem kolonií
mravenců.

Změna početnosti, druhového složení, diverzity a reprodukce populací
Varianta 0
V případě varianty 0 nedojde k větším změnám početnosti, druhového složení, diverzity
a reprodukce populací. Nelze však opomenout např. velmi zanedbaný charakter především
některých vlhkomilných nelesních stanovišť hostících chráněné druhy rostlin a bezobratlých
(viz. podkapitola „Změna velikosti a četnosti stanovišť“), které v současnosti bez vhodného
managementu zarůstají invazními a ruderálními druhy, čímž se do budoucna snižuje i
životaschopnost populací zmiňovaných druhů. V případě nulové varianty, tedy absence
jakéhokoli zásahu, lze předpokládat především v oblasti Podskalí postupné zazemňování tůní
odříznutých od koryta Labe a s tím i související úbytek a obměna druhového spektra vodních
makrofyt v nich. Ve zbylém úseku se nulová varianta nikterak neprojeví, tedy podmínky pro
výskyt vodních makrofyt budou dále spíše nepříznivé, v oblasti břehových výhonů pod PP
Nebočadský luh o něco lepší, avšak pouze lokálně. Postupně lze tedy v zájmovém území
předpokládat celkovou degradaci těchto stanovišť a tím i vymizení druhů na nich vázaných.
Tato skutečnost se týká také již zmiňovaných modrásků.
Stav fytoplanktonu jako nejvýznamnějšího producenta říčního ekosystému dolního
Labe bude ve variantě 0 stejně jako v dalších variantách ovlivňovat rychlost a masivnost
invaze slávičky mnohotvárné (Dreissena polymorpha).
Varianta 1- Plavební stupeň Děčín
Vlivem varianty 1 dojde ke změně abiotických podmínek v úseku vzdutí a následným
změnám v rozsahu nebo kvalitě celého spektra stanovišť, změny nastanou také v úseku pod
PSD ovlivněném prohrábkami. Dojde ke změnám projevujícím se v abundanci jednotlivých
druhů, druhové diverzitě společenstev, reprodukčních možnostech populací a ke změnám
druhového složení společenstev nebo poměru zastoupených druhů.
Prostorově náročnější druhy savců, jako je vydra (Lutra lutra) a bobr (Castor fiber),
budou ovlivněni záměrem nepřímo po celé délce vzdutí v důsledku přechodného omezení
jejich stanovišť a potravní základny. Přímé ovlivnění lze očekávat v případě bobra realizací
stavby v profilu PSD. Objekt PSD vytváří i bariérový efekt pro vodní i suchozemské savce.
Z malých stromových savců lze uvést plcha velkého (Glis glis), plšíka lískového
(Muscardinus avellanarius), nebo veverku obecnou (Sciurus vulgaris).
Dopad záměru ve variantě 1 na společenstva ptáků lze hodnotit jako omezeně přímý
z pohledu zásahů do biotopů, zejména pak porostů lužních lesů. Přechodně lze předpokládat
snížený reprodukční úspěch. Tento negativní dopad se bude ze zákonem chráněných druhů
týkat bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), bramborníčka černohlavého (Saxicola
torquata), žluvy hajní (Oriolus oriolus), kormorána velkého (Phalacrocorax carbo), lejska
šedého (Muscicapa striata), moudivláčka lužního (Remiz pendulinus), slavíka obecného
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(Luscinia megarhynchos), které jsou vázány na pobřežní stromové a keřové porosty, a dále
např. pisíka obecného (Actitis hypoleucos) vázaného na stanoviště říčních náplavů.
Složitější situace je u vodních bezobratlých (makrozoobentosu) a ryb. Druhová pestrost
(počet vyskytujících se druhů) rybích společenstev v celém dolním úseku od jezu ve Střekově
po státní hranici se oproti současnému stavu nezmění, jelikož úsek od statní hranice po PSD
zůstane víceméně beze změn a stejně tak úsek nad vzdutím PSD po Střekov. Úsek toku, který
bude PSD ovlivněn, je vzhledem k velikosti vyskytujících se populací relativně krátký.
Populace ryb na dolním toku Labe (pod Střekovem) na území ČR jsou součástí labských
populací i na území SRN. Příčná bariéra PSD, i přes vybudovaný rybí přechod, a to jakýkoliv,
sice sníží podíl migrujících ryb v daném úseku, nicméně lze jen stěží předpokládat vymizení
některého z vyskytujících se druhů z celého dolního úseku Labe na území ČR.
Druhová pestrost rybích společenstev v úseku přímo ovlivněném vzdutím PSD se však
změní. Reofilní druhy se většinou přesunou více proti proudu a nebudou se zdržovat v pomalu
tekoucí vodě vzdutí. Počet druhů ryb v jezové zdrži se tedy sníží. Z důvodu intenzivní plavby
mezi ústím Labe a českým územím lze předpokládat zavlečení některých nepůvodních druhů
ryb šířících se lodní dopravou po Evropě, například Dunajem, kanálem přes Mohan do Rýna,
kanálem z Bugu do Visly apod. Nejvyšší pravděpodobnost zavlečení je u hlaváčovitých ryb
(hlavačka mramorovaná, hlaváč černoústý případně hlaváč kesslerův). Tím by došlo
z hlediska ochrany přírody a rybářského obhospodařování k nežádoucímu zvýšení druhové
pestrosti.
Relativní zastoupení (dominance) jednotlivých druhů se opět změní především v úseku
ovlivněném vzdutím PSD. Budou převažovat druhy indiferentní (např. plotice, ouklej, cejn
velký) a naopak zastoupení říčních druhů ryb se sníží. Stejný trend jako u relativního
zastoupení lze očekávat i u početnosti (hustoty). Ve vzdutí PSD dojde ke snížení početnost
typických říčních druhů ryb a naopak zvýšení početnosti nenáročných druhů (především
plotice a ouklej). Podmínky pro přirozenou reprodukci ryb se změní v tom smyslu, že říční
druhy se budou vytírat a odrůstat ve výše (nad vzdutím PSD), případně níže (pod jezem PSD)
položených vhodných místech s vhodným substrátem a rychlostí proudu. V jezové zdrži se
budou rozmnožovat především méně náročné druhy ryb (plotice, ouklej, cejn velký).
Dolní tok Labe je významným rybářským revírem a podle zarybňovacího plánu je do
něj vysazováno velké množství rybářsky atraktivních druhů ryb. Zvýšení hladiny a snížení
rychlosti proudu bude vyhovovat například kaprovi, candátovi, štice, cejnovi či sumcovi.
V případě bentických bezobratlých (měkkýši, korýši, hmyz a další) bude mít stavba
plavebního stupně přímý destrukční vliv na část dna a břehů. V průběhu stavby dojde k
zvýšení minerálního zákalu a snížení průhlednosti vody, přítomný jemný materiál bude
pokrývat organismy i habitaty. Organismy ovlivní také změna chemismu vlivem použití
stavebních hmot s obsahem vápníku. Následkem těchto vlivů dojde k migraci organismů z
dotčené oblasti do míst dále po proudu a pravděpodobně k úhynu části organismů s omezenou
migrační schopností.
V nadjezí PSD se změní druhové spektrum směrem k indiferentním druhům na úkor
druhů reofilních v závislosti na změně fyzikálněchemických vlastností vody. V jezové zdrži
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dojde ke zpomalení proudu a sedimentaci jemných částic. Tím může docházet k překrytí
přirozeného substrátu a tím k úbytku vhodných habitatů. Vzhledem k vyhrazování jezu při
povodňových průtocích bude docházet k periodickému vyplavování sedimentovaných částic a
obnově původního charakteru substrátu. Sníží se prokysličení vody. Druhová diverzita
výrazně poklesne a dominantní zde budou odolné druhy a druhy invazní. Hlavní část
společenstva se přesune do litorální zóny, která bude výrazně ovlivněna při průjezdu lodí.
Tím je možnost rozvoje společenstva makrozoobentosu také výrazně limitována a opět zde
budou dominovat druhy odolné a druhy invazní. Tento jev lze vypozorovat u naprosté většiny
jezových zdrží. Zvýšení hladiny ve vzdutí bude mít negativní vliv na oblast písčitých lavic.
V části pod plavebním stupněm dojde ke zrychlení proudu a prokysličení vody. To bude
mít pozitivní vliv na společenstvo makrozoobentosu v poměrně dlouhém úseku. Na druhou
stranu bude však společenstvo negativně ovlivněno prohrábkou.
Výstavbou PSD ve variantě 1 budou negativně ovlivněna vodní makrofyta. V úseku
toku mezi Boleticemi a PP Nebočadský luh dojde k zatopení většiny koncentračních hrází a
břehových výhonů, které slouží jako refugium řady vodních a pobřežních rostlin, negativně
bude ovlivněna i vegetace obnažovaných říčních náplavů a den. Stabilizací hladiny a
zpomalením průtoku se v úseku vzdutí ještě více sníží možnost výskytu druhů říčních
tvořících vegetaci svazu Batrachion fluviatilis. Negativní vliv bude mít také zvýšená lodní
doprava. V oblasti pod plavebním stupněm ovlivněné výraznými prohrábkami dojde k
poklesu hladiny podzemní vody a tím i odříznutí tůní nivy v Podskalí od toku. Tento zásah
může být pro existenci tůní až likvidační.
Výstavbou PSD ve variantě 1 budou ovlivněna také společenstva řas - fytobentosu a
fytoplanktonu. Pro organismy fytoplanktonu se ve zdrži významně změní některé parametry
při přechodu z proudivého říčního prostředí do prostředí víceméně stagnující vody jezové
zdrže. Na další růst a vývoj planktonních populací má tato změna jak příznivé, tak nepříznivé
dopady. Příznivé dopady jsou následující:
• prodloužením doby zdržení se zvyšuje šance pro nárůst biomasy,
• příznivě (z hlediska čistoty vody) se může projevit sedimentace vodou unášených
abiotických částic,
• prodloužením doby zdržení se ve stejném úseku řeky rozloží více organických látek
v procesu samočištění a tím se sníží BSK5.
Naproti tomu
• snížení rychlosti proudění se může projevit vyšší sedimentací planktontů, zejména druhů
méně dobře přizpůsobených životu v pelagiálu.
• zvětšení výšky vodního sloupce znamená snížení příkonu záření na objemovou jednotku
vody, což může mít za následek i snížení primární produkce,
• lze očekávat nástup konzumentů (zejména vířníků) a tedy i ztrát řasové biomasy na účet
žíru.
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Dle údajů literatury dochází ke zjištění, že při krátké době zdržení vody v nadjezí
mohou vyvolat silný rozvoj fytoplanktonu pouze vysoké koncentrace živin. Navíc bylo
zjištěno, že rychlá výměna vody ve zdrži a v průtočných nádržích brání rozvoji vodního květu
(doba zdržení se při průtoků Q180d pohybuje okolo 5 hodin). Stav fytoplanktonu bude
v budoucnu ovlivňovat rychlost a masivnost invaze slávičky mnohotvárné (Dreissena
polymorpha), která je zde zatím řídce nacházena. V případě silného rozmnožení by slávička
mohla svou filtrační činností významně zasáhnout do vývoje fytoplanktonu ve zdrži, snížit
biomasu primárních producentů a zhoršit potravní nabídku pro ostatní bezobratlé filtrátory.
Podle expertního odhadu (viz příloha SP3) lze celkově konstatovat, že PSD patrně nebude mít
významnější negativní dopady na strukturu fytoplanktonu. Na dolním toku Labe nedosahuje
zatím nárůst kvantity planktonních sinic takového stupně, aby bylo nutno možnému vlivu
zdrže na tuto složku fytoplanktonu věnovat větší pozornost.
Po vybudování plánovaného vodního díla lze v úseku jezové zdrže očekávat zvýšení
průhlednosti vody, současně však i zvýšení výšky vodního sloupce. To by se mohlo projevit
zlepšením podmínek pro rozvoj fytobentosu. Jaká společenstva zde najdou uplatnění, záleží
především na charakteru podkladu v mělké příbřežní zóně (do hloubky max. 60 cm).
Ve víceméně trvale zatopených epilitických nárostech povede patrně zlepšení
světelných podmínek pod hladinou k silnějšímu rozvoji zelených vláknitých řas (patrně
hlavně druhů r. Oedogonium, na místech vystavených silnějšímu vlnobití pak i Cladophora)
s kulminací rozvoje v letních měsících. Paralelně lze očekávat i zlepšení podmínek
k mohutnějšímu rozvoji některých limnofilních zástupců rozsivek, konkrétně společenstev
s dominancí druhů Diatoma vulgaris, Melosira varians a Fragilaria spp., význačných
tvorbou dlouhých vláknitých nebo řetízkovitých kolonií. Tyto druhy tvoří významnou složku
epilitonu ve vzorcích z Labe u Děčína, takže nejde o podstatnou změnu struktury tohoto typu
společenstva. V zóně kolísání hladiny by mohlo na kamenech lokálně docházet k tvorbě
ložisek Phormidium autumnale s doprovodem aktivně pohyblivých rozsivek (Navicula s.l.,
zejména však druhů r. Nitzschia, jehož některé druhy, jako Nitzschia amphibia nebo Nitzschia
supralitorea dobře snášejí občasné vyschnutí).
Lze tedy shrnout, že v úseku ovlivněném vzdutím PSD varianty 1 obecně dojde ke
snížení početnosti, diverzity, reprodukčních možností a změně druhového složení populací
některých druhů. Vliv vzdutí lze očekávat především na skupinu organismů s nižší
pohyblivostí nebo žijících přisedlým způsobem života. Dále lze uvést, že v příbřežním pásu
dojde ke stabilizaci vodní hladiny a tím i k ovlivnění přirozených destrukčních a následných
sukcesních procesů, zvyšujících významně druhovou pestrost společenstev, které by za
přirozeného kolísání hladin mohly na těchto místech vzniknout.
Podrobný rozbor vlivů je uveden v SP9 Posouzení v intencích biologického hodnocení a
také SP3 Expertní posouzení vlivů na biologické složky kvality.
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Vlivem varianty 1B dojde stejně jako ve variantě 1 ke změně podmínek v úseku vzdutí
PSD. Vliv na populace organismů je však v případě realizace této varianty zmírněn či
eliminován realizací celé řady zmírňujících a revitalizačních opatření.
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Velké druhy savců (vydra (Lutra lutra) a bobr (Castor fiber)) budou ovlivněni záměrem
nepřímo po celé délce vzdutí v důsledku přechodného omezení jejich stanovišť a potravní
základny. V profilu PSD a území staveniště dojde k přímým vlivům na bobra. V období
výstavby PSD se zvýší riziko střetu savců s dopravními prostředky a mechanizací. Opatření
v rámci varianty 1B vytvářejí velice dobré iniciační podmínky pro rozvoj nových stanovišť,
zejména s důrazem na měkké luhy, štěrkopísčité náplavy a sekundární vodní tělesa. Tyto
pozitivní změny vyrovnávají podle strukturálních analýz vlivy na dotčená stanoviště a tím i
biotopy uvedených na vodu vázaných savců a rozsahem dotčená území přesahují. Akceptovat
je ale nutné časový posun ve funkčnosti opatření. Bariérový efekt objektu PSD je efektivně
eliminován oboustrannými migračními biokoridory (levý břeh – terestrický, pravý břeh –
kombinovaný).
Dopad záměru ve variantě 1B na společenstva ptáků lze hodnotit jako omezeně přímý
z pohledu zásahů do biotopů, zejména pak porostů lužních lesů, zejména v místě stavby PSD.
Z regionálního hlediska se nejedná o významné omezení vhodných biotopů. Vliv je zmírněn
realizací revitalizačních a zmírňujících opatření v přímé návaznosti na objekt PSD na LB.
Vlivy varianty 1B na společenstvo ryb budou obdobné jako v případě varianty 1.
Revitalizační opatření nezaručují proudné prostředí ve vzdutí PSD, a tudíž druhová pestrost
v úseku ovlivněném vzdutím PSD se sníží absencí říčních druhů. Také relativní zastoupení
(dominance) jednotlivých druhů se nezlepší ve směru k říčním druhům v úseku ovlivněném
PSD i přes navržená opatření. Podíl indiferentních druhů ryb (plotice, ouklej, cejn apod.) se
zvýší vlivem rozšíření vhodných míst pro výtěr generačních ryb a odrůstání plůdku (stojatá či
mírně tekoucí voda, potrava, úkryt v mělké vodě). Revitalizační opatření tedy mohou zvýšit
hustotu indiferentních druhů ryb v oblasti koncentračních hrázek a vzdutí PSD.
Podmínky pro přirozenou reprodukci ryb se mohou opatřeními zlepšit.
V koncentračních hrázkách se budou rozmnožovat především méně náročné druhy ryb
(plotice, ouklej, cejn velký apod.). Reprodukčních možností u rheofilních a litofilních ryb,
tedy ekologické skupiny preferující prostředí s vyššími rychlostmi proudění a štěrkovým
substrátem budou v úseku vzdutí omezené. Podél štěrkových pláží lze očekávat odrůstání
říčních druhů ryb. Otázkou je výtěr generačních ryb. Problém může být s hloubkou a rychlostí
proudu potenciálních trdlišť. Lze předpokládat, že proudné ryby vytáhnout výše nad vzdutí
PSD (nejspíše pod jez Střekov), kde se na vhodných místech vytřou. Vykulený plůdek ale
může využívat pláže i s minimálním proudem.
Společenstvo makrozoobentosu bude záměrem ve variantě 1B ovlivněno obdobně jako
v případě varianty 1. Navržená zmírňující a revitalizační opatření však podpoří obnovu
společenstev prostřednictvím obnovy a vytváření vhodných habitatů. Společenstvo
bentických organismů v úseku ovlivněném vzdutím PSD se však neobnoví do současného
stavu vzhledem ke zpomalení proudu. Tento vliv se projeví především na štěrkových a
kamenitých lavicích, které jsou centry druhové diverzity Labe. Jedná se především o oblast
pod a nad ústím řeky Ploučnice. Při rekolonizaci budou navíc výrazně zvýhodněny nepůvodní
druhy živočichů. Tento jev lze zmírnit zachováním struktury a původu použitého materiálu a
překrýváním nově vytvořených struktur původním štěrkopísčitým materiálem.
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V úseku toku pod PSD vybudování břehových výhonů může nahradit některé zničené
části toku a napomoci k udržení a zvýšení druhové diverzity.
U sledovaných motýlů rodu Maculinea bude dopad varianty 1B pozitivní. Součástí
varianty je obnova a údržba stávajících biotopů s výskytem druhu a také snaha vytvořit pro
druhy vhodné náhradní biotopy s možností potravních zdrojů a rozmnožování. To platí pouze
v případě, kdy se podaří druhům přežít za stávajících nevyhovujících podmínek do doby
realizace managementových opatření.
Záměr ve variantě 1B pozitivně ovlivní vodní makrofyta (obecně rostliny litorálu i
druhy vodní), realizace zmírňujících opatření jednoznačně podpoří jejich rozvoj, který je za
současného stavu regulovaného koryta dolního Labe významně limitován. V úseku toku pod
PSD naleznou vodní a mokřadní rostliny nová vhodná stanoviště v prostorech za břehovými
výhony. Tento prostor bude pravděpodobně vhodným útočištěm řady druhů pobřežních
rostlin jako je Acorus calamus, Bolboschoenus spp., Alisma plantago-aquatica, druhy rodu
Carex atd. a částečně také druhů vodních, jako je např. Batrachium fluitans, Myriophyllum
spicatum, apod., lze také předpokládat osídlení některými druhy rostlin obojživelných, či
adaptovaných na obnažovaná dna. V nadjezí pak vznikne množství tůní a depresí, kde
vzniknou vhodné podmínky pro rozvoj mokřadních rostlin a to i vzplývavých či ponořených
(např. Lemna minor, příp. L. gibba, Callitriche spp., Persicaria amphibia, případně některé
z běžnějších na živiny náročnějších druhů rodu Potamogeton např. P. pectinatus). Laguny
spojené s tokem Labe pouze úzkým hrdlem pak pravděpodobně budou hostit podobné a snad i
náročnější druhy jako na břehových výhonech v podjezí. Oproti břehovým výhonům lze
předpokládat vyšší zastoupení jemného bahnitého substrátu (kterým se na druhou stranu
budou laguny časem zanášet) a který tak bude vyhovovat větší škále druhů než na více
promývaných břehových výhonech (př. Glyceria maxima, Butomus umbellatus, Oenanthe
aquatica, v lepším případě Sagittaria sagittifolia apod.).
Vyplážováním části břehů budou podpořeny také některé druhy adaptované na
periodicky obnažovaná dna. Vzhledem k tomu, že navrhovaná opatření budou provedena
z větší části v rámci vzdutí (s výjimkou břehových výhonů pod PSD a lokality v konci
vzdutí), tedy v pozměněných podmínkách sedimentace, promývání a řízeného kolísání
hladiny, je otázkou, do jaké míry zde bude druhové spektrum jednoletých společenstev na
plážovaných březích ve vzdutí podobné těm, které lze nalézt na současných polopřirozených
říčních náplavech, tedy i těch s významným výskytem drobnokvětu pobřežního (Corrigiola
littoralis). Tento druh bude pravděpodobně alespoň částečně nahrazen druhy s vazbou na
bahnitější substrát (př. Limosela aquatica, Cyperus fuscus apod.). Na druhou stranu na rozdíl
od obdobných lokalit ve vzdutí Labe např. ve Střekovské zdrži je v Děčíně zachován sevřený
charakter koryta a během zvýšených povodňových průtoků bude většina náplavů
proplachována a riziko zabahňování tak bude sníženo.
S hlediska rozvoje fytoplanktonu a fytobentosu v řece Labi a jeho ovlivnění zamýšlenou
stavbou plavebního stupně Děčín nejsou mezi variantou 1 a 1B takové rozdíly, které by
mohly vyvolat odlišnou odezvu. Změny ve složení společenstev a jejich početnosti budou
tedy podobné jako ve variantě 1. Očekávané zvýšení habitatové diverzity v souvislosti
s realizací zmírňujících a revitalizačních opatření se patrně projeví i určitým zvýšením
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druhové diverzity fototrofní mikroflóry. Pokud ve zdrži dojde k lokálnímu nástupu vodních
makrofyt, zvýší se i možnost uchycení mikrofyt, což je pozitivní nejen pro jejich rozvoj co do
kvantity, ale i co do rozšíření druhové diverzity. Totéž ostatně platí i pro mikrovegetaci v nivě
Labe.
Lze tedy shrnout, že v úseku ovlivněném vzdutím PSD varianty 1B obecně dojde ke
změnám početnosti, diverzity a druhového složení populací některých druhů a ke změnám
jejich reprodukčních možností. Stejně jako ve variantě 1 lze očekávat změny negativní, ale
vzhledem k navrhovaným zmírňujícím a revitalizačním opatřením v případě populací
některých druhů či jejich společenstev rovněž změny pozitivní.

Rušení organismů, dotčení jejich stanovišť
Varianta 0
Variantou 0 nedojde k významným vlivům na organismy z hlediska jejich rušení či
dotčení jejich stanovišť.
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Vlivem varianty 1 dojde společně s nárůstem frekvence proplouvání lodí k posílení
vlivů vlnění na břehovou abrazi. Tento efekt bude mít rušivé dopady na příbřežní
společenstva rostlin i živočichů. K rušení a případné mortalitě zejména bentických živočichů
bude také docházet díky pravidelnému provádění prohrábek v rámci údržby plavební kynety.
Provádění těchto prohrábek je ale omezeno pouze na období po průchodu větších povodní
(cca Q5 a více), kdy dochází k významnějšímu pohybu hrubších splavenin. Jejich realizace
nebude souvislá, ale bude omezena na místa s vyšším zanášením, tj. pravděpodobně v úseku
pod stupněm v oblasti dolní rejdy PSD, při vnitřních okrajích plavební dráhy v obloucích
mezi PS a Dolním Žlebem a v oblasti konce vzdutí u Nebočad. V těchto místech se ale
údržbové prohrábky provádí i v současnosti.
Významným vlivem způsobujícím rušení a poškozování stanovišť organismů budou
samotné stavební práce způsobující přechodný, či trvalý zábor půdy a s ní i stanovišť řady
druhů. Tyto nevyhnutelné vlivy mohou být posíleny také nevhodně zvolenými technologiemi
či obdobím, v němž jsou dotčené druhy citlivější (především období rozmnožování).
Vliv stavby, kdy bude negativně působit zejména pohyb techniky, přesuny hmot a
materiálů bude mít negativní vliv v podobě rušení zákonem chráněných i dalších druhů rostlin
i živočichů. Opomenout nelze ani zánik stanovišť v místě stavby.
Vlivem provozování MVE bude docházet k mortalitě poproudně migrujících (např.
úhoře říčního Anguilla anguilla) či zbloudilých druhů ryb vlákaných či stržených silným
proudem do turbín. I přesto, že turbíny jsou navrženy tak, že ryby a organismy menších
rozměrů by jimi měly v cca 90 % případů bez vážného poranění projít, představuje
provozování elektrárny reálné riziko mortality a zraňování migrujících ryb, především úhořů a
dalších organismů.

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

288

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Vlivem varianty 1B dojde stejně jako u varianty 1 společně s nárůstem frekvence
proplouvání lodí k posílení vlivů vlnění na břehovou abrazi. Tento vliv bude ve vybraných
úsecích v nadjezí zmírněn plánovaným navýšením stávajících výhonů či podélné ochranné
hrázky. Podobný ochranný efekt budou mít i břehové výhony v podjezí, jak ukazují výsledky
měření u projektu experimentálních výhonů v oblasti Podskalí.
Významným vlivem způsobujícím rušení a destrukci stanovišť organismů jsou samotné
stavební práce způsobující přechodný, či trvalý zábor půdy a s ní i stanovišť řady druhů.
K omezení těchto vlivů je ve variantě 1B zavedeno několik efektivních opatření, a to: stálý
biologický dozor stavby, opakovaný odlov a záchranný transfer živočichů.
Vlivem provozování MVE bude docházet na rozdíl od varianty 1 k minimální mortalitě
poproudně migrujících jedinců úhoře říčního (Anguilla anguilla) a lososa atlantského (Salmo
salar) díky instalaci driftové sítě před česle MVE.

Omezení migrace živočichů a narušení říčního kontinua
Varianta 0
U varianty 0, reprezentující stávající stav beze změn, ke zhoršení migračních podmínek
nedojde.
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Vlivem varianty 1 bude významně omezena migrace živočichů (především ryb) ve
směru proti proudu, ve větší míře také po proudu. Součástí varianty 1 je štěrbinový rybí
přechod mezi pravou boční zdí plavební komory a levým jezovým pilířem levého jezového
pole a současně pravobřežní kanálový rybí přechod charakteru přírodě blízkého (balvanitého)
koryta, kde budou jednotlivé tůně vytvářeny nepravidelnými liniemi balvanů (šířka cca 6 m)
mezi objektem vodní elektrárny a svahem pravého boku údolí. Součástí varianty 1 není řešení
poproudové migrace týkající se především úhoře říčního (Anguilla anguilla), nebo poproudně
migrujících vývojových stádií (strdlic) lososa atlantského (Salmo salar).
Dalším nezanedbatelným vlivem omezení především suchozemské migrace je
skutečnost, že dosavadní rozložení cenných stanovišť při břehové linii má ostrůvkovitý
charakter, který by se další redukcí plochy vlivem vzdutí, bez realizace nápravných opatření
ještě zvýraznil zvýšením izolace a tím by byla omezena možnost šíření organismů.
Terestrická migrace v místě PSD ve variantě 1 není řešena a vzhledem k úzkému pásu území
(jehož využití není ve variantě 1 zmiňováno) mezi plavební komorou a cyklostezkou, lze
v tomto úseku předpokládat nezanedbatelné omezení migrace po souši, přesto že se
předpokládá využití pravobřežního biokoridoru i vodními savci jako je bobr (Castor fiber)
nebo vydra (Lutra lutra).
Omezení říčního kontinua a splaveninového režimu je zmírněno manipulací na
jezových polích a jejich vyhrazováním při průtoku 1 750 m3/s. Chod plavenin tak nebude
významně ovlivněn.
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Migrační návaznost přítoků v nadjezí bude zachována, respektive mírně nadlepšena
omezením minimálních stavů vody v Labi, kdy docházelo k jejich znepřístupnění díky
špatnému technickému napojení (Jílovský potok). Bariérový efekt u všech dotčených přítoků
je tvořen jezovými a dalšími technickými zásahy, případně odpřírodněním či kanalizací a
zatrubněním toků [75].
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Vlivy varianty 1B budou obdobné, ale bariérový efekt samotného PSD bude efektivně
zmírněn stavbou 30 m širokého biokoridoru s akvatickým a terestrickým pásmem. S ohledem
na sklon nivelety dna akvatické části biokoridoru a průtoku 10 m3 lze předpokládat velmi
dobrou prostupnost zejména pro reofilní druhy ryb, včetně lososa atlantského (Salmo salar).
Zmírnění bariérového efektu pro suchozemské na vodu vázané savce je zajištěno v případě
varianty 1B i terestrickým migračním pásmem na levém břehu podél plavební komory PSD.
Poproudová migrace je v této variantě navíc řešena instalací driftové sítě před česle MVE
v době poproudového tahu úhoře říčního (Anguilla anguilla) a lososa atlantského (Salmo
salar). Jedinci zachycení v síti budou pravidelně vypouštěni pod jezem. Na zachování a
kontinuitě příbřežních biotopů se budou podílet manipulace s hladinou vzdutí.

D.I.7.2 Hodnocení vlivů na zvláště chráněné druhy
V této kapitole jsou hodnoceny vlivy jednotlivých variant na zvláště chráněné druhy
živočichů a rostlin. Vlivy jsou členěny na přímé a nepřímé. Podrobný rozbor jednotlivých
ovlivněných druhů je uveden v příloze SP9.

Vlivy na flóru
V rámci floristického průzkumu území [34] a následných dalších [36], [35], [46] bylo
zjištěno 5 druhů rostlin zvláště chráněných dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
Varianta 0
Drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis) nebude ovlivněn na žádné ze známých
lokalit. Výskyt toho druhu v jednotlivých letech je výrazně nepravidelný a závislý především
na klimatických a hydrologických podmínkách konkrétního roku, což nelze ovlivnit žádným
úmyslným zásahem.
Potočnice lékařská (Nasturtium officinale) nebude touto variantou dotčena a nedojde
tedy k žádnému ovlivnění tohoto druhu.
Plamének přímý (Clematis recta) nebude touto variantou dotčen a nedojde k žádnému
ovlivnění biotopu tohoto druhu, přestože se dá v průběhu času předpokládat jeho vymizení
(druh zřejmě již vymizel) z důvodu nevhodného a přechodného biotopu v lokalitě výskytu.
Vliv je v tomto případě nepřímý až indiferentní.
Kostival český (Symphytum bohemicum) - vzhledem ke stavu lokality lze konstatovat,
že největší hrozba pro tento druh a jeho lokality spočívá již nyní ve vysoké míře
invadovanosti nepůvodními druhy rostlin měnícími nevratně charakter lokalit a tím i
potenciální možnost výskytu tohoto vzácného druhu. V posledních letech nebyl kostival český
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pozorován a je zde předpoklad jeho vymizení. Tento vliv je nutné považovat za negativní vliv
vedoucí k vymizení v celém úseku zájmového území.
Žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) - ve variantě 0 dojde k postupné degradaci lokality
výskytu tohoto druhu, což vlivem zarůstání nepůvodními a ruderálními druhy může znamenat
až její zánik a tím i vymizení druhu v celém území.
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis) bude dotčen tím, že realizací záměru ve
variantě 1 by došlo k zásahu do biotopu tohoto kriticky ohroženého druhu. Druh je vázán na
periodicky obnažované břehy řek s štěrkopísčitým substrátem bez převládajícího podílu
jílových částic. Podle dostupných výstupů floristických průzkumů je výskyt druhu
nepravidelný a je specificky vázán na periodicitu zaplavování/obnažování lokalit s vhodným
substrátem a jejich vlhkostní poměry. Vlivem zaplavení zaniknou především známé lokality
s nálezy tohoto druhu:
-

Štěrkopísčitý náplav Labe při ústí Ploučnice
Štěrkopísčitý náplav při ochranné hrázi přístavu Rozbělesy
Obnažované štěrkové břehy Labe u PP Nebočadský luh

V případě tohoto druhu a jeho specifických biotopů lze prokázat přímý vliv záměru bez
náhrad či zmírnění.
Potočnice lékařská (Nasturtium officinale) se vyskytuje na lokalitách mezi Nebočady
a Ústím nad Labem (Svádov, Valtířov). Vliv záměru ve variantě 1 proto nebyl z důvodu
absence dosahu vzdutí, prohrábek a dalších přímých vlivů prokázán. Z pohledu
metapopulační ekologie druhu lze usuzovat na nepřímý vliv ovlivněním pobřežních
přechodových pásů vzdutím PSD.
Plamének přímý (Clematis recta) byl nalézán dle předchozích údajů na lokalitě v
přístavu v Rozbělesích. Realizací záměru ve variantě 1 by došlo k zaplavení místa
předchozích nálezů, jeho potenciálního stanoviště. Tento druh zde však nebyl po dva roky
pozorován a proto nelze toto stanoviště považovat za trvalejší přirozený biotop a jeho výskyt
je zde třeba chápat jako přechodný. Vliv je možno považovat za indiferentní. S ohledem na
ekologický význam daného druhu je nezbytné v případě realizace záměru PSD provádět
systematický monitoring potenciálních stanovišť tohoto druhu.
Kostival český (Symphytum bohemicum) jakožto druh vlhkých luk by byl ve variantě 1
ovlivněn změnou hydrologického režimu toku vlivem vzdutí, přičemž tyto změny by
vzhledem k lokalizaci nálezů tohoto druhu za břehovými výhony pod PP Nebočadský luh
neměly být výrazné a vliv zde lze hodnotit jako nepřímý až indiferentní.
Žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) s vazbou na podobné biotopy jako výše uvedený
kostival by byla vlivem záměru ve variantě 1 podle dosavadních nálezů ovlivněna přímo
degradací jediné známé lokality výskytu, která je v místech okraje záboru objektu samotného
PSD. Vliv na tento druh lze považovat za přímý.
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Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Drobnokvět pobřežní (Corrigiola littoralis) bude dotčen zánikem štěrkových náplavů.
Realizací záměru ve variantě 1B by došlo k zásahu do biotopu ve stejném rozsahu jako
v případě varianty 1. Na rozdíl od varianty 1 však varianta 1B obsahuje velký rozsah
zmírňujících a revitalizačních opatření včetně speciálně zaměřených managementových
opatření.
Lokality pro realizaci opatření ke zmírnění vlivů záměru ve variantě 1B jsou uvedeny
v rámci popisu varianty v kapitole B.I.6. Jako zásadní lze označit v případě biotopů tohoto
druhu opatření úprav břehových zón plážováním ve sklonu cca 5-10% (levý břeh Labe nad
horní rejdou PSD; pravý břeh Labe při ústí Ploučnice; pravý břeh Labe u Křešic a Jakub, a
úpravy břehových výhonů pod PSD) a dále management štěrků při údržbových pracích
plavební dráhy v dotčeném úseku.
V případě tohoto druhu a jeho specifických biotopů lze prokázat přímý, avšak zmírněný
vliv záměru s dostatečným rozsahem náhradních zmírňujících opatření, jejichž lokalizace se
v části případů shoduje s dotčenými biotopy.
Potočnice lékařská (Nasturtium officinale) bude přímo dotčena, protože je prokázán
přímý zásah do stanoviště druhu, a to zejména z důvodu územního střetu s nově nalezenými
výskyty v oblasti vzdutí. Záměr v této variantě obsahuje vhodnou strukturu zmírňujících a
revitalizačních opatření od objektu PSD až po PP Nebočady, a to po obou březích řeky.
Lokálně jsou proto zaručeny vhodné podmínky pro opětovný výskyt tohoto druhu. Tuto
myšlenku podporuje i výskyt druhu v okolí záměru.
Plamének přímý (Clematis recta) je realizací záměru ve variantě 1B ovlivněn jako ve
variantě 1.
Kostival český (Symphytum bohemicum). V případě realizace záměru ve variantě 1B
lze obecně hovořit o shodném vlivu jako v případě varianty 1. Realizací zmírňujících a
revitalizačních opatření v nadjezí PSD na levém i pravém břehu by mělo dojít k podpoře
stanovišť vlhkých luk. Otázkou zůstává výskyt druhu na těchto plochách.
Žluťucha žlutá (Thalictrum flavum) je v případě realizace záměru ve variantě 1B
ovlivněna shodně s variantou 1, avšak realizací zmírňujících a revitalizačních opatření
v nadjezí PSD na levém i pravém břehu by mělo dojít k podpoře stanovišť vlhkých luk, což
zmírní velikost identifikovaného vlivu na biotop luk. Otázkou zůstává výskyt druhu na těchto
plochách.

Vlivy na faunu
V průběhu přírodovědných průzkumů byl zadokumentován výskyt řada zvláště
chráněných druhů živočichů (celkem 57) ve všech kategoriích ohrožení - 7 druhů kriticky
ohrožených (KO), 29 druhů silně ohrožených (SO) a 21 druhů ohrožených (O).
Z taxonomického hlediska jde o 2 druhy měkkýšů (Mollusca), 4 druhy hmyzu (Insecta), 2
druhy ryb (Pisces), 4 druhy obojživelníků Amphibia), 5 druhů plazů (Reptilia), 22 druhů
ptáků (Aves) a 17 druhů savců (Mamalia) - z toho 12 druhů letounů (Chiroptera).
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Stav populací a výskyt druhů v dotčeném území je popsaný v kapitole charakterizující
biotu území. Následuje stručné popsání vlivů jednotlivých variant na dotčené zvláště chráněné
druhy na základě biologického hodnocení (SP9).
Tabulka 83: Přehled prokázaných výskytů zvláště chráněných druhů živočichů
taxonomická
skupina

duh - český název

druh - vědecký název

ohrožení dle vyhl.
395/1992 Sb.

Měkkýši

velevrub malířský

Unio pictorum

KO

škeble rybničná

Anodonta cygnea

SO

klínatka rohatá

Ophiogomphus cecilis

SO

modrásek bahenní

Maculinea nausithous

SO

modrásek očkovaný

Maculinea teleius

SO

číhalka pospolitá

Atherix ibis

O

jelec jesen

Leuciscus idus

O

vranka obecná

Cottus gobio

O

skokan skřehotavý

Rana ridibunda

KO

čolek horský

Triturus cristatus

SO

čolek obecný

Triturus vulgaris

SO

mlok skvrnitý

Salamandra salamandra

SO

ropucha obecná

Bufo bufo

O

ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

ještěrka živorodá

Lacerta vivpara

SO

slepýš křehký

Anguis fragilis

SO

užovka hladká

Coronella austriaca

SO

užovka obojková

Natrix natrix

O

luňák červený

Milvus milvus

KO

morčák velký

Mergus merganser

KO

holub doupňák

Columba oenas

SO

krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

pisík obecný

Actitis hypoleucos

SO

ledňáček říční

Alcedo athis

SO

včelojed lesní

Pernis apivorus

SO

žluva hajní

Oriolus oriolus

SO

Hmyz

Ryby

Obojživelníci

Plazi

Ptáci
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Savci

bramborníček černohlavý

Saxicola toquata

O

bramborníček hnědý

Saxicola rubetra

O

břehule říční

Riparia riparia

O

kopřivka obecná

Anas strepera

O

kormorán velký

Phalacrocorax carbo

O

krkavec velký

Corvus corax

O

lejsek šedý

Muscicapa striata

O

moudivláček lužní

Remiz pendulinus

O

potápka malá

Podiceps ruficollis

O

potápka roháč

Podiceps cristatus

O

rorýs obecný

Apus apus

O

slavík obecný

Luscinia megarhynchos

O

ťuhýk obecný

Lanius collurio

O

vlaštovka obecná

Hirundo rustica

O

netopýr černý

Barbastella barbastellus

KO

netopýr velký

Myotis myotis

KO

vrápenec malý

Rhinolophus hipposideros KO

netopýr Brandtův

Myotis brandti

SO

netopýr hvízdavý

Pipistrellus pipistrellus

SO

netopýr parkový

Pipistrellus nathusii

SO

netopýr rezavý

Nyctalus noctula

SO

netopýr ušatý

Plecotus auritus

SO

netopýr večerní

Eptesicus serotinus

SO

netopýr velkouchý

Myotis bechsteini

SO

netopýr vodní

Myotis daubentonii

SO

netopýr vousatý

Myotis mystacinus

SO

bobr evropský

Castor fiber

SO

vydra říční

Lutra lutra

SO

plšík lískový

Muscardinus avellanarius SO

plch velký

Glis glis

O

veverka obecná

Sciurus vulgaris

O
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Varianta 0
Realizace nulové varianty bude znamenat zachování stávajícího stavu populací zvláště
chráněných druhů živočichů včetně jejich probíhajících vývojových trendů, pro které je
typická vysoká míra degradace biotopů vlivem jejich chybějícího managementu. Tato
degradace se projevuje mimo jiné ruderalizací a rozmachem invazních druhů rostlin. Těmito
změnami mohou být postiženy nejen sledované druhy modrásků (Maculinea nausithous, M.
teleius), ale společenstva hmyzu celkově. Ruderalizace naopak do určité míry prospívá
přástevníku (Euplagia quadripunctaria) který v květech ruderálních druhů nalézá nektar.
Ačkoli by bylo možné předpokládat pozitivní vliv husté vegetace invazních druhů na hnízdící
ptactvo, opak je pravdou. Uniformita až sterilita např. porostů křídlatky sice poskytuje vhodné
úkrytové prostředí pro hmyzožravé druhy (Luscinia megarhynchos, Saxicola tomata, S.
rubetra), ale chybí zde potravní základna hmyzu vázaného na původní keřobylinou vegetaci.
V postupující degradaci břehové linie a zániku tůní lze vidět i vymizení či ústup některých
druhů obojživelníků (Rana ridibunda, Triturus cristatus, T. vulgaris) či plazů (Coronella
austriaca).
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Velevrub malířský (Unio pictorum) bude dotčen změnami podmínek ve zdrži
plavebního stupně a záborem plochy pro samotnou stavbu a při prohrábkách, kde může dojít i
k fyzickému dotčení jedinců. V úseku toku přímo dotčeném výstavbou jezu a prohrábkou
zcela jistě nedojde k jeho vymizení. Předpokládat lze redistribuci populace do míst
s vhodnými podmínkami. Míra ovlivnění bude úměrná k poměru zasažených ploch a k
charakteru zásahů, mezi které je nutné počítat i částečně narušené kontinuum výskytu druhu.
Škeble rybničná (Anodonta cygnea) je zasažena přímým zásahem do biotopu druhu a
zejména při výstavbě plavebního stupně a při prohrábkách plavební dráhy nelze vyloučit
přímou likvidaci jedinců. Naopak při provozu plavebního stupně lze předpokládat, že ve
vzdutí se biotopová nabídka pro škebli rybničnou zlepší. Na druhou stranu výstavba vytvoří
další příčnou bariéru omezující protiproudovou migraci ryb, což jistě negativně ovlivní i
populaci škeble. Výstavbou PS Děčín dojde zároveň k ovlivnění složení rybího společenstva a
tato změna může mít vliv na populaci všech velkých měkkýšů (velevrubi, škeble). Zda budou
tyto vlivy pozitivní či negativní je v současnosti obtížné predikovat.
Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) a číhalka pospolitá (Atherix ibis). U obou
druhů je nutno realizaci záměru hodnotit jako přímý zásah do biotopu druhů a zejména při
výstavbě plavebního stupně a při prohrábkách plavební dráhy nelze vyloučit přímou likvidaci
jedinců. Ve vzdutí plavebního stupně dojde ke změně proudových podmínek, jejichž vliv na
populace obou druhů lze jen obtížně predikovat. Změny proudových podmínek ve zdrži
mohou omezit využívanou plochu dna a tím celkově abundanci obou druhů. Nepřímým
vlivem za provozu je vlnobití způsobené průjezdem lodí a zejména malých rychlých plavidel,
které může způsobovat smývání líhnoucích se klínatek z kamenů v břehové linii. Tento jev se
zde projevuje již v současnosti. Mohl by však v kumulaci s jinými působit negativně na
přítomnou populaci.
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Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a modrásek očkovaný (Maculinea teleius)
jsou zaznamenáni na lokalitách, které mohou být přímo dotčeny výstavbou plavebního stupně
(levobřežní zavázání stupně, vzdutí). Zároveň byl prokázán velký význam migrace
jednotlivců mezi jednotlivými lokalitami [76]. Databáze AOPK ČR uvádí další lokality těchto
druhů severně od vlakové zastávky v Čertově Vodě a to z roku 2007. Plochy, na kterých byl
výskyt obou druhů při průzkumech prokázán, však podléhají sukcesním vlivům v důsledku
negativních antropogenních zásahů (výstavba cyklostezky) nebo změnou hospodářského
využívání krajiny (nekosení nebo přílišné kosení lučních porostů s výskytem živné rostliny).
Díky těmto procesům uvedené plochy ruderalizují a zarůstají nevhodnými druhy rostlin
(kopřiva dvoudomá, maliník) a náletem. Pro udržení života schopných populací je nezbytné
zavést ochranářský management těchto ploch s cílem zachovat biotopovou nabídku pro oba
druhy, jinak dojde k vymizení druhů ještě před zahájením výstavby PSD. Druh bude
nepochybně ovlivněn během výstavby plavebního stupně a to prostorovým omezením jedné z
největších lokalit výskytu. Dotčeny mohou být i mikroplošky krvavce nacházející se podél
cyklostezky nebo dále volně v prostoru mezi tokem a železniční tratí v místě výstavby a to
zřízením staveniště a příjezdových komunikací.
Jelec jesen (Leuciscus idus) je schopen se přizpůsobit změně proudných poměrů ve
zdrži plavebního stupně a migrační prostupnost stupně bude řešit jak levobřežní komůrkový
rybochod, tak zejména pravobřežní migrační biokoridor. Přesto bude realizace záměru
představovat přímý zásah do biotopu druhu.
Vranka obecná (Cottus gobio) bude ovlivněna zejména změnou proudových poměrů
ve zdrži jezového stupně, která zapříčiní ústup tohoto rheofilního druhu nad vzdutí. Druh
bude omezen i snížením migrační prostupnosti toku.
Obojživelníci: Realizace záměru bude významně riziková pro ropuchu obecnou (Bufo
bufo), potenciálně riziková pro čolka velkého (Triturus cristatus) a čolka obecného (Triturus
vulgaris), a to zejména ve fázi výstavby, kdy bude negativně působit zejména pohyb techniky,
přesuny hmot a materiálů a změny břehové linie toků. Ropucha obecná může být dotčena při
migračních cestách a na svých letních stanovištích nebo zimovištích na území stavby. Ostatní
druhy zde mohou zimovat. Dále budou ovlivněny biotopy dotčených druhů zaplavením
respektive změnou břehové linie toků. Ovlivněn tímto způsobem bude skokan skřehotavý
(Rana ridibunda), případně další druhy ze skupiny „vodních zelených skokanů“. Toto
ovlivnění ale bude dočasné, neboť se poměrně rychle vytvoří nová linie pobřežní vegetace na
základě ustálené hladiny zdrže.
Čolci jsou v území zjišťováni spíše sporadicky a jejich hlavním biotopem jsou
neprůtočné laguny za břehové výhony a tůně. Některé z těchto biotopů budou zaplaveny
vzdutím.
Plazi: S výjimkou užovky obojkové (Natrix natrix) zjištěné druhy plazů výrazně
nepreferují vodní biotopy a jejich blízkost, v posuzovaném území jsou však tyto druhy
rozšířené obecně a výslunná stanoviště (přirozená i umělá), která často preferují, se nacházejí
i přes riziko záplavy i v bezprostřední blízkosti toku. Realizace záměru bude významně
riziková pro všechny druhy plazů zejména ve fázi výstavby, kdy bude negativně působit
zejména pohyb techniky, přesuny hmot a materiálů.
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Ptáci: Zvláště chráněných druhů ptáků bylo ve sledovaném území zjištěno celkem 22
druhů. Jako podklad pro tato zjištění jsou použity nálezové databáze AOPK ČR vlastní
pozorování a průzkumy poskytnuté zadavatelem. Ne ve všech případech však bude realizace
záměru představovat zásah do biotopů nebo přirozeného vývoje jednotlivých druhů. Některé z
druhů se sice vyhledávají okolí vodních toků a nádrží, ale nehnízdí u nás nebo alespoň v
hodnoceném území, pouze protahují nebo se zastavují na tahu apod. Jiné druhy byly ve
sledovaném úseku Labe a jeho údolí pozorovány, ale pro jejich populace jsou rozhodující jiné
faktory prostředí než blízkost vodních ploch nebo dotčený úsek toku a jeho bezprostřední
okolí.
Hodnocení vlivu na jednotlivé zvláště chráněné druhy ptáků je založeno na potenciální
možnosti výskytu, případně hnízdění nebo využívání potravních zdrojů přímo v lokalitě
záměru (plavebního stupně a jeho vzdutí) a jeho bezprostředního okolí. Některé druhy byly
sice zastiženy na lokalitách relativně vzdálených nad či pod samotným záměrem, ale
s ohledem na značnou dynamiku v distribuci populací jednotlivých druhů a neznámým
časovým horizontem výstavby plavebního stupně je nutno na základě principu předběžné
opatrnosti posuzovat jednotlivé druhy jako druhy realizací záměru zasažené.
Ledňáček říční (Alcedo athis), pisík obecný (Actitis hypoleucos) jsou ovlivněny
záměrem zatopením potenciálních hnízdišť u pisíka i zatopením štěrkových lavic jako
životního biotopu. Kopřivka obecná (Anas strepera), potápka malá (Podiceps ruficollis), a
potápka roháč (Podiceps cristatus) budou postiženi zátopou hnízdišť v břehových biotopech.
Tento vliv bude pouze dočasný. Vzdutí jim naopak může poskytnout nové a stabilnější zdroje
potravy.
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) bude dotčen kácením hřadovacích stromů
v místě stavby plavebního stupně. Realizace záměru vytvoří ve zdrži plavebního stupně pro
kormorána lepší podmínky pro lov než je tomu v současnosti, takže kormorán je druhem,
který bude změnu podmínek schopen využít ve svůj prospěch.
Žluva hajní (Oriolus oriolus), lejsek šedý (Muscicapa striga) a moudivláček lužní
(Remiz pendulinus) budou kromě rušení stavební činností ovlivněni kácením stromové
vegetace v místě stavby a zátopy.
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (Saxicola
rubetra) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos) jsou druhy křovin a vyšší bylinné
vegetace. V případě zániku těchto stanovišť dojde k přesunu jedinců na náhradní stanoviště.
Z nálezové databáze AOPK vyplývá, že jako tahovou zastávku, případně jako místo
příležitostného výskytu, využívá dotčený úsek toku Labe řada dalších druhů ptáků (např.
hohol severní – (Bucephala cingula), morčák velký – (Mergus merganser) a další. Dotčený
úsek Labe funkci tahové zastávka však neztratí ani po realizaci záměru, naopak lze
předpokládat, že na zklidněné hladině nadjezí se tato funkce posílí.
Savci: Mezi druhy, které nebudou záměrem ovlivněny, resp. ovlivněny nad rámec
stanovený zákonným ustanovením (§ 50, zák. č. 114/1992 Sb.), patří zejména letouni
(Chiroptera), kterých bylo v zájmovém území zjištěno celkem 12 druhů. Hlavní riziko
ohrožení představuje pro letouny případné kácení dutinových stromů, které využívají jako pro
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své letní kolonie (např. netopýr Brandtův, netopýr hvízdavý, netopýr parkový, netopýr rezavý,
netopýr ušatý, netopýr velkouchý nebo netopýr vodní). V případě nezbytného kácení dřevin
s předpokladem dutin je třeba provést cílený průzkum v aktuálním období. V úvahu přichází
zejména lokalita levobřežního zavázání plavebního stupně a ústí Ploučnice, obecně lze
konstatovat, že stromových porostů s předpokladem dutin je v přímo dotčeném území velmi
málo, na druhé straně širší okolí poskytuje takových porostů dostatek. Riziko ohrožení
letounů lze významně minimalizovat právě důsledným dodržením zákonných pravidel pro
povolování kácení dřevin mimo les.
Mezi zjištěnými druhy letounů se vyskytuje netopýr vodní (Myotis daubentonii). Tento
druh se významně specializuje na lov nízko nad vodní hladinou, kde loví líhnoucí se imága
vodního hmyzu. Změněné proudové podmínky ve zdrži zvýší početnost larev pakomárů
(Chironomidae) osídlujících dno a při líhnutí imág rozhojní potravní nabídku a lovecké
příležitosti pro tento druh.
Plšík lískový (Muscardinus avellanarius), plch velký (Glis glis) a veverka obecná
(Sciurus vulgaris) jsou druhy vázané na stromové a keřové patro a můžou se vyskytovat i
v pobřežních porostech, i když se nejedná zvláště z pohledu plchů o typický výskyt
(upřednostňují sušší a teplejší biotopy). Druhy budou pravděpodobně ovlivněny zánikem či
redukcí křovinných a stromových porostů. Toto ovlivnění není ale z hlediska jejich výskytu
zásadní.
Bobr evropský (Castor fiber). Českou část populace lze jednoznačně považovat za
výsledek populačního přetlaku stabilizované německé populace, jejíž početnost dosahuje
několika tisíc jedinců. V důsledku tohoto přetlaku a dosavadní uzavřenosti migrační cesty do
vyšších částí povodí jezem Střekov v Ústí nad Labem, bobr obsazuje všechny vhodné, ale i
méně vhodné (suboptimální) biotopy, které mu úsek Labe mezi Hřenskem a Ústím nabízí,
často jsou to i antropogenně silně ovlivněné plochy, jako jsou plochy za břehovými výhony u
obce Nebočady nebo intravilán města Děčína v ústí Ploučnice. Tyto případy, ale i běžná praxe
moravských populací, dokazují, že bobr je velmi odolný vůči antropickému tlaku a pokud
jeho pobytový okrsek není významně a bezprostředně rušen, je schopen obývat těsnou
blízkost lidských sídel a tolerovat běžné lidské aktivity.
Druhým limitujícím faktorem je potravní nabídka – zejména dostatek dřevinných
porostů měkkého luhu se zmlazením vrb a topolů do průměru cca 6 - 8cm. Pro posuzovaný
úsek toku Labe je charakteristický nedostatek nivních poloh, navíc existující lužní a břehové
porosty byly významně poničeny povodní v roce 2002, částečně pak i následnou povodní
v roce 2006, anebo jsou přestárlé. Poškozené plochy jsou v současnosti silně ruderalizovány a
podléhají expanzi nepůvodních druhů rostlin jako je netýkavka žláznatá (Impatiens
glandulifera), křídlatky (Reynoutria sp.) slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus).
Realizace záměru by sice zasáhla do míst rodinných teritorií bobra pod Děčínem a v ústí
Ploučnice, po ukončení rušivých vlivů v době výstavby lze předpokládat vznik nových
biotopů vhodných pro bobra ve vzdutí stupně.
Vydra říční (Lutra lutra), resp. její populace v okolí záměru, je součástí početné
německé populace a řeka Labe, resp. labský říční koridor, představuje důležitou migrační
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trasu, význam Labe jako trvalého biotopu vydry je však okrajový. Nejedná se však o jedinou
migrační trasu, vydra často využívá terestrických migrací včetně přechodu přes rozvodnice.
Databáze AOPK eviduje jeden nález pobytových stop z roku 2006, přesto je užívání dolního
Labe a zejména úseku pod Děčínem vysoce pravděpodobné. Na ostatní rušivé vlivy lidské
činnosti je dosti odolná, významné riziko představuje střet vydry se silniční dopravou.
Negativní vliv záměru na vydru je nutno hodnotit odděleně pro období výstavby a období
provozu. Zejména období výstavby zvýší riziko střetu vydry s dopravními prostředky.
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Velevrub malířský (Unio pictorum) bude dotčen záměrem v rozsahu varianty 1
s výjimkou menšího rozsahu prohrábek v podjezí. Druh může nepřímo podpořit navrhovaný
management štěrku, jenž zlepší kvalitu dnových substrátů v příbřežních zónách.
Škeble rybničná (Anodonta cygnea) bude dotčena záměrem v rozsahu varianty 1
s výjimkou menšího rozsahu prohrábek v podjezí.
Klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) a číhalka pospolitá (Atherix ibis) budou
dotčeny s výjimkou menšího rozsahu prohrábek shodně s variantou 1. Vlivy na příbřežní zónu
budou ve var. 1B zmírněny realizací příbřežní hráze a břehových výhonů, tj. opatřeními, která
zmírní účinek propagace vln projíždějících lodí na příbřežní a břehovou zónu. Management
štěrků zlepší stav dnového substrátu pro vývoj larev.
Modrásek bahenní (Maculinea nausithous) a modrásek očkovaný (Maculinea teleius)
jsou dotčeny v rozsahu var. 1. Jako zmírňující opatření je navrženo přizpůsobení umístění
staveniště a komunikace výskytu druhů a jejich živných rostlin a dále po dokončení stavby
osetí travnatých ploch směsí s živnou rostlinou a provedení iniciačního transferu mravenců
(Myrmica rubra atd.) včetně příslušného managementu kosením ve stanovených termínech
respektujících fenologii Sanguisorba officinalis a vývojový cyklus druhů.
Jelec jesen (Leuciscus idus) a vranka obecná (Cottus gobio) budou ovlivněni podobně
jako ve variantě 1, migrační prostupnost toku bude však ve variantě 1B lepší.
Obojživelníci budou ovlivnění podobně jako ve variantě 1. V období výstavby bude
vhodné organizovat (zejména v době jarních rozmnožovacích migrací) záchranný odchyt
jedinců, sběr snůšek a odlov pulců na ohrožených lokalitách a jejich záchranný přenos na
bezpečné lokality. Čolci jsou v území zjišťováni spíše sporadicky a jejich hlavním biotopem
jsou neprůtočné laguny za břehovými výhony a tůně. Tůně nebudou zasaženy, u lagun v
zátopě je zvažováno navýšení břehových výhonů tak, aby zůstaly zachovány. Celkově lze
předpokládat, že zmírňující a revitalizační opatření, v rámci nichž vznikne řada nových tůní a
lagun, budou mít na populace obojživelníků jednoznačně pozitivní vliv.
Plazi budou ovlivnění podobně jako ve variantě 1. V průběhu výstavby však bude
organizován záchranný odchyt jedinců na ohrožených lokalitách a jejich záchranný přenos na
bezpečné lokality. Pro užovku obojkovou budou jako zmírňující opatření působit laguny za
nově budovanými břehovými výhony v podjezí a prostory za navýšenými výhony v zátopě.
Sloužit tomuto účelu budou i tůně budované jako zmírňující opatření a to zejména v oblasti
ústí Ploučnice a Jílovského potoka. Pro ostatní druhy budou prospěšné plochy s udržovanou
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vegetací a s možností vyhřívání na slunci. V době zahájení a realizace stavební činnosti bude
vhodné organizovat záchranný odchyt jedinců na ohrožených lokalitách a jejich záchranný
přenos na bezpečné lokality.
Ptáci: Vlivy varianty 1B jsou v podstatě shodné s předcházející variantou. Odlišností je
široký komplex navrhovaných opatření zmírňujících negativní vlivy úbytku stanovišť a
dalších zdrojů.
Ledňáček říční (Alcedo athis), pisík obecný (Actitis hypoleucos) jsou ovlivněny
záměrem zatopením potenciálních hnízdišť u pisíka i zatopením štěrkových lavic jako
životního biotopu. Tyto vlivy budou v oblasti záměru zmírněny tvorbou zmírňujících a
revitalizačních opatření v podobě štěrkových lavic a výplní břehových výhonů. Ledňáček
bude podpořen instalací umělých hnízdních nor. Kopřivka obecná (Anas strepera), potápka
malá (Podiceps ruficollis), a potápka roháč (Podiceps cristatus) budou postiženi zátopu
hnízdišť v břehových biotopech. Tento vliv bude pouze dočasný. Nová vhodná hnízdiště
budou vytvořena v rámci zmírňujících opatření. Samotné vzdutí jim může poskytnout nové a
stabilnější zdroje potravy.
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) bude dotčen kácením hřadovacích stromů
v místě stavby plavebního stupně. Realizace záměru vytvoří ve zdrži plavebního stupně pro
kormorána lepší podmínky pro lov než je tomu v současnosti, takže kormorán je druhem,
který bude změnu podmínek schopen využít ve svůj prospěch.
Žluva hajní (Oriolus oriolus), lejsek šedý (Muscicapa striga) a moudivláček lužní
(Remiz pendulinus) budou kromě rušení stavební činností ovlivněni kácením stromové
vegetace v místě stavby a zátopy. Součástí var. 1B jsou náhradní a keřové výsadby. Jejich
funkčnost je však pro uvedené druhy oddálena. Lejska lze podpořit instalací hnízdních budek.
Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (Saxicola
rubetra) a slavík obecný (Luscinia megarhynchos) jsou druhy křovin a vyšší bylinné
vegetace. V případě zániku těchto stanovišť dojde k přesunu jedinců na náhradní stanoviště.
Náhradní výsadby v plochách prováděných opatření i samotné stavby budou kompenzovat
úbytek těchto stanovišť.
Z nálezové databáze AOPK vyplývá, že jako tahovou zastávku, případně jako místo
příležitostného výskytu, využívá dotčený úsek toku Labe řada dalších druhů ptáků (např.
hohol severní – (Bucephala cingula), morčák velký – (Mergus merganser) a další. Dotčený
úsek Labe funkci tahové zastávky však neztratí ani po realizaci záměru, naopak lze
předpokládat, že na zklidněné hladině nadjezí se tato funkce posílí.
Savci: Ovlivnění všech druhů savců bude zhruba shodné s variantou 1. Varianta 1B na
rozdíl od původní varianty klade důraz na zajištění migrační prostupnosti vzniklé příční
překážky a to i v terestrické části nivy toku. Zároveň jsou vlivy na savce mírněny
navrhovanými opatřeními v břehové části toku a v ústí některých přítoků. Zvýšení stanovištní
diverzity by se mělo zákonitě projevit i v podpoře dotčených druhů savců a to jak z hlediska
jejich stanovišť, tak z hlediska potravních a dalších zdrojů.
Plšík lískový (Muscardinus avellanarius), plch velký (Glis glis) a veverka obecná
(Sciurus vulgaris) budou pravděpodobně ovlivněny zánikem či redukcí křovinných a
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stromových porostů. Míra ovlivnění není z hlediska jejich výskytu zásadní. Nové vhodné
biotopy najdou tyto druhy zejména v plochách předpokládaných revitalizačních opatření
v ústí Ploučnice ale i v ostatních lokalitách. S odrostením náhradních výsadeb budou příslušné
ztráty stanovišť postupně nahrazovány.
Bobr evropský (Castor fiber) bude dotčen realizací záměru, která zasáhne do míst
rodinných teritorií bobra pod Děčínem a v ústí Ploučnice, po ukončení rušivých vlivů v době
výstavby lze předpokládat vznik nových biotopů vhodných pro bobra ve vzdutí stupně.
Součástí varianty 1B jsou kromě revitalizačních opatření, jež mohou poskytnout bobrovi
vhodné zdroje pro existenci i výsadby dřevin keřového i stromového charakteru které
zohledňují potřeby druhu, a jejichž účelem je mimo jiné zlepšení potravní nabídky druhu
v dotčené oblasti.
Vydra říční (Lutra lutra) bude v období výstavby vystavena zvýšenému riziku střetu
s dopravními prostředky. V období provozu plavebního stupně se vliv omezí na snížení
migrační prostupnosti v profilu plavebního stupně – toto snížení migrační prostupnosti by měl
zmírnit pravobřežní biokoridor s rybím přechodem a levobřežní terestrické migrační pásmo.

D.I.7.3 Vlivy na ekosystémy
Vliv záměru byl podrobně studován zejména v ohledu na změny hydrologických
poměrů. V samostatné studii [74] byly tyto vlivy popsány.

Vliv na ekosystém říční nivy
Varianta 0
Vlivem varianty 0 bude ovlivněn ekosystém říční nivy především rozsáhlými invazemi
nepůvodních druhů, případně ruderalizací stanovišť v závislosti na negativním vlivu ničivých
povodní (především v roce 2002). Bez vhodného managementu bude celá niva negativně
ovlivněna tímto jevem. Negativním vlivem bude také pravděpodobné zanášení slepých ramen
a tůní v Podskalí a Nebočadech, ke kterému kontinuálně dochází v důsledku nenapojení
ramen na tok Labe a tím průběžnému neproplachování sedimentů.
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
U varianty 1 bude v úseku ovlivněném v důsledku prohrábek plavební dráhy nutno
předpokládat pokles hladiny podzemní vody. Tento přímý vliv se projeví ve střednědobém
horizontu sukcesními změnami respektive mírným posunem rozšíření biotopů v úzké nivě
řeky. V oblasti vzdutí bude část nivy mimo intravilán Děčína ovlivněna zaplavením některých
příbřežních společenstev, především chrasticových porostů, regulací výšky hladin ovlivňující
přirozený záplavový režim a zvýšením hladiny podzemní vody vlivem vzdutí. Samotnou
stavbou jezu a následným vzdutím bude přímo ovlivněna a zničena především část porostů
měkkého luhu a části nelesních porostů na levém břehu Labe (říční km. cca. 736,8 – 738,8).
Varianta 1 s sebou nese také všechny další přímé vlivy varianty 0.
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Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
V případě realizace záměru ve variantě 1B lze očekávat podobný charakter vlivů jako
v případě varianty 1 s výjimkou vlivů varianty 0. Rozsah zmírňujících opatření k podpoře
měkkého luhu v území při ústí Ploučnice a částečně i na LB Labe nad horní rejdou PSD a při
ústí Jílovského potoka je dostatečný. Rozsahem budou menší prohrábky v podjezí, kde bude
zlepšení plavebních podmínek řešeno kombinací prohrábky a břehových výhonů. Prostory za
výhony budou zvyšovat stanovištní pestrost.

Vliv na ekosystém vodního toku
Varianta 0
Vlivem varianty 0 nedojde k přímým či nepřímým vlivům.
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Ekosystém vodního toku bude u varianty 1 přímo ovlivněn přerušením říčního kontinua
a s tím spojeným omezením migrace příčnou překážkou. Vzhledem k výraznému zpomalení
proudění v oblasti vzdutí, se změní kyslíkové poměry v toku v tomto úseku, současně se
změnou režimu sedimentace a plavenin. Důsledkem toho se společenstva v tomto úseku toku
změní ve prospěch indiferentních druhů na úkor druhů reofilních.
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Vliv záměru ve variantě 1B lze hodnotit jako přímý s odpovídajícím rozsahem
zmírňujících a revitalizačních opatření. Bariérový efekt je v profilu PSD oboustranně řešen
migračními koridory, a to na PB Labe migračním biokoridorem s akvatickým i terestrickým
migračním pásmem (viz popis varianty) doplněným technickým štěrbinovým rybím
přechodem ve zdi objektu hydroelektrárny a na LB Labe terestrickým migračním pásmem a
technickým rybím přechodem ve stěně objektu plavební komory. Záměr je v této variantě
doplněn komplexem managementových opatření, která podporují dynamickou obnovu
štěrkopísčitých náplavů.

Vliv na ekosystém říčních břehů
Varianta 0
Vlivem varianty 0 nedojde k žádnému ovlivnění ekosystému říčních břehů.
Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Přímé ovlivnění se projeví v nadjezí, kde při vzdutí hladiny dojde k zaplavení
příbřežních přechodových stanovišť. Jedná se o lokality štěrkopísčitých náplavů a periodicky
obnažovaných břehů a o porosty příbřežní vegetace. V podjezí dojde k přímému ovlivnění
ekosystému říčních břehů vlivem zaklesnutí hladiny povrchové i podzemní vody v důsledku
prohrábek (viz podkapitola Změna velikosti a četnosti stanovišť). Tento ekosystém bude
přímo ovlivněn také přímým narušením a záborem půdy v místě PSD.
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Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními
Realizací záměru ve variantě 1B dojde ke srovnatelnému ovlivnění jako v případě
varianty 1. Rozsahem budou menší prohrábky v podjezí, kde bude zlepšení plavebních
podmínek řešeno kombinací prohrábky a břehových výhonů. Autochtonní materiál
z prohrábek bude prakticky plně využit pro tvorbu, anebo obnovu štěrkových pláží u výhonů
a bude tak ponechán v korytě. Pomocí vyváženého a přiměřeného rozsahu zmírňujících,
revitalizačních a managementových opatření budou tyto přímé vlivy podstatně zmírněny.

D.I.7.4 Vlivy na územní systém ekologické stability
Dotčenými prvky ÚSES jsou nadregionální biokoridor 8 Jezeří-Stříbrný roh, regionální
biocentrum 1370 Údolí Labe, a lokální biocentra 31 Řeka Labe, 32 Ústí Ploučnice do Labe a
33 Nebočadský luh.
Odpovídající vlivy jsou podrobně popsány v kapitole Vlivy na faunu, floru a
ekosystémy a v kapitole Vlivy na lokality Natura 2000. K zásahu do nadregionálních a
regionálních prvků ekologické stability je potřeba získat stanovisko příslušných orgánů
ochrany přírody (pro nadregionální systém MŽP, pro regionální systém příslušný krajský
úřad).

Varianta 0
Vlivem varianty 0 nedojde k přímým či nepřímým vlivům.

Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Nadregionální biokoridor 8 bude ovlivňovat samotná stavba objektu jezu, plavebních
komor a elektrárny. Vliv lze hodnotit jako přímý projevující se bariérovým efektem.
Regionální biocentrum 1370 zaujímá tok řeky a její okolí od šikmého železničního
mostu v Děčíně – Loubí až po státní hranici. V tomto prostoru bude část území biocentra
ovlivněno vzdutím a realizací všech součástí stavby, avšak pouze v rozsahu akvatických a
litorálních biotopů. Vliv lze hodnotit jako přímý projevující se bariérovým efektem.
Významně bude záměrem ovlivněno také lokální biocentrum č. 31 Řeka Labe, a to i
přesto, že řeka Labe je v hodnoceném úseku lemovaná po obou stranách železniční tratí
respektive silnicí, níže zástavbou téměř v břehové hraně. Břehové a doprovodné porosty jsou
proměnlivé, místy sporadické. Řeka je však spolu s ekosystémy v údolí jedinečným
migračním koridorem nejen pro ichtyofaunu, ale též pro ptactvo a vegetaci – bohužel i pro
druhy invazní. Přes výraznou urbanizaci okolí toku si vlastní tok zachoval podstatné
vlastnosti pro výskyt a šíření vodních, ale i terestrických organismů. Biocentra zaujímají tok
Labe a budou ovlivněna zejména vzdutím jezového stupně se sníženou rychlostí proudu (viz
výše).
Dalším významně dotčeným biocentrem bude lokální biocentrum č. 32 Ústí Ploučnice
do Labe, které bude rovněž ovlivněno vzdutím jezového stupně
Lokální biocentrum 33 se nachází mimo vzdutí jezového stupně a nebude ovlivněno.
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Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními
opatřeními
Vlivy záměru ve variantě 1B jsou obdobné jako v případě varianty 1 a lze je hodnotit
z pohledu územních systémů ekologické stability jako přímé. Na rozdíl od varianty 1 však
varianta 1B obsahuje odpovídající rozsah zmírňujících a revitalizačních opatření.
Bariérový efekt je v profilu PSD oboustranně řešen migračními koridory, a to na PB
Labe Migračním biokoridorem s akvatickým i terestrickým migračním pásmem (viz popis
varianty) doplněným technickým štěrbinovým rybím přechodem ve zdi objektu
hydroelektrárny a na LB Labe terestrickým migračním pásmem a technickým rybím
přechodem ve stěně objektu plavební komory.
Záměr je v této variantě doplněn realizací dalších revitalizačních a zmírňujících opatření
vytvářejících cenné okrsky (základy biocenter) pro migrující živočichy. Realizací
biotechnických opatření posilujících biotopové funkce bude významně ovlivněno zejména
lokální biocentrum č. 32 Ústí Ploučnice do Labe. Tato opatření by měla významně
diverzifikovat biotopovou nabídku ve prospěch ochranářsky cenných druhů a společenstev,
jako jsou např. bahnité břehy řek s vegetací svazu Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.,
smíšené jasanovo-olšové lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae), populace bobra evropského (Castor fiber) a vydry říční (Lutra lutra). V
současnosti je v tomto prostoru deponie navážek a ruderalizované území bez cíleného
využívání, jeho biologická hodnota je nízká. Lze tedy předpokládat, že zamýšlená opatření,
která mají vesměs revitalizační charakter, budou mít na biocentrum pozitivní vliv.
Plochy se zmírňujícími opatřeními lze zahrnout při revizi lokálního ÚSES do lokálních
biocenter nebo je vymezit jako interakční prvky.

D.I.7.5 Vlivy na zvláště chráněná území
Realiazce záměru Plavební stupeň Děčín bude mít vliv na zvláště chráněná území. K
realizaci záměru ve variantách 1 a 1B je proto potřeba získat výjimku ze zákazu ze zvláště
chráněných území podle § 26 resp. § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění. Výjimku povoluje svým rozhodnutím vláda.

Varianta 0
Ve variantě 0 dojde k degradačním jevům na stanovištích říční nivy zarůstáním
invazními druhy rostlin, zanášením slepých ramen a tůní apod. (viz kapitola D.I.7.1 Popis
vlivů na faunu, flóru a ekosystémy).

Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Posuzovaný záměr ve variantě 1 zasahuje do IV. zóny a prohrábka pod jezem do I. a II
zóny CHKO Labské pískovce. Zásah do IV. zóny představuje samotný zábor půdy pro objekt
PSD a vliv následného vzdutí hladiny až po hranice s CHKO České Středohoří. V CHKO
České Středohoří zasahují vlivy záměru ve variantě 1 v podobě vzdutí hladiny a souvisejících
vlivů do její IV. zóny a přiléhají k okraji PP Nebočadský luh. Jedná se o hydrodynamické
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vzdutí v řádu centimetrů, které v podstatě neovlivní hydrologické podmínky severní části
území.
V blízkosti záměru se nachází nově vyhlášená NPR Kaňon Labe. Plocha tohoto
chráněného území nebude přímo ani nepřímo záměrem dotčena, ačkoli se nachází v blízkosti
toku (hranici tvoří z větší části komunikace Děčín – Hřensko a za tuto zmíněná NPR
nezasahuje) v oblasti od místa výstavby PSD po proudu.

Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními
opatřeními
Vlivy záměru ve variantě 1B jsou srovnatelné variantě 1 s výjimkou menšího rozsahu
prohrábek v podjezí kombinovaných s výstavbou břehových výhonů. Díky této úpravě dojde
k menšímu poklesu hladiny v toku a tím i podzemní vody v jeho okolí. Zvýšení hladiny
v prostoru PP Nebočadský luh vlivem hydrodynamického vzdutí bude téměř shodné
s variantou 1 a je v rozsahu centimetrů. Toto zvýšení hladiny v toku, Nebočadském rameni i
zvýšení hladiny podpovrchových vod nebude mít negativní vliv na předměty ochrany PP ani
na ekosystémy území. Naopak lze předpokládat zlepšení stavu hydrických a pobřežních
stanovišť a lepší dostupnost vody pro porosty stromových vrb a topolů.

D.I.7.6 Vlivy na VKP
Varianta 0
Ve variantě 0 dojde k degradačním jevům v území dotčených VKP a to zejména ve
VKP údolní niva zarůstáním invazními druhy rostlin, zanášením slepých ramen a tůní apod.
(viz kapitola Vlivy na faunu flóru a ekosystémy). VKP les a vodní tok zůstanou
pravděpodobně nedotčeny.

Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Zásadně dotčeným významným krajinným prvkem bude VKP vodní tok a to zejména
v rozsahu vlastního plavebního stupně, jeho vzdutí a v úseku ovlivněného prohrábkami
plavební dráhy.
Plavební stupeň vytvoří významnou příčnou migrační překážku pro vodní živočichy od
bezobratlých až po ryby, přičemž poproudová migrace bude ovlivněna podstatně méně než
migrace protiproudová. Relativně malý vliv bude mít existence plavebního stupně pro
bezobratlé – z fragmentovaných úseků toků je dostatečné množství poznatků o tom, že biota
bezobratlých je v takových úsecích toků ovlivněna minimálně. Migrační prostupnost PSD ve
variantě 1 není dostatečně řešena.
Přes svou morfologickou mohutnost nebude těleso plavebního stupně znamenat zásadní
změnu fluviálních (říčních) podmínek. V relaci objemu zdrže plavebního stupně s průtočným
množstvím řeky Labe a na základě modelových studií o změnách proudění vyplývá, že vzdutí
stupně bude dostatečně průtočné, takže nebude docházet ke kumulaci splavenin a v jezové
zdrži se nevytvoří typický limnický systém jezerního typu, tak jak tomu obvykle bývá např. u
přehrad, kde díky zásadním změnám proudění, teplotní a kyslíkové stratifikaci vody apod.
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zaniká proudová stimulace pro tah ryb. Vzhledem ke snížení rychlosti proudu v jezové zdrži
dojde k posunu druhové struktury organismů. Například u ichtyofauny lze očekávat
v prostoru vzdutí pokles početnosti reofilních druhů (parma, ostroretka, podoustev aj.) a
nárůst početnosti druhů preferujících klidné úseky řek (cejn, plotice a další). Splaveninový
režim, který v toku probíhá za extrémních průtoků, bude zachován manipulacemi na jezu, kdy
za těchto průtoků bude plně vyhrazen a tím bude umožněn dnový transport materiálu.
Vymezení významného krajinného prvku údolní niva je v dotčeném úseku toku obtížné
jednak proto, že valná většina dříve nivních pozemků byla již v minulosti urbanizována nebo
přeměněna na agrocenózy, a jednak proto že niva Labe je zde morfologicky velmi omezena, a
místy lze díky sevřenému údolí uvažovat i o její absenci. Významné změny ve fungování nivy
toku zapříčinila dlouhodobá regulace Labe probíhající již několik století, která omezila
obnovu a vznik typických nivních biotopů ale i fungování stávajících. Zachovalé segmenty
rostlinných společenstev vázaných na záplavový režim řeky nebo na mělký horizont
podzemních vod byly povodněmi v letech 2002 a 2006 devastovány a v současnosti zarůstají
porosty invazních a ruderálních rostlin
Významný krajinný prvek les bude dotčen v minimálním plošném rozsahu v místě
levobřežního zavázání tělesa plavebního stupně, kde bude nezbytné dřevinný porost na lesní
půdě vykácet.

Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními
opatřeními
VKP vodní tok bude dotčen zejména v rozsahu vlastního plavebního stupně, jeho
vzdutí, úseku ovlivněného prohrábkami plavební dráhy a výstavbou břehových výhonů.
Vlivy plavebního stupně jako migrační překážky jsou ve variantě 1B dostatečně
kompenzovány vybudováním rybích přechodů a migračních koridorů. Změna proudových
poměrů v jezové zdrži ovlivní společenstva organismů obdobně jako ve variantě 1. Výstavbou
a existencí plavebního stupně nebudou ohroženy ekologicko-stabilizační funkce významného
krajinného prvku vodní tok, jako je např. samočištění, schopnost vytvářet biotopovou nabídku
pro vodní organismy apod. Dojde však k posunu proporciálních vztahů mezi společenstvy
preferujícími lotické a lenitické prostředí ve prospěch prostředí lenitického, na což budou
společenstva organismů reagovat sukcesními změnami.
Podmínky významného krajinného prvku údolní niva v úseku ovlivněném vzdutím
plavebního stupně se mohou zlepšit ve vztahu k dosažení mělkého horizontu podzemních vod
pro rostlinná společenstva. Zamýšlená biotechnická opatření ve variantě 1B zaměřená na
zlepšení podmínek pro nivní a lužní společenstva tak mohou mít pozitivní vliv na jejich stav.
Zejména lze pozitivně vnímat podporu vzniku štěrkových lavic v rámci managementu
štěrků, ale i podporu vodních biotopů mimo hlavní tok v podobě tůní a úprav břehové linie.
Důležité budou zejména cílené managementové zásahy proti invazi některých druhů rostlin,
podpora náhradních výsadeb a další.
Významný krajinný prvek les bude dotčen stejně jako ve variantě 1.
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D.I.7.7 Vlivy na lokality Natura 2000
Zásadním problémem při posuzování vlivů na území soustavy NATURA 2000 je
hodnocení významnosti negativních vlivů, přičemž rozhodující je posouzení vlivu na
celistvost lokality. Pro posouzení významnosti negativních vlivů byla zvolena následující
kriteria a bodové hodnoty [77]:
Tabulka 84: Hodnocení vlivů na území soustavy NATURA 2000
intenzita
vlivu

bodová Charakteristika
hodnota

významný -2
negativní
vliv

Negativní vliv definovaný ust. § 45i zák. č. 114/1992 Sb., v
platném znění. Realizace záměru je vyloučena, event. je možná
pouze za podmínek stanovených ust. § 45i. Záměr představuje
významně rušivý nebo likvidační vliv na předmět ochrany
(stanoviště nebo populaci druhu), ohrožuje významnou část
předmětu ochrany, ať už se jedná o narušení ekologických nároků
stanoviště, významný zásah do biotopu nebo přirozeného vývoje
druhu. Realizace záměru není možná bez působení vlivu - vliv nelze
eliminovat.

mírný
negativní
vliv

-1

Jiný negativní vliv, který není popsán ust. § 45i, realizace záměru
není vyloučena. Vliv je prostorově, časově, významově omezený, má
mírné rušivé účinky na stanoviště, populace druhů a jejich přirozený
vývoj. Působení vlivu je možno snížit opatřeními ke snížení jeho
účinku.

bez vlivu

0

Negativní vliv záměru nelze prokázat

Metodika hodnocení významnosti vlivů [77] podle intenzity vlivu rozlišuje „významný
negativní vliv“ a „mírný negativní vliv“ na předměty ochrany, přičemž pouze „významný
negativní vliv“ je chápán jako negativní vliv dle § 45i ZOPK. Tato kvantifikace vlivů na
předměty ochrany může být matoucí. Pro závěr, zda k záměru vydat pozitivní či negativní
stanovisko orgánu státní správy je s ohledem na znění směrnice o stanovištích rozhodující to,
zda má záměr nepříznivý vliv na celistvost posuzované lokality, a to z hlediska jejích
jednotlivých předmětů ochrany. Fakt, zda má záměr negativní vliv na určitý předmět ochrany,
aniž by tento závěr zároveň vyjadřoval, zda je v důsledku této skutečnosti dotčena celistvost
příslušné lokality z hlediska citovaného předmětu ochrany, není pro navazující postup
správního orgánu schvalujícího záměr významný. Obecně je zřejmě možné v hodnocení
popisovat vlivy na předměty ochrany a dále je kvantifikovat, výsledky této kvantifikace je
však na místě věcně provázat s jediným rozhodujícím závěrem z hlediska hodnocení, a to
závěrem, zda má záměr nepříznivý účinek na celistvost dotčené lokality z hlediska
posuzovaného předmětu ochrany (tj. negativní vliv ve smyslu § 45i odst. 8, 9 a 10 zák. č.
114/1992 Sb.). Z tohoto hlediska při posuzování vlivů na jednotlivé předměty ochrany za
pomocí stupnice „významný negativní vliv“ a „mírný negativní vliv“ je nutno interpretovat
tak, že přiřazení „významného negativního vlivu“ určitému předmětu ochrany bude znamenat
automatický závěr o nepříznivém vlivu záměru na celistvost lokality z hlediska posuzovaného
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předmětu ochrany. Naproti tomu přiřazení „mírného negativního vlivu“ určitému předmětu
ochranu signalizuje určité ohrožení tohoto předmětu ochrany, avšak bez dopadu na celistvost
příslušné lokality.
Tabulka 85: Potencionálně dotčené lokality soustavy Natura 2000.
PO Labské Pískovce (CZ 0421006)
EVL Hradiště (CZ 0421427)
EVL Horní Kamenice (CZ 0423507)
EVL Ohře (CZ 0423510)
EVL České Švýcarsko (CZ 0424031)
EVL Labské údolí (CZ 0424111)
EVL Doupovské hory (CZ 0424125)
EVL Dolní Ploučnice (CZ 0513505)
EVL Horní Ploučnice (CZ 0513506
EVL Elbtal zvischen Schöna und Műhlberg (DE 4545301)

Tabulka 86: Potencionálně dotčené předměty ochrany v lokalitách soustavy Natura
2000.
3260 – Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy Ranunculion fluitantis a
Calitricho-Batrachion
3270 - Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy Chenopodion rubri p.p. a
Bidention p.p.
91E0* - Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
1355 - vydra říční (Lutra lutra)
1106 - losos atlantský (Salmo salar)
1337 - bobr evropský (Castor fiber)

Vliv na stanoviště 3260 – Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy
Ranunculion fluitantis a Calitricho-Batrachion
Určujícím fenoménem tohoto typu stanoviště jsou porosty makrofyt. Jejich rozvoj je
významně ovlivněn proudovými a světelnými poměry na lokalitě. V podmínkách velké řeky,
jakou je Labe, dochází k rozvoji submerzní makrovegetace v mělké příbřežní zóně, obvyklou
hranicí rozšíření představuje hloubka cca 1 m, za limitní lze považovat hloubku 1,5 m. Ve
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větších hloubkách nejsou splněny světelné podmínky pro makrofyta. Pokud bychom měli
kvantifikovat plochu, kterou dotčené stanoviště zaujímá např. v EVL Labské údolí (CZ
0424111), nemůžeme vycházet z plochy hladiny vodního toku, neboť, jak již bylo uvedeno,
podmínky pro výskyt makrofyt jsou omezeny ekologickými faktory a skutečná plocha porostů
je jen zlomkem zatopené plochy. Na stanoviště uvedeného typu tedy nebudou mít vliv
prohrábky plavební dráhy, neboť hloubka plavební dráhy rozvoj makrofyt vylučuje. Ve vzdutí
plavebního stupně se významně zvýší hloubka vodního sloupce, což jednoznačně zapříčiní
ústup makrofyt z osové části toku, naopak příbřežní zóna díky mírnějšímu proudu ve vzdutí
nabídne příznivější podmínky pro rozvoj makrovegetace než je tomu v současnosti. Vliv
vzdutí se projeví nad hranicí EVL Labské údolí (CZ 0424111), stávající porosty makrofyt pod
plavebním stupněm záměrem ovlivněny nebudou, naopak lze předpokládat rozvoj makrofyt
v lagunách za břehovými výhony ve variantě 1B, byť budou mít odlišné druhové složení než
ve vlastním toku. Vliv na tento typ stanoviště, který je předmětem ochrany EVL Labské údolí
(CZ 0424111) lze ve variantě 1B hodnotit jako nulový, ve variantě 1 by se projevoval
negativní vliv dlouhého úseku prohrábek.

Vliv na stanoviště 3270 - Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy
Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.
Obdobně problematické, jako je stanovení plochy stanoviště makrofyt, je stanovení
plochy říčních náplavů – stanoviště 3270. Pokud však jako kriterium použijeme dobu
obnažení náplavu, kdy optimum představuje doba cca 80 – 100 dní v roce (rozvoj typické
vegetace však začíná již při kratších dobách obnažení náplavu), lze horní hranici říčních
náplavů vymezit výškou hladiny při Q270d.
Realizací plavebního stupně zaniknou říční náplavy ve vzdutí stupně, tedy mimo
hranice EVL Labské údolí (CZ 0424111). Dotčeny budou zejména říční náplavy v ústí
Ploučnice, případně úzké lemové náplavy v intravilánu Děčína (např. návodní hrana kosy
oddělující přístav Rozbělesy). Na úrovni jednotlivých variant jsou zpracovány návrhy
terénních a hydromorfologických úprav, které ve spojitosti s umělou manipulací s výškou
hladiny ve vzdutí mohou nabídnout nové plochy pro tento typ stanoviště.
Prohrábky plavební dráhy pod plavebním stupněm mírně sníží niveletu stávajícího dna a
tím i výšku hladiny. S poklesem hladiny se obnaží dosud ponořené plochy dna, jejichž
substrát má stejnou strukturu, jako dnešní střídavě zaplavované a obnažované náplavy.
V důsledku mírného poklesu hladiny tak dojde k posunu břehové linie do stanovištně
vhodných ploch současného říčního dna. Materiál z prohrábek, tedy autochtonní říční štěrky
Labe, je možno využít k budování nových stanovišť formou nových štěrkových těles, např.
vyplňováním prostor za břehovými výhony nebo plážováním břehů. Při vhodném výškovém
nastavení – zhruba na úrovni hladiny při Q270d - by bylo možno vytvořit další nové plochy pro
toto stanoviště. V tomto směru je významným přínosem varianty 1B řešení břehových výhonů
pod plavebním stupněm, kde se předpokládá, že zhruba dvě třetiny výhonů budou vyplněny
autochtonními štěrky z prohrábek na úroveň hladiny při Q270d, případně vyšší. Naproti tomu
varianta 1 s břehovými výhony nepočítala vůbec a parametry plavební dráhy řešila rozsáhlými
prohrábkami. Myšlenku vytváření takovýchto stanovišť podporuje skutečnost doložená
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starými plavebními mapami z třicátých let minulého století, a sice že některé dnešní,
přírodovědně velmi cenné říční náplavy, vznikly v místech starých koncentračních staveb.
Pro perspektivu tohoto stanoviště může mít velký význam tzv. „management štěrku“.
Po řadu desetiletí (až staletí) je režim splavenin v Labi ovlivněn jednak postupným vznikem
příčných staveb v podobě jezů v celém povodí, jednak opakovanou těžbou říčních štěrků a
prohrábkami plavební dráhy, kdy je materiál jednostranně odstraňován mimo řeku. V rámci
ochranářského managementu je navrhováno, aby alespoň část těženého materiálu byla
deponována na vhodných místech do toku v blízkosti míst původního uložení a působením
vysokých průtoků byla přirozenými mechanismy modelována do podoby říčních náplavů.
Zejména v oblastech pravděpodobnějšího ukládání sedimentů pod stupněm a v oblasti konce
vzdutí bude u varianty 1B vhodné údržbu plavební dráhy provádět přednostně příčným
odhrnutím štěrku z plavební dráhy ke břehu.
Vzhledem k tomu, že nejrozsáhlejší a přírodovědně nejcennější říční náplavy pod
plavebním stupněm jsou dostatečně vzdáleny od přímého vlivu stupně, nelze předpokládat
jejich významné ovlivnění. Vliv záměru na stanoviště 3270 – Bahnité říční náplavy, který je
předmětem ochrany EVL Labské údolí (CZ 0424111), lze ve variantě 1B hodnotit na hranici
mírně negativního až nulového vlivu, vliv však bude zmírněn vznikem nových štěrkových
těles za břehovými výhony. Vliv na toto stanoviště ve variantě 1 bude mírně negativní, a to
z důvodu většího rozsahu prohrábek a absence zmírňujících opatření. Vliv záměru na toto
stanoviště na území EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg (DE 4545301) lze vyloučit.

Vliv na stanoviště 91E0* - Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a
jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Plošně nejvýznamnější zásah do tohoto stanoviště lze očekávat přímo v místě
plavebního stupně Děčín na levém břehu v prostoru dolní rejdy a dále zejména ve vzdutí
stupně, tedy mimo území EVL.
Negativní ovlivnění vlhkostních stanovištních podmínek vlivem prohrábek a částečného
poklesu hladiny mělkých podzemních vod lze předpokládat pouze ve velmi omezeném úseku
toku bezprostředně ovlivněném prohrábkami. Naproti tomu v území ovlivněném vzdutím
plavebního stupně dojde ke zlepšení vlhkostních stanovištních podmínek a
k předpokládanému sukcesnímu rozvoji tohoto stanoviště. Průběh sukcese je možno podpořit
a urychlit cílenými výsadbami. V této souvislosti je nezbytné zdůraznit, že kvalita lužních
porostů je po povodních v letech 2002 a 2006 velmi nízká a postižené plochy podléhají
intenzivní sukcesi invazních druhů (např. křídlatky, netykavka žláznatá, slunečnice
topinambur). Navrhovaná revitalizační opatření ve variantě 1B umožní lužní porosty cílenými
výsadbami rekonstruovat a zamezit tak nežádoucímu šíření invazních druhů rostlin.
Vlivem varianty 1B dojde k úbytku ploch stanoviště lužních lesů v nadjezí PSD ve
srovnatelném rozsahu jako v případě varianty 1. Varianta 1B ovšem představuje komplexní
návrh pozitivně ovlivňující toto stanoviště. Úpravami ve vzdutí stupně vytváří nové plochy
vhodné pro rozvoj lužní vegetace. Zcela zásadní změnu oproti variantě 1 přináší úprava území
při ústí Ploučnice, kde vznikne zcela nová lokalita výškově upravena pro dobrý rozvoj
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zejména měkkého luhu. Toto území je dále doplněno vytvořením sekundárních vodních těles
v podobě tůní. Mimo úprav v ústí Ploučnice budou ve variantě 1B realizována podobná
opatření i v území nad horní rejdou a v ústí Jílovského potoka.
Tato opatření jsou sice vesměs lokalizována nad hranici EVL, na druhé straně faktický
zásah do lužních porostů se na území EVL Labské údolí omezí pouze na levobřežní zavázání
plavebního stupně, resp. plavební komory. Ostatní lužní porosty níže po toku budou
ovlivněny zanedbatelně – předpokládaný pokles hladiny v důsledku prohrábek je ve variantě
1B na úrovni meziroční fluktuace hydrologických podmínek (max. 14 cm). Podstatně
negativnější vliv by měla varianta 1, která v důsledku rozsáhlých prohrábek snižuje hladinu
v toku a tedy i v mělkém horizontu podzemních vod významněji. Pro stav lužních porostů je
daleko významnější jejich devastace povodněmi v letech 2002 a 2006 a následná invaze
neofytů.
Realizace záměru ve variantě 1B nepředstavuje pro lužní stanoviště významné riziko.
Pod plavebním stupněm dojde jen k minimálním změnám v režimu hladin, které by mohly
toto stanoviště ovlivnit, naopak úsek ovlivněný vzdutím stupně nabídne zejména
v revitalizovaných úsecích nové hydrologicky příznivé podmínky pro tento typ stanoviště.
Vliv záměru ve variantě 1B na stanoviště 91E0* Lužní lesy s olší lepkavou a jasanem
ztepilým, který je předmětem ochrany EVL Labské údolí (CZ 0424111) lze hodnotit na
hranici mírně negativního až nulového vlivu. Vlivy var. 1 budou identické, ale nebudou
v tomto případě mírněny projektovanými opatřeními. Vliv záměru na toto stanoviště na území
EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg (DE 4545301) lze vyloučit. Naproti tomu se
zlepší podmínky pro rozvoj tohoto stanoviště v břehové linii a na konci vzdutí zdrže.

Vliv na populaci a biotopy bobra evropského (Castor fiber)
Úsek toku Labe mezi státní hranicí a Ústím nad Labem nabízí jen omezené možnosti
pro výskyt bobra, resp. pro jeho rodinná teritoria. Nejvýznamnějšími lokalitami jsou
pravobřežně lokalita Loubí, levobřežně prostor v místě plavebního stupně, pravobřežně ústí
Ploučnice a pravobřežně Nebočadský luh a navazující břehové výhony. S výjimkou lokality
Loubí se tedy jedná o místa mimo EVL Labské údolí (CZ 0424111).
Současné populace bobra na našem území vykazují výrazně vyšší stupeň synantropizace
než tomu bylo v minulosti. Bobr se dobře přizpůsobuje vlivům lidské činnosti, manipulacím
na vodních dílech, provozu lodní dopravy apod., vyhledává jako potravní zdroje polní plodiny
(zejména kukuřici). Pokud do jeho biotopu není zasahováno bezprostředně ničením nor,
ničením potravní základny a pokud rušivá činnost neprobíhá v období jeho aktivity, tj. za
soumraku a v noci, je proti rušivým vlivům značně odolný.
Při hodnocení vlivu záměru na populaci bobra evropského je často zdůrazňována
specifičnost labské populace (event. poddruhu) s požadavkem na přísnější formu ochrany, než
je tomu u mimolabských populací. Tento požadavek však nemá oporu v příslušných
ustanoveních zákonných předpisů na úseku ochrany přírody, jak národní, tak evropská
legislativa ochranný režim jednotlivých populací nerozlišuje. Navíc nebyl podán žádný
vědecký důkaz, že by se jednotlivé populace svými ekologickými nároky, bionomií a etologií
vzájemně odlišovaly. Za této legislativní situace a stavu populace bobra na českém území,
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včetně mimolabských populací, a stavu a prosperity populace bobra na německém území, je
možno vliv záměru hodnotit jako mírně negativní, neboť by snižoval migrační prostupnost
labského údolí pro bobra (bobr nemigruje striktně pouze vodní cestou, k migraci využívá i
terestrické trasy). Realizace záměru by sice zasáhla do míst rodinných teritorií bobra pod
Děčínem a v ústí Ploučnice, po ukončení rušivých vlivů v době výstavby však lze ve variantě
1B předpokládat vznik nových biotopů vhodných pro bobra ve vzdutí stupně.
V dlouhodobějším časovém výhledu lze předpokládat obsazení většiny vhodných biotopů na
našem území bobrem z expandujících populací z povodí Moravy a Odry, vyloučit nelze ani
migrace z Bavorského území. S ohledem na tyto skutečnosti lze hodnotit vliv záměru ve
variantě 1 a 1B na populaci bobra v EVL Labské údolí (CZ 0424111) jako mírně negativní.
Zároveň lze konstatovat, že vliv záměru nezasáhne populaci bobra na území EVL Elbtal
zwischen Schöna und Mühlberg (DE 4545301).

Vliv na populaci a biotopy vydry říční (Lutra lutra)
Vydra říční, resp. její populace v okolí záměru, je součástí početné německé populace a
řeka Labe, resp. labský říční koridor, představuje důležitou migrační trasu, význam Labe jako
trvalého biotopu vydry je však okrajový. Nejedná se však o jedinou migrační trasu, vydra
často využívá terestrických migrací včetně přechodu přes rozvodnice. Na ostatní rušivé vlivy
lidské činnosti je dosti odolná, významné riziko představuje střet vydry se silniční dopravou.
Negativní vliv záměru na vydru je nutno hodnotit odděleně pro období výstavby a
období provozu. Zejména období výstavby zvýší riziko střetu vydry s dopravními prostředky.
Příznivou okolností v tomto směru je skutečnost, že zatímco většina stavebních činností
probíhá ve dne, aktivita vydry je noční, což bude riziko střetu významně snižovat. V období
provozu plavebního stupně se vliv omezí na snížení migrační prostupnosti v profilu
plavebního stupně – toto snížení migrační prostupnosti by měl zmírnit pravobřežní biokoridor
s rybím přechodem a levobřežní terestrické migrační pásmo. V obou obdobích, tedy jak
v období výstavby, tak v období provozu plavebního stupně lze vliv záměru na vydru hodnotit
jako mírně negativní. Navíc je nutno konstatovat, že uvedené vlivy se budou odehrávat na
hranici EVL Labské údolí (CZ 0424111), v jiných posuzovaných EVL, ve kterých je vydra
předmětem ochrany, nebude populace vydry záměrem dotčena.

Vliv na populaci a biotopy lososa atlantského (Salmo salar)
Na základě probíhajícího repatriačního programu lososa atlantského se Labe stalo
klíčovou tahovou cestou tohoto druhu. Labe však není místem reprodukce a odrůstání
juvenilních stadií (strdlic) lososa. Pro posuzování vlivu záměru je tedy důležité, že změny
v říčním biotopu mohou mít vliv pouze na migrační prostupnost toku. Nedojde tedy k ničení
trdlišť lososa prohrábkami plavební dráhy ani ke změně biotopu ve vzdutí stupně, která by
mohla ovlivnit stanovištní podmínky a potravní nabídku pro juvenilní stadia (strdlice).
Samotný plavební stupeň může znamenat významnou migrační překážku pro lososy. Ve
variantě 1B je však migrační prostupnost PSD řešena nadstandardně. Součástí technického
řešení plavebního stupně je migrační biokoridor, jehož součástí je rybí přechod. Technické
řešení migračního biokoridoru bylo navrženo s využitím nejnovějších vědeckých poznatků a
představuje jeden z nejlépe řešených rybích přechodů v evropském měřítku. Je známo, že
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losos velmi dobře reaguje na vhodně řešené rybí přechody a využívá je k protiproudové
migraci. Navržené technické řešení využívá vábící účinek proudu vytékajícího z rybího
přechodu, tento vábící účinek je posilován odtokem vody z vodní elektrárny. Losos
představuje nejlépe adaptovaný druh naší ichtyofauny na migraci proti proudu, při níž se
orientuje břehovou linií a rychlostí proudu. Oba orientační faktory jsou optimálně skloubeny
v pravobřežním migračním koridoru. Dosavadní vědecké poznatky a praktické zkušenosti
s provozem podobných zařízení v Evropě odůvodňují předpoklad vysoké účinnosti rybího
přechodu na plavebním stupni Děčín. Protiproudovou migraci lososa bude také zajišťovat
levobřežní štěrbinový rybí přechod. Při hodnocení migrační prostupnosti plavebního stupně
pro lososa, ale i pro ostatní druhy ryb, nelze pominout význam plavební komory.
Předmětem diskuse může být pokračování tahu lososa po překonání plavebního stupně.
Díky snížené rychlosti proudu ve vzdutí stupně může ústí Ploučnice představovat silný vábící
vliv, je však otázkou, nakolik je Ploučnice vhodnou „lososí“ řekou a zda rozhodnutí o ochraně
druhu v EVL Dolní Ploučnice (CZ 0513505) a EVL Horní Ploučnice (CZ 0513506) nebylo
jen administrativním aktem, na nějž populace lososa nebude reflektovat. Důležitou otázkou je
také migrační prostupnost Ploučnice, která v současnosti dosahuje pouze cca 400 m od ústí.
Pro úspěch repatriačního programu lososa na našem území je důležité migrační
zprůchodnění Labe nad plavebním stupněm Děčín, tedy na jezu Střekov, a na dalších
migračních překážkách na Labi a ostatních historicky „lososích“ řekách. Zatímco migrační
průchodnost plavebního stupně Děčín je řešena velmi velkoryse, další postup lososa do
horních částí povodí Labe je omezen až znemožněn výše položenými migračními překážkami.
Klíčovým faktorem úspěšnosti je však velikost úsilí a prostředků, systematicky a dlouhodobě
vkládaných do repatriačního programu lososa. Zahraniční zkušenosti jednoznačně
dokumentují, že repatriované populace lososa zůstávají trvale závislé na ingerenci člověka –
umělá podpora migrace (rybí přechody, rybí výtahy, odlovy generačních ryb a jejich transport
do blízkosti trdlišť), umělá reprodukce (vysazování jiker, plůdku, strdlic, smoltů).
Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že vliv záměru ve variantě 1B
na populaci lososa v EVL Labské údolí (CZ 0424111) lze hodnotit jako mírně negativní až
bez vlivu, zatímco v ostatních EVL (Hradiště (CZ 0414127), Horní Kamenice (CZ 0423507),
Ohře (CZ 0423510), České Švýcarsko (CZ 0424031), Doupovské hory (CZ 0424125), Dolní
Ploučnice (CZ 0513505), Horní Ploučnice (CZ 0513506) a Elbtal zwischen Schöna und
Mühlberg (DE 4545301)), kde je losos předmětem ochrany, lze vliv záměru hodnotit jako
nulový.
Vliv záměru ve variantě 1 na populaci lososa v EVL Labské údolí (CZ 0424111) lze
vzhledem k nedostatečně řešené migrační prostupnosti hodnotit jako významně negativní.

Vliv na celistvost EVL a PO
Celistvost EVL a PO je chápána jako jejich schopnost udržovat kvalitu lokality z
hlediska 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.
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Tento pojem je také nutno chápat v širokém smyslu jako integritu nejen topografickou či
geografickou, ale též časovou, populační apod. [77].
Vlastní záměr – plavební stupeň Děčín – územně zasahuje EVL Labské údolí (CZ
0424111) vzhledem k plánovaným prohrábkám toku pod PSD, ve variantě 1B omezeným
rozsahem prohrábek a výstavbou břehových výhonů, které však rozšiřují biotopovou nabídku.
Území EVL Dolní Ploučnice (CZ 0513505) bude zasaženo záměrem ve variantě 1B
revitalizací ústí Ploučnice, která přiblíží revitalizovaný úsek toku přirozenému stavu a zvýší
biotopovou nabídku území. Ptačí oblast CZ 0421006 Labské pískovce je bez vlivu na její
předměty ochrany. Záměr výstavby plavebního stupně je situován při hranici EVL Labské
údolí (CZ 0424111). Svým vlivem však zasahuje předměty ochrany této EVL a sice typy
přírodních stanovišť:
-

3260 - Vodní tok od nížin po hory s vegetačními typy Ranunculion fluitantis a
Calitricho-Batrachion

-

3270 - Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy Chenopodion rubri p.p. a Bidention
p.p.

-

91E0* - Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Vliv na všechny tři typy přírodních stanovišť byl hodnocen na hranici nulového až
mírně negativního vlivu. Realizací záměru EVL Labské údolí (CZ 0424111) neztrácí
schopnost udržovat kvalitu ekologických funkcí, které podmiňují existenci a prosperitu
uvedených typů přírodních stanovišť, a proto z hlediska těchto předmětů ochrany nebude
celistvost lokality negativně ovlivněna. Navržená revitalizační a zmírňující opatření rozšíří
současné plochy stanoviště 91E0* (lužní lesy) nad plavebním stupněm a plošný rozsah
stanoviště pod 3270 (říční náplavy) pod plavebním stupněm.
Plavební stupeň představuje migrační překážku pro živočišné druhy, které jsou
předmětem ochrany hydrologicky souvisejících EVL Labské údolí (CZ 0424111), Dolní
Ploučnice (CZ 0513505) a Horní Ploučnice (CZ 0513506). Jedná se o tyto živočišné druhy:
-

bobr evropský (Castor fiber)

-

vydra říční (Lutra lutra)

-

losos atlantský (Salmo salar)

Protože řeka Labe představuje pro uvedené druhy migrační koridor, může se omezení
migrační prostupnosti říčního koridoru teoreticky projevit i na předmětech ochrany
hydrologicky výše položených území ovšem s tím, že existující migrační překážky ve výše
položených úsecích Labe a jeho přítoků představují pro uvedené druhy podstatně významnější
migrační překážku než plavební stupeň.
V případě bobra je nezbytné při hodnocení vlivu záměru vycházet jednak
z legislativního stavu, který nerozlišuje jednotlivé populace, jednak ze stavu populace bobra
na celém našem území i na území sousedícího Německa. V tomto kontextu je vliv na populaci
bobra v EVL Labské údolí hodnocen jako mírně negativní. Celistvost dotčené lokality však
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nebude realizací záměru dotčena, neboť jak národní, tak evropská legislativa vztahují
ochranný režim na druh jako celek.
Pro vydru představuje labský koridor jednu z možných migračních tras, vliv na
populaci vydry je hodnocen jako mírně negativní. Celistvost dotčené lokality však nebude
realizací záměru dotčena, neboť populace vydry říční má v uvedeném prostoru dostatek
biotopových nabídek jak z hlediska teritoriálního či potravního.
Technické řešení plavebního stupně ve variantě 1B umožňuje překonávat migrační
překážku populaci lososa, naopak varianta 1 nedostatečně řeší migrační prostupnost stupně a
na populaci lososa by měla významně negativní vliv. Je však samozřejmé, že ani
nejdokonalejší rybí přechod nezajistí migrační prostupnost srovnatelnou s volným tokem.
Spornou zůstává nadále využitelnost Ploučnice a jejich přítoků jako trdlišť lososa – dosavadní
pokusy o repatriaci do Ploučnice byly neúspěšné a ani historicky nebyl losos v Ploučnici
pozorován. Ze všech uvedených hledisek je realizace záměru ve variantě 1B bez vlivu na
celistvost EVL Labské údolí (CZ 0424111), v případě varianty 1 by celistvost lokality byla
dotčena.

Vliv revitalizačních a zmírňujících opatření
Po kritické analýze podkladů a výsledků terénních šetření lze konstatovat, že mírně
negativně dotčenými předměty ochrany budou typy přírodních stanovišť:
-

3270 - Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy Chenopodion rubri p.p. a Bidention
p.p.

-

91E0* - Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Vlastní realizace záměru bude provázena sukcesními změnami v rozvoji submerzní
makrovegetace stanoviště typu 3260 – vodní tok. Tyto sukcesní změny budou nahrazovat
potlačení makrovegetace v osové části toku nad plavebním stupněm rozvojem makrovegetace
v příbřežní zóně – k této změně dojde mimo území EVL. Naopak v úseku pod plavebním
stupněm se v lagunách za břehovými výhony podmínky pro rozvoj submerzní makrovegetace
zlepší.
Podpory stanoviště 3270 – říční náplavy lze dosáhnout prostřednictvím „managementu
štěrku“, tedy vytvářením umělých štěrkových těles na vhodných místech – vyplňování
prostorů za břehovými výhony, plážování břehů, budování paralelních koryt. Na vhodných
místech lze uvažovat s rozvolněním břehové linie a ponecháním určitých úseků pobřežní linie
působení erozně-akumulační činnosti řeky [78]. V této souvislosti je nutno říci, že k plošnému
úbytku tohoto stanoviště dojde mimo území EVL Labské údolí – v ústí Ploučnice, zatímco na
území EVL vzniknou ve štěrkem vyplněných břehových výhonech nové plochy říčních
náplavů.
Stanoviště 91E0* - lužní lesy s olší lepkavou zareagují plynule sukcesními změnami na
změněný vlhkostní režim v břehové linii v pásmu ovlivněném hladinou mělkých podzemních
vod. Žádoucí vývoj sukcese však lze podpořit cílenými výsadbami vhodných druhů dřevin a
aktivním omezováním šíření neofytů [78].
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Na druhové úrovni budou mírně negativně dotčenými předměty ochrany tyto druhy:
-

bobr evropský (Castor fiber)

-

vydra říční (Lutra lutra)

-

losos atlantský (Salmo salar)

Na populace všech tří druhů negativně působí omezená migrační prostupnost v místě
plavebního stupně. Významné zmírňující opatření obsahuje technické řešení záměru ve
variantě 1B, které předpokládá vybudování pravobřežního migračního biokoridoru, jehož
technické parametry dávají předpoklad vysoké účinnosti zejména pro ryby, a technického
levobřežního rybího přechodu. Je však třeba věnovat pozornost i migrační prostupnosti toků
(přítoků Labe) pro lososa pod plavebním stupněm – např. současné nevhodné zaústění
Kamenice v Hřensku, které úspěšnost migrace lososa významně omezuje. Vydra říční není
kriticky vázaná na migraci říčním koridorem a může tedy k migraci využívat i levobřežní
terestrické migrační pásmo. Rozsah zmírňujících opatření pro bobra (migrační koridor,
rekonstrukce břehových porostů apod.) je dostatečný. V případě ochrany genofondu labského
poddruhu bobra je nezbytné přistoupit k aktivnímu managementu, včetně repatriace poddruhu
do vyšších částí povodí Labe a ochrany povodí Labe před expandující populací z povodí
Moravy a Odry. Tato aktivní forma ochrany však nesouvisí s realizací záměru. Vliv
biotechnických opatření na jednotlivé předměty ochrany, ať už se jedná o přírodní stanoviště
nebo druhy organismů je ve všech případech pozitivní.

Kumulativní vlivy
Významným kumulativním vlivem pro terestrické druhy, které jsou v dotčeném území
předmětem ochrany, tedy pro bobra evropského a vydru říční může být omezení migrační
prostupnosti říčního koridoru v profilu plavebního stupně a riziko střetu s dopravními
prostředky na pozemních komunikacích. Je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost
technickému řešení migračního biokoridoru, aby se stal pro terestrické migranty prioritní
migrační trasou.
Možné kumulativní vlivy byly posuzovány na základě územně plánovací dokumentace
na úrovni krajů a obcí záměrem dotčeného území s využitím informačního systému EIA/SEA.
V případě územně plánovacích dokumentů Ústeckého kraje a města Děčína nedochází
ke kumulativním negativním vlivům, které by mohly posilovat vlivy záměru. V oblasti SEA
byly v geografické blízkosti záměrem dotčeného území posuzovány tyto koncepce:
-

MZP 003 Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

-

MZP 005 Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013

-

MZP 078K Plán oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe

-

ULK 006K Integrovaný plán rozvoje města Děčín

Realizací uvedených koncepcí nedojde v dotčeném území k výstavbě takových staveb a
technických zařízení, které by měly za následek kumulaci negativních vlivů, které by mohly
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posilovat negativní vlivy záměru. V oblasti EIA byly v geografické blízkosti záměrem
dotčeného území posuzovány tyto záměry:
-

ULK 285 Protipovodňová opatření na Labi – Děčín, levý břeh

-

ULK 286 Protipovodňová opatření na Labi – Hřensko

-

ULK 503 Protipovodňová opatření na Labi – lokalita silnice II/261 v úseku
Libochovany - Děčín

-

ULK 568 Výstavba vodní elektrárny a rybího přechodu (Březiny u Děčína)

Protipovodňová opatření jsou situována mimo území soustavy NATURA 2000 a
nebudou mít kumulativní vliv na tato území, jejich předměty ochrany a jejich celistvost.
Výstavba rybího přechodu na řece Ploučnici zlepší podmínky pro protiproudovou migraci
ryb, je však otázkou, zda tohoto opatření bude využívat losos.
Ve variantě 1, charakterizované nedostatečnou migrační prostupností plavebního
stupně, se bude omezení migrační prostupnosti kumulovat s obdobným efektem na výše
položených labských stupních, navíc budou terestričtí migranti ve zvýšené míře vytlačováni
mimo říční koridor, což poveden k růstu rizika střetů se silniční a železniční dopravou.
Naopak migrační zařízení prezentovaná ve variantě 1B tento nepříznivý efekt významně sníží.

Závěr
Na základě celkového hodnocení vlivu záměru na území soustavy NATURA 2000,
jejich předměty ochrany a celistvost, lze konstatovat, že v případě varianty 1B se bude
projevovat mírně negativní vliv, tedy jiný negativní vliv, který není popsán ust. § 45i, na
území a předměty ochrany EVL Labské údolí (CZ 0424111), celistvost EVL Labské
údolí nebude ovlivněna. Ostatní evropsky významné lokality, včetně přeshraničních,
jejich předměty ochrany a celistvost, nebudou záměrem ovlivněny.
Na základě analýzy dostupných podkladů a výsledků terénních šetření lze hodnocení
vlivu záměru „Plavební stupeň Děčín“ dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění, sumarizovat následujícím způsobem:
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Tabulka 87: Souhrnné hodnocení vlivů záměru na potencionálně dotčené lokality
soustavy Natura 2000.
PO/EVL

Potenciálně dotčené
předměty ochrany

Intenzita vlivu na předměty
ochrany

PO Labské Pískovce (CZ 0421006)

0

0

vliv na celistvost

Celistvost PO nebude realizací záměru negativně ovlivněna

EVL Hradiště (CZ 0421427)

losos atlantský

vliv na celistvost

Celistvost EVL nebude realizací záměru negativně ovlivněna

EVL Horní Kamenice (CZ 0423507) losos atlantský
vydra říční

0

0
0

vliv na celistvost

Celistvost EVL nebude realizací záměru negativně ovlivněna

EVL Ohře (CZ 0423510)

losos atlantský

vliv na celistvost

Celistvost EVL nebude realizací záměru negativně ovlivněna

EVL České Švýcarsko (CZ
0424031)

0

vliv na celistvost

Celistvost EVL nebude realizací záměru negativně ovlivněna

EVL Labské údolí (CZ 0424111)

stanoviště 3260

0

stanoviště 3270

-1

stanoviště 91E*

-1

bobr evropský

-1

vydra říční

-1

losos atlantský

-1

vliv na celistvost

0

0

Celistvost EVL nebude realizací záměru negativně ovlivněna

EVL Doupovské hory (CZ 0424125) losos atlantský

0

vliv na celistvost

Celistvost EVL nebude realizací záměru negativně ovlivněna

EVL Dolní Ploučnice (CZ 0513505)

vydra říční

0

losos atlantský

0

vliv na celistvost

Celistvost EVL nebude realizací záměru negativně ovlivněna

EVL Horní Ploučnice (CZ 0513506

vydra říční

0

losos atlantský

0

vliv na celistvost
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EVL Elbtal zvischen Schöna und
Műhlberg (DE 4545301)

0

vliv na celistvost

Celistvost EVL nebude realizací záměru negativně ovlivněna

0

Toto hodnocení lze vyslovit na základě posouzení záměru v investorem aktuálně
předložené variantě 1B, přičemž platí, že z hlediska vlivů na území soustavy NATURA 2000,
jejich předměty ochrany a celistvost, je tato varianta ve srovnání s variantou 1 k jednotlivým
zájmům ochrany přírody jednoznačně šetrnější a obsahuje nejširší komplex proaktivních
opatření ve prospěch ochrany přírody.
Varianta 1 je charakterizována ryze technickým řešením s absencí zmírňujících a
revitalizačních opatření. Navržený technický rybí přechod zcela nedostatečně eliminuje
bariérový efekt plavebního stupně pro migraci ryb, migrační prostupnost terestrických složek
není řešena vůbec. Realizace varianty 1 by byla spojena s významně negativním zásahem –
významným snížením až znemožněním migrační prostupnosti - do populací druhů, které jsou
předmětem ochrany EVL Labské údolí (CZ 0424111) a negativním ovlivněním její
celistvosti.
Realizace revitalizačních a zmírňujících opatření ve variantě 1B podpoří vznik nových
ploch pro rozvoj chráněných stanovišť a biotopovou nabídku chráněných druhů živočichů.
Zároveň může zvrátit současný nepříznivý sukcesní stav a vývoj dotčeného území (varianta 0)
– devastaci cenných biotopů povodněmi a následnou expanzi invazních druhů rostlin.
Závěrem lze konstatovat, že záměr „Plavební stupeň Děčín“ nemá ve variantě 1B
negativní vliv na celistvost Evropsky významné lokality Labské údolí (CZ 0424111),
ostatní posuzované EVL a PO nebudou z hlediska celistvosti lokalit záměrem dotčeny.
Mírně negativní vliv byl vyhodnocen pro typy přírodních stanovišť na území EVL
Labské údolí (CZ 0424111)
-

3270 - Bahnité říční břehy řek s vegetačními typy Chenopodion rubri p.p. a Bidention
p.p.

-

91E0* - Lužní lesy s olší lepkavou (Alnus glutinosa) a jasanem ztepilým (Fraxinus
excelsior) (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Mírně negativní vliv byl dále vyhodnocen pro populace druhů žijících na území
EVL Labské údolí (CZ 0424111
-

bobr evropský (Castor fiber)

-

vydra říční (Lutra lutra)

-

losos atlantský (Salmo salar)
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Tabulka 88: Souhrnná tabulka hodnocení vlivů na předměty ochrany a celistvost EVL
Labské údolí pro varianty 1 a 1B
Předmět ochrany

Varianta 1

Varianta 1B

Stanoviště 3260

0

0

Stanoviště 3270

-1

-1

Stanoviště 91E0*

-1

-1

Bobr evropský

-1

-1

Vydra říční

-1

-1

Losos atlantský

-2

-1

Celistvost

Bude negativně ovlivněna

Nebude negativně ovlivněna

D.I.7.8 Srovnání variant
Varianta 0 nemá žádné přímé negativní vlivy na flóru, faunu a ekosystémy v dotčeném
území. Významná rizika z pokračujících trendů vývoje území však vyplývají pro některé
luční biotopy (degradace „modráskových“ luk) a lužní porosty (porosty invazních druhů
rostlin), což do budoucna může mít významný negativní vliv na řadu chráněných druhů.
Varianta 1 i 1B jsou v přímém územním střetu s CHKO Labské pískovce i CHKO
České středohoří.
Objekt PSD by ve variantě 1 mohl být významnou migrační překážkou. Ve variantě 1B
je migrační prostupnost zajištěna pro vodní i suchozemské živočichy po obou březích v míře
odpovídající dnešním poznatkům a technickým možnostem řešení migrační problematiky.
Vliv na ekosystém vodního toku je v obou variantách shodný v prostoru vzdutí, kde dojde k
posunu společenstev ryb a bentických organismů od reofilních k indiferentním druhům. Vliv
na ekosystém říční nivy a říčních břehů je ve variantě 1B zmírněn navrženými opatřeními
revitalizujícími a obnovujícími původní funkce říční nivy a zvyšujícími stanovištní pestrost.
Ve variantě 1, která zahrnuje pouze technické řešení cílů záměru, by bez těchto opatření došlo
k degradaci nivy nad i pod PSD. Významným negativem varianty 1 je rozsah prohrábek v
podjezí. Ten je ve variantě 1B omezen využitím břehových výhonů, které jsou navrženy tak,
aby zachovaly a zvyšovaly pestrost biotopů pobřežní a mělkovodní zóny toku.
Obě varianty zasáhnou řadu chráněných druhů rostlin a živočichů. Ve variantě 1B jsou
však tyto zásahy vyvažovány navrženými zmírňujícími a revitalizačními opatřeními. Žádný z
dotčených zvláště chráněných druhů nebude touto variantou ohrožen tak, aby hrozilo jeho
vymizení nebo výrazné omezení populací na regionální nebo vyšší geografické úrovni.
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Negativní dotčení se týká úrovně jedinců nebo částí lokálních populací a jde v naprosté
většině případů spíše o přechodné vlivy v období výstavby.
Záměr se v obou variantách dotýká hranice EVL CZ0424111 Labské údolí, EVL
CZ0513505 Dolní Ploučnice a zasahuje do PO CZ0421006 Labské pískovce. Ve variantě 1
byly identifikovány významné negativní vlivy na některé předměty ochrany EVL Labské
údolí a negativně je hodnoceno i ovlivnění její celistvosti. Ve variantě 1B byly významné
negativní vlivy na předměty ochrany EVL Labské údolí a EVL Dolní Ploučnice vyloučeny.
Nebyl zjištěn negativní vliv na jejich celistvost. V obou variantách je vyloučeno negativní
ovlivnění předmětů ochrany PO Labské pískovce. Zároveň nebyl zjištěn negativní vliv
záměru na přeshraniční lokality soustavy Natura 2000.
Záměr je z hlediska ochrany druhů a ekosystémů ve variantě 1B přijatelný. Po
jeho realizaci budou ovlivněny některé funkce ekosystémů či dotčeny některé druhy
živočichů. Tato negativa jsou ale efektivně zmírněna rozsáhlými zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními.

VARIANTA 1 << VARIANTA 0 ~ VARIANTA 1B
D.I.8 Vlivy na krajinu
Za účelem zjištění vlivu záměru na krajinný ráz bylo zpracováno posouzení stavby z
hlediska ochrany krajinného rázu dle ustanovení dle ustanovení § 12 zákona ČNR č. 114/1992
Sb., které je kompletně přiloženo jako Samostatná příloha SP5. Obsahem je posouzení tří
variant navrhovaného záměru Plavebního stupně Děčín, z hlediska zásahu do krajinného rázu.
Jedná se o variantu 1, variantu 1B se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními a „nulovou
variantu“ 0.
Vedle identifikace znaků KR, klasifikace jejich významnosti a ohodnocení
předpokládané míry vlivů navrhované stavby na tyto znaky, je hlavním cílem tohoto
posouzení zjištění, zda navrhovaný záměr respektuje tzv. zákonná kriteria krajinného rázu, tj.
zda nesnižuje estetickou a přírodní hodnotu KR, a bere ohled na zachování významných
krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonického
měřítka krajiny a harmonických vztahů v krajině. Ze závěru tohoto hodnocení uvádíme pouze
stručné shrnutí výsledků.

D.I.8.1 Varianta 0
Nulová varianta znamená, že záměr nebude realizován. V případě zachování
současného stavu zůstanou estetické a přírodní hodnoty nedotčeny (pokud jsou přítomny) a
zákonná kritéria rovněž. Z hlediska posuzování dle §12 lze proto konstatovat, že nedojde k
žádné změně krajinného rázu.
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D.I.8.2 Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
Specifickým rysem posuzované krajiny je skutečnost, že stavba plavebního stupně bude
ovlivňovat zcela jasně vymezený koridor toku Labe, sevřeného v průlomovém údolí.
Znamená to, že prostorové vymezení krajinného segmentu, dotčeného vlivem navrhované
stavby, je zcela zřetelné a významné. Tato skutečnost bude znamenat, že stavba plavebního
stupně se bude pouze málo projevovat v rámci tzv. „oblasti krajinného rázu,“ a její vliv bude
viditelný především v rámci tzv. „místa krajinného rázu.“
Výstavba záměru přinese nesporně změny oproti dnešnímu stavu. Podoba stavby
s konstrukcemi minimálně vystupujícími nad hladinu a její umístění v blízkosti areálu Loubí
však přináší přiměřené vizuální zásahy do méně významných znaků krajinného rázu. V tomto
ohledu je stavba řešena přiměřeně a pozornost by měla být věnována maximálnímu zapojení
do charakteru břehů (formování a ozelenění nově upravovaných břehových partií).
Navrhovaná stavba, resp. vliv zvýšené hladiny (vzdutí), bude představovat silný zásah do
přírodních hodnost soutoku Labe a Ploučnice a středně silný zásah do estetických hodnot
a harmonických vztahů této lokality. Zásahy do panoramat nelze předpokládat, vliv na
harmonické měřítko krajiny bude nepatrný.
Lze shrnout, že výstavba varianty 1 přinese omezené zásahy do rázu krajiny. Na základě
uvedené analýzy je možno konstatovat, že tyto zásahy nejsou pro zásadní a jedinečné znaky a
tudíž pro ráz a identitu krajiny rozhodující - krajinný ráz zůstane zachován.
Navrhovaná stavba varianty 1 je řešena s ohledem na zachování zákonných kriterií
krajinného rázu, a je proto hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle §
12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

D.I.8.3 Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a
revitalizačními opatřeními
Varianta 1B je z hlediska vlivu na krajinný ráz přijímána příznivěji než varianta 1, a to
hlavně posunutím stavby k okraji industrializovaných ploch v Loubí i zvýrazněním
nezastavěného pásu na pravém břehu (terestrických koridor). Dojde i k menším škodám na
pravobřežních lužních porostech. Jakkoliv mohou mít břehové výhony vznikem mělkovodních zón pozitivní ekologický význam, z hlediska změn v krajinné scéně se jedná o změnu
nezanedbatelnou. Varianta 1B počítá s úpravami ústí Ploučnice, které by mohly přinést větší
vizuální atraktivnost krajinných scenérií. Ve variantě 1B se často hovoří o středně silném
zásahu, avšak díky krajinářské úpravě levého i pravého břehu podstatně příznivější –
vzniknou estetické hodnoty nově formovaných a osázených břehových partií a některé zásahy
se proto díky pozitivním vlivům sníží na „slabé vlivy“.
Hlavní parametry Plavebního stupně Děčín ovlivňující vizuální účinek stavby však
zůstávají podobné, stejně jako stejné parametry vzdutí nad plavebním stupněm.
Navrhovaná stavba varianty 1B je řešena s ohledem na zachování zákonných kriterií
krajinného rázu, a je proto hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu, chráněného dle §
12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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D.I.8.4 Srovnání variant
V prostoru, dotčeném vlivem navrhované stavby jsou přítomny znaky a hodnoty
přírodní (soutok Labe a Ploučnice, cenné břehové porosty...), kulturní a historické (zámek,
zástavba na obou březích) a tak i estetické (vymezení prostoru Labe dominantou zámku a
Pastýřskou stěnou, uplatnění porostů na soutoku, měřítka prostoru). Ačkoli jsou v prostoru
znaky jedinečného a neopakovatelného významu, navrhovaná stavba do nich nebude
zasahovat. Navrhovaná stavba neovlivní vzhledem ke své poloze a charakteru krajinná
panoramata, budou však ovlivněny cenné dílčí scenérie (břehové porosty, soutok). Jejich
ovlivnění bude částečně zmírněno opatřeními ve variantě 1B.
Tabulka 89: Tabulka vlivu na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12 zákona)
Vlivy na zákonná kriteria krajinného rázu (viz §12
Vliv záměru
1
1B
0
zákona)
Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky KR
Vliv na rysy a hodnoty kulturní charakteristiky KR
Vliv na ZCHÚ
Vliv na VKP (v CHKO/mimo CHKO)
Vliv na kulturní dominanty
Vliv na estetické hodnoty
Vliv na harmonické měřítko krajiny
Vliv na harmonické vztahy v krajině

XXX

X

0

X/0

0

0

XX

XX

0

0/XX

0/X

0

0

0

0

XX

X/+

0

X

0

0

XX

X/+

0

žádný zásah 0, slabý zásah X, středně silný zásah XX, silný zásah XXX, velmi silný zásah XXXX, + pozitivní vliv

Na základě výše uvedené analýzy je možno konstatovat, že je evidentní, že výstavba
Plavebního stupně Děčín přinese omezené zásahy do rázu krajiny. Analýza prokázala, že tyto
zásahy nejsou pro zásadní a jedinečné znaky a tudíž pro ráz a identitu krajiny rozhodující
(krajinný ráz zůstane zachován). Proto je možno shrnout, že navrhovaná stavba Plavebního
stupně Děčín je řešena ve všech variantách s ohledem na zachování zákonných kriterií
krajinného rázu. Navrhovaná stavba je hodnocena proto jako únosný zásah do krajinného
rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Dle vlivů je nekonfliktní nulová varianta, což je logické, neboť při ní nedochází k žádné
změně krajinného rázu. Z variant 1 a 1B je z hlediska ochrany krajinného rázu výhodnější
realizace varianty 1B, neboť zmírňuje silné zásahy do znaků a hodnot přírodní charakteristiky
krajinného rázu a krajinářskými úpravami přináší dílčí zlepšení ve vizuální scéně.

VARIANTA 1 < VARIANTA 0 ~ VARIANTA 1B
D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebude dotčen hmotný majetek mimo stavby určené k asanaci na území
výstavby.
Na pravém břehu Labe se na území města Děčín nachází jedna z významných
archeologických lokalit Stoličný vrch u Děčína, avšak památka nebude stavbou dotčena.
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Přesto investor musí dodržet podmínky vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění a s měsíčním předstihem oznámit zahájení výstavby
příslušnému muzeu – Městskému muzeu v Ústí nad Labem, resp. Ústavu archeologické
památkové péče Severozápadních Čech v Mostě a umožnit jim na plochách dotčených
výstavbou provedení záchranného archeologického výzkumu.
V místě navrhované plavební komory a v jejím bezprostředním okolí se nenacházejí
žádné národní kulturní památky, památky kulturního světového dědictví nebo památkově
chráněné území, jako jsou památkové rezervace a zóny, ochranná pásma nebo krajinné
památkové zóny. V městských částech Děčína se v okolí podjezí i vzdutí nachází řada
architektonických a historických památek (zapsaných v NPÚ jako nemovité kulturní
památky), které jsou významnými doklady historického vývoje. Jedná se o kostel nejsvětější
Trojice, sochu sv. Vojtěcha, Boží muka v části Děčína Dolní Žleb a Zámek Děčín. Tyto
nemovité kulturní památky nebudou záměrem nijak dotčeny. V městské části Podmokly je
evidována památka Pastýřská stěna, která bude bez dotčení záměrem. V průmyslové zástavbě,
městské části Rozbělesy se nachází Kostel sv. Václava a jemu přilehlá fara. U těchto
kulturních památek se taktéž nepředpokládá dotčení záměrem. Památka Boží muka –
ukřižování v Prostředním Žlebu se nachází v místě revitalizačního opatření a bude záměrem
dotčena, avšak chráněna před ohrožením a poškozením a udržována v dobrém stavu. Dle § 7
zákona č. 20/1987 Sb je vlastník kulturní památky povinen oznámit odborné organizaci
památkové péče její přemístění. Oznámení musí učinit vlastník kulturní památky nejpozději
do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně došlo. Dále § 18 uvádí nutný souhlas ministerstva
kultury k přemístění památky, který pak následně uvědomí odbornou organizaci státní
památkové péče. V území úprav zaústění Ploučnice se nachází Staroměstský most se
sousoším sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava, který nebude revitalizačními
úpravami dotčen ani nijak ohrožen, úprava terénu bude přizpůsobena této nemovité kulturní
památce. Varianty 1 a 1B pozitivně přispívají k ochraně majetku obyvatel města Děčína
zvýšením povodňové ochrany před letními a především zimními povodněmi.

VARIANTA 0 ~ VARIANTA 1 ~ VARIANTA 1B
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D.II Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti
přeshraničních vlivů
Obyvatelstvo
Realizací záměru v jakékoliv aktivní variantě budou oproti variantě 0 lokálně
minimalizovány zdroje hluku a imisního zatížení – automobilová nákladní doprava
v nejbližším okolí stávajícího přístavu Děčín-Loubí. Důvodem je skutečnost, že v době
nesplavnosti úseku Děčín-Střekov se náklad přepravovaný lodní dopravou bude překládat na
silniční vozidla převážně v přístavu Děčín-Rozbělesy.
V případě hodnocení širšího zájmového území se při realizaci jakékoliv aktivní varianty
převede část přepravovaného nákladu na lodní dopravu a klesnou tak negativní vlivy
železniční a silniční dopravy na obyvatelstvo. Významné jsou i sociální přínosy aktivních
variant, ať již se jedná o rozšíření rekreačního potenciálu vodní dopravy, vnik nových
pracovních míst nebo estetické zlepšení okolí řeky uvnitř města Děčín.
Záměr je z hlediska veřejného zdraví dobře přijatelný. Po jeho realizaci budou zátěže
hlučnosti a znečišťování ovzduší nevýznamné. V této oblasti nejsou očekávány žádné
negativní přeshraniční vlivy. Využitím kapacity vodní cesty lze naopak předpokládat
pozitivní přeshraniční vlivy v důsledku nižšího zatížení obyvatelstva SRN železniční a
zejména silniční dopravou.

Ovzduší a klima
Porovnání navržených variant vychází především ze srovnání imisní zátěže vyvolané
stavební a dopravní činností v době výstavby navrženého záměru. V tomto období vychází
mírně horší, i když jen krátkodobě, varianta 1B. V době provozu jsou obě aktivní varianty z
hlediska celkových imisních příspěvků hlavních škodlivin z lodní a automobilové nákladní
dopravy zcela srovnatelné.
V porovnání aktivních variant s variantou 0, tj. bez realizace záměru, se jedná lokálně o
minimální zvýšení imisních koncentrací ať už v době výstavby či provozu záměru.
K překračování imisních limitů v žádném z těchto období nedojde a imisní limity budou
v obytné zástavbě u obou aktivních variant s velkou rezervou dodrženy.
Z hlediska širšího území ovšem varianta 0 přináší zvýšení imisní zátěže, které bude do
budoucna způsobeno nárůstem železniční a zejména silniční dopravy. Přeshraniční vlivy
aktivních variant lze tedy očekávat spíše pozitivní.

Hluk
Realizací záměru v jakékoliv aktivní variantě bude oproti variantě 0 lokálně
minimalizován významný zdroj hluku – automobilová nákladní doprava v nejbližším okolí
stávajícího přístavu Děčín-Loubí. Důvodem je skutečnost, že zejména v době nesplavnosti
úseku Děčín-Střekov se náklad přepravovaný lodní dopravou bude překládat na silniční
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vozidla převážně v přístavu Děčín-Rozbělesy. Po výstavbě záměru se tak přístav DěčínRozbělesy stane, s ohledem na svou snadnou dopravní dostupnost po silnici I/13 na dálnici
D8, hlavním překladištěm pro automobilovou nákladní dopravu. Dojde tak ke snížení celkové
zátěže města Děčín nákladní automobilovou dopravou.
V době výstavby bude okolí staveniště zatíženo zvýšeným hlukem ze stavební činnosti
a stavební dopravy. Plán organizace výstavby bude navržen tak, aby byly dopady na
obyvatelstvo minimální, a při provádění stavby podle tohoto plánu bude hluková zátěž
dotčených chráněných budov a chráněného venkovního prostoru v zákonných limitech.
Hluk z provozu lodní dopravy se významně nezvýší a v okolí plavební cesty bude pod
hodnotou hygienického limitu, a to i v případě dalšího zvyšování intenzity lodní dopravy.
Hluk z vlastního záměru – jezu a vodní elektrárny – se vzhledem k umístění nejbližší obytné
zástavby, umístění záměru a konfiguraci terénu v obytných lokalitách neprojeví.
Příznivě s ohledem na hluk z provozované lodní dopravy se ovšem projeví důsledek
realizace záměru, to jest stabilizace hladiny v úseku do Děčína a zmenšení jejího spádu, což
povede ke snížení nutného výkonu lodí plujících proti proudu a v důsledku i ke snížení hluku
vyzařovaného pohonnými jednotkami těchto lodí.
V širším měřítku umožní aktivní varianty, oproti variantě 0, využití vodní cesty pro
přepravu nákladů, které by jinak byly přepravovány po železnici, silnicích a dálnicích. Sníží
se tak do budoucna nárůst intenzit dopravy v těchto módech a následné hlukové zatížení
území. V této souvislosti lze očekávat spíše pozitivní přeshraniční vlivy.

Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Z hlediska vlivu na povrchové vody představuje varianta 0 zachování stávajícího stavu
a procesů. Varianta 1 a 1B ovlivní hydromorfologické charakteristiky toku Labe a jeho
přítoků, přičemž charakter toku v oblasti vzdutí bude výstavbou plavebního stupně podstatně
změněn. Na tomto přibližně devítikilometrovém úseku Labe dojde ke snížení rychlosti
proudění a tedy i množství rozpuštěného kyslíku (přibližně o 10 %). Tento vliv se však díky
reaeraci na savkách MVE či přepadu jezu dále po toku propagovat nebude. Lze tedy vyloučit
negativní vlivy na kvalitu vody v Labi na německém území.
V rámci zjišťovacího řízení byly vyjádřeny obavy z negativního ovlivnění kvality vody
resuspenzí kontaminovaných sedimentů říčního dna při provádění prohrábek pod PSD.
Rozbory odebraných vzorků tyto obavy vyvrátily. Jemnozrnné sedimenty, na které jsou
vázány některé toxické látky, se nacházejí v místech, kam prohrábka nezasáhne ani ve
variantě 1, tím spíše ne ve variantě 1B. Navíc bylo zjištěno, že obsah toxických látek není
příliš vysoký – nepřekračuje limity stanovené MŽP. V průběhu prací bude kvalita vody
monitorována. Lze tedy vyloučit negativní vlivy resuspenze dnových sedimentů na kvalitu
vody v Labi na německém území.
Vzhledem k tomu, že PSD nemá vymezen žádný zásobní prostor a MVE je navržena
jako průběžná, nemůže docházet k ovlivňování průtoku na německé území. Jediná
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manipulace, která bude za tímto účelem prováděna, je utlumení negativní vlny v případě
výpadku VE Střekov. Případně mohou být v omezené míře tlumeny i pozitivní vlny
způsobované tzv. nadlepšováním průtoků. Vlivy na německé území lze tedy předpokládat
spíše mírně pozitivní.
PS Děčín přispěje k povodňové ochraně města Děčín a neovlivní průchod povodní dále
po toku. Výsledky matematického 2D modelu i fyzikálního modelu ukazují, že při méně než
100-letých povodních by vlivem snížení drsnosti zaplaveného povrchu mělo docházet k jejich
snížení povodňových hladin v intravilánu Děčína. Záměr sníží rizika především při zimních
povodních. Z hlediska povodňové ochrany záměr nebude mít významné negativní vlivy na
německé území.
Podzemní voda
Z hlediska vlivu na podzemní vody představuje varianta 0 zachování stávajícího stavu a
procesů. Negativním vlivem nulové varianty jsou zvýšená rizika havárií železniční a
především silniční dopravy v širším dotčeném území ve srovnání s variantami aktivními.
V obou variantách 1 a 1B dojde shodně ke zvýšení hladiny podzemní vody v oblasti vzdutí,
které však bude regulováno pomocí technického opatření a nebude mít negativní vlivy na
životní prostředí ani hmotný majetek. V průběhu realizace i provozu záměru bude prováděn a
vyhodnocován monitoring podzemních vod.
Z hlediska vlivů na životní prostředí je významnější pokles hladiny podzemní vody pod
PSD vlivem prohrábky ve variantě 1. Pokles o desítky centimetrů by mohl mít negativní
dopady na příbřežní biotopy. Pokles hladiny je ve variantě 1B téměř eliminován kombinací
břehových výhonů s prohrábkou. Pokles hladiny podzemní vody bezprostředně pod PSD by
měl být zmírněn pomocí hydraulického propadu v profilu stupně.
Lze vyloučit negativní vlivy na podzemní vodu na německém území.

Půda
V případě varianty 0 nedojde k žádným dočasným ani trvalým změnám využití
pozemků či záborům půdy patřící do ochrany ZPF nebo PUPFL. Ve variantě 1 bude zabráno
8,57 ha půdy patřící do ZPF a 0,31 ha do PUPFL. Dočasně po dobu výstavby bude zabráno
cca 0,04 ha trvalých travních porostů. O něco málo většího záboru ZPF dosáhne varianta 1B
(cca 7,04 trvale a 2,69 dočasně), a to především v souvislosti s realizací revitalizačních
opatření. Jedná se o půdy s nižší bonitou V. třídy nebo o půdy nadprůměrné produkční II.
třídy, avšak zemědělsky nevyužívané. Oproti variantě 1 je ve variantě 1B zábor PUPFL
nulový. Při dodržení standardních stavebních postupů nebude půdní povrch dotčen větrnou
ani vodní erozí. Vliv na kvalitu půdy na okolních pozemcích lze hodnotit jako méně
významný, záměr neovlivní stávající kvalitu půdy v dotčeném území.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
V oblasti vlivů na horninové prostředí přicházejí v úvahu negativní vlivy v podobě
nároků na stavební materiál, změn splaveninového režimu a důsledků prohrábek. Pro zajištění
stavebního materiálu nebude třeba otvírat žádné nové lomy a tento vliv bude pouze
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omezeného charakteru. U žádné z posuzovaných variant se nepředpokládá významné
ovlivnění splaveninového režimu s přeshraničními dopady. V případě realizace varianty 1 a
1B existuje pouze nízké riziko negativních důsledků resuspenze dnových sedimentů při
prohrábkách ohrožující vodní prostředí. Riziko těchto vlivů je ještě významně nižší ve
variantě 1B omezeným rozsahem prohrábky.
V oblasti vlivů na přírodní zdroje lze u variant 1 a 1B a oproti variantě 0 očekávat
pozitivní vliv na přírodní zdroje. MVE, které jsou navrhovány jako součást PSD v těchto
variantách, zajistí výrobu energie z obnovitelného zdroje. MVE o vyšším výkonu je ve
variantě 1. Lze rovněž očekávat úsporu pohonných hmot (a příslušných externích nákladů)
v souvislosti s přesunem nákladu ze silniční na vodní dopravu.

Fauna, flóra a ekosystémy
Varianta 0 nemá žádné přímé negativní vlivy na flóru, faunu a ekosystémy v dotčeném
území. Významná rizika z pokračujících trendů vývoje území však vyplývají pro některé
luční biotopy (degradace „modráskových“ luk) a lužní porosty (porosty invazních druhů
rostlin), což do budoucna může mít významný negativní vliv na řadu chráněných druhů.
Varianta 1 i 1B jsou v přímém územním střetu s CHKO Labské pískovce i CHKO
České středohoří.
Objekt PSD by ve variantě 1 mohl být významnou migrační překážkou. Ve variantě 1B
je migrační prostupnost zajištěna pro vodní i suchozemské živočichy po obou březích v míře
odpovídající dnešním poznatkům a technickým možnostem řešení migrační problematiky.
Vliv na ekosystém vodního toku je v obou variantách shodný v prostoru vzdutí, kde dojde k
posunu společenstev ryb a bentických organismů od reofilních k indiferentním druhům. Vliv
na ekosystém říční nivy a říčních břehů je ve variantě 1B zmírněn navrženými opatřeními
revitalizujícími a obnovujícími původní funkce říční nivy a zvyšujícími stanovištní pestrost.
Ve variantě 1, která zahrnuje pouze technické řešení cílů záměru, by bez těchto opatření došlo
k degradaci nivy nad i pod PSD. Významným negativem varianty 1 je rozsah prohrábek v
podjezí. Ten je ve variantě 1B omezen využitím břehových výhonů, které jsou navrženy tak,
aby zachovaly a zvyšovaly pestrost biotopů pobřežní a mělkovodní zóny toku.
Obě varianty zasáhnou řadu chráněných druhů rostlin a živočichů. Ve variantě 1B jsou
však tyto zásahy vyvažovány navrženými zmírňujícími a revitalizačními opatřeními. Žádný z
dotčených zvláště chráněných druhů nebude touto variantou ohrožen tak, aby hrozilo jeho
vymizení nebo výrazné omezení populací na regionální nebo vyšší geografické úrovni.
Negativní dotčení se týká úrovně jedinců nebo částí lokálních populací a jde v naprosté
většině případů spíše o přechodné vlivy v období výstavby.
Záměr se v obou variantách dotýká hranice EVL CZ0424111 Labské údolí, EVL
CZ0513505 Dolní Ploučnice a zasahuje do PO CZ0421006 Labské pískovce. Ve variantě 1
byly identifikovány významné negativní vlivy na některé předměty ochrany EVL Labské
údolí a negativně je hodnoceno i ovlivnění její celistvosti. Ve variantě 1B byly významné
negativní vlivy na předměty ochrany EVL Labské údolí a EVL Dolní Ploučnice vyloučeny.
Nebyl zjištěn negativní vliv na jejich celistvost. V obou variantách je vyloučeno negativní
ovlivnění předmětů ochrany PO Labské pískovce. Zároveň nebyl zjištěn negativní vliv
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záměru na nejbližší EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg na německém území ani na
další přeshraniční lokality soustavy Natura 2000.
Záměr je z hlediska ochrany druhů a ekosystémů ve variantě 1B přijatelný. Po jeho
realizaci budou ovlivněny některé funkce ekosystémů či dotčeny některé druhy živočichů.
Tato negativa jsou ale efektivně zmírněna rozsáhlými zmírňujícími a revitalizačními
opatřeními.
Jelikož záměr leží na území ČR a případné negativní jevy se budou projevovat a
vyznívat na českém státním území, nejsou očekávány žádné významné negativní vlivy na
faunu, flóru a ekosystémy na území SRN.

Krajina
Z hlediska vlivů na krajinný ráz je nekonfliktní nulová varianta, neboť při ní nedochází
k žádné změně krajinného rázu. Z variant 1 a 1B je z hlediska ochrany krajinného rázu
vhodnější realizace varianty 1B, neboť zmírňuje silné zásahy do znaků a hodnot přírodní
charakteristiky krajinného rázu a krajinářskými úpravami přináší dílčí zlepšení ve vizuální
scéně.
Výstavba plavebního stupně Děčín přinese omezené zásahy do rázu krajiny. Analýza
prokázala, že tyto zásahy nejsou pro zásadní a jedinečné znaky a tudíž pro ráz a identitu
krajiny rozhodující (krajinný ráz zůstane zachován). Proto je možno shrnout, že navrhovaná
stavba PS Děčín je řešena ve všech variantách s ohledem na zachování zákonných kriterií
krajinného rázu. Navrhovaná stavba je hodnocena jako únosný zásah do krajinného rázu,
chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Realizací záměru nelze očekávat žádné vlivy na krajinu na území SRN.

Hmotný majetek a kulturní památky
V žádné z variant nejsou očekávány žádné významné negativní vlivy na hmotný
majetek a kulturní památky.
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D.III Charakteristika environmentálních rizik při
haváriích a nestandardních stavech

možných

Provoz ani výstavba záměru nepředstavuje v žádné z variant větší riziko vzniku havárií
nebo nestandardních stavů, které by bylo významné jak z hlediska pravděpodobnosti vzniku
havárie, tak z hlediska jejích možných environmentálních následků.
Riziko související se záměrem je celkově nízké a nevymyká se běžně přijímaným
rizikům. Přesto nelze vyloučit vznik některých havarijních stavů, diskutovány jsou tyto
potenciální nehody resp. poruchy:
• poruchy na zařízení plavebního stupně (plavební komora, jez, vodní elektrárna),
• poruchy a nehody plavidel,
• únik závadných látek do řeky,
• požár,
• povodeň.
Dále nelze zcela vyloučit nepředvídatelné události resp. zásah třetí strany (např. havárie
letadla, cílený útok na zařízení apod.).
Riziko v průběhu výstavby záměru je minimální a nevymyká se běžně přijímaným
rizikům stavebních resp. konstrukčních prací. Rozestavěný objekt plavebního stupně a jeho
zařízení bude v každém okamžiku výstavby stabilní a bude umožňovat průchod povodňových
vod.

Poruchy na zařízení plavebního stupně
Plavební stupeň včetně souvisejících zařízení je robustní odolné konstrukce a je navržen
podle platných technických norem. Stabilita stavby a funkční stav provozních souborů budou
pravidelně kontrolovány a bude na nich prováděna pravidelná údržba. Vznik případné
poruchy je proto málo pravděpodobný. Ani v případě selhání funkce některého z klíčových
prvků plavebního stupně (tj. některých z vrat, jezového uzávěru resp. turbínového kanálu) by
však nedošlo k ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel. Vrata plavebního stupně
nejsou v žádném okamžiku otevřena současně, potenciální selhání jedněch vrat proto
neohrožuje prostor toku pod plavebním stupněm. Bezpečný stav plavebního stupně a jeho
zařízení (tj. stav s udržením hladiny vody na návodní straně) je pasivní a není závislý na
dodávce energie. Záměr bude vybaven náhradním zdrojem elektrické energie.
V plavebním stupni nebudou přechovávány látky, které by mohly způsobit ekologickou
havárii resp. znečištění vod. Pohony plavebních komor a jezových uzávěrů jsou
elektromechanické, s minimálním obsahem mazacích olejů. Budou použita ekologicky
odbouratelná maziva. Na plavebním stupni nebude použita tlaková hydraulika, u které by
hrozila možnost úniku oleje a tedy možnost havárie.
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U variant s vodní elektrárnou (varianty 1 a 1B) dále nelze vyloučit nehodu strojního
zařízení resp. olejového hospodářství a hydrauliky vodní elektrárny. S ohledem na
zabezpečení olejového hospodářství je tato možnost minimální.

Poruchy a nehody plavidel
Plavební stupeň Děčín zvyšuje bezpečnost plavby. To je dáno vzdutím v oblasti
děčínských přístavů a stávajících plavebních úžin v Děčíně, rozšířením plavební dráhy a
snížením rychlosti proudu v místech manipulace s plavidly. Tímto bude v širším měřítku
zvýšena i celková bezpečnost dopravy, neboť četnost a následky nehod ve vodní dopravě jsou
podstatně nižší než u nákladní dopravy na komunikacích či na železnici. Na základě analýzy
plavebních nehod provedené Státní plavební správou došlo v letech 1980 až 2009 na českém
dolním Labi (úsek mezi Mělníkem a státní hranicí) pouze ke čtyřem plavebním nehodám, při
nichž došlo k vážnějšímu znečištění vody ropnými produkty.
Plavební stupeň vytváří lepší vodní cestu pro provoz plavidel. Lze očekávat, že vyšší
kvalita vodní cesty přinese i její vyšší využití. To se projeví zejména plavbou v dosud
nevyužitých (např. málovodných) obdobích, částečně i ve vyšší intenzitě lodní dopravy. Nelze
však očekávat, že intenzita lodní dopravy by vzrostla natolik, aby byla příčinou častějších
kolizí plavidel (což není možné ani s ohledem na plavební předpisy). Dle statistik plavebních
nehod byla navíc naprostá většina nehod (mezi lety 2001-2009) lokalizována v oblasti pod
Střekovským jezem, tj. v regulovaném úseku, který vyžaduje obtížnější manévrování s
plavidly s vyšším rizikem havárií. Lze tedy předpokládat, že zlepšením plavebních podmínek
výstavbou PSD by na tomto úseku nehod ubylo, neboť plavba na jezové zdrži je výrazně
bezpečnější.
Plavební stupeň neovlivňuje technický stav plavidel ani kvalitu dopravovaného zboží.
Nemá proto ani přímý vliv na vznik potenciálních havárií z důvodu technického stavu
plavidel ani na množství či kvalitu dopravovaného zboží. Lze důvodně očekávat, že veškeré
předpisy, platné v lodní dopravě, budou dodržovány. Jedná se zejména o Zákon 114/1995 Sb.,
o vnitrozemské plavbě, Vyhlášku Ministerstava dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti
plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách a Vyhlášku č. 222/1995 Sb., o vodních
cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí.
Z hlediska mezinárodního práva se přeprava nebezpečných věcí vnitrozemskou vodní
dopravou řídí Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po
vnitrozemských vodních cestách (ADN). Ustanovení mezinárodních smluv jako je ADN se
vztahují jak na mezinárodní, tak vnitrostátní přepravy nebezpečných věcí a současně mají
prioritu před ustanoveními národní legislativy. Ratifikace ADN by měla v České republice
proběhnout v průběhu roku 2010, nicméně již nyní se dle tohoto předpisu v ČR postupuje
(přepravu nebezpečných věcí povoluje Státní plavební správa, a to pouze při dodržování
podmínek ADN).
Plavidla provozovaná na českých vodních cestách musí rovněž dodržovat Řád plavební
bezpečnosti vydaný Vyhláškou FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební
bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní republiky,
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který stanoví podmínky provozu na vodních cestách tak, aby nedocházelo ke kolizím plavidel
za plavby a tím ke znečištění povrchových vod.

Únik závadných látek do řeky
Z předchozí tabulky je patrné, že původcem většiny havárií na dolním Labi je
kanalizace, resp. následky dopravních nehod na silnicích, které se splachem dostanou přes
kanalizaci do řeky, a dále pak chemický průmysl. Vodní doprava byla jako původce havárie
identifikována pouze v jednom případě během cca 5 let. Na základě statistiky se proto
s nárůstem lodní dopravy neočekává významnější zvýšení rizika havárií. Protiopatření proto
nejsou navrhována.
Vodní dílo však samo o sobě výrazně přispívá, při běžných průtocích, ke zlepšení
možností likvidace ropných a jiných havárií. Usnadňuje možnost instalace zařízení
zachycujícího znečišťující látky plovoucí na hladině. Z výše uvedené statistiky také vyplývá,
že ke všem haváriím došlo nad profilem PSD, takže lze předpokládat, že v budoucnosti bude
PSD schopen zachytit všechny závadné látky, a to ještě dříve, než se dostanou dále po proudu
do EVL Labské pískovce a EVL Elbtal zwischen Schöna und Mühlberg. Norná stěna na PSD
bude, na rozdíl od její stávající lokalizace ve Hřensku, lépe přístupná pro záchranný hasičský
sbor a zjednoduší a urychlí tak záchranné práce.

Požár
Požár připadá v úvahu v provozních objektech a v prostoru MVE. Požár v provozních
objektech nepředstavuje z hlediska vlivu na ŽP žádný zdroj nebezpečí. Jednotlivé prostory
MVE a budov budou chráněny elektrickou požární signalizací (EPS) a budou vybaveny
ručními sněhovými hasicími přístroji. V jednotlivých vybraných prostorách na stropě budou
instalovány opticko-kouřové hlásiče požáru. Na únikových cestách tlačítkové zasklené
hlásiče. Případný požár v místnostech a dalších prostorách s elektrickým zařízením se může
hasit souvislým proudem vody až po vypnutí elektrického proudu. S ohledem na použité
materiály a protipožární zabezpečení je vznik požáru v objektech záměru málo
pravděpodobný.

Povodeň
Povodeň v srpnu 2002 ukázala, že na transformaci větších a velkých povodní na Labi
mají významný pozitivní vliv manipulace na velkých vodních dílech v povodí Vltavy a Labe
a rozlivy v labské údolní nivě na českém území, nikoliv však kaskáda plavebních stupňů na
labsko-vltavské vodní cestě. Při vzestupu průtoků jsou na této kaskádě postupně a plynule
vyhrazovány hradicí konstrukce jezů až po jejich úplné vyhrazení (zhruba při průtoku 1leté
povodně). Při dalším zvyšování průtoků již jsou jezy zcela vyhrazeny a transformaci povodně
nemohou prakticky ovlivňovat.
Mohou však být využity k určitému ovládání hladinového režimu, např. při průchodu
zimních povodní doprovázených chodem ledů. To platí i pro Plavební stupeň Děčín ve
variantách 1 a 1B s jezem. Vhodnou manipulací jezovými uzávěry lze rozrušovat tvorbu
souvislé ledové pokrývky a případné zácpy a zajistit účinný transport ledů a ledové tříště do
úseku řeky pod plavebním stupněm.
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Výstavbou PSD nedojde ke zhoršení poměrů při průchodu povodní níže po toku.

Zásah třetí strany
Zásah třetí strany nelze vyloučit, je však celkově málo pravděpodobný.
Pád letadla nebo jiného objektu na plavební stupeň je velmi nepravděpodobný. Ani v
tomto případě by však pravděpodobně nedošlo s ohledem na jeho robustní konstrukci k
ohrožení celkové stability a bezpečnosti díla. Narušení obou vrat současně je s ohledem na
jejich vzdálenost prakticky vyloučeno, zádržná funkce vodního díla proto zůstává zachována.
Potenciální teroristický útok postrádá v daném případě svůj základní smysl, tj. vznik co
největších škod s co nejmenšími použitými prostředky. Plavební stupeň a související jez jsou
robustní konstrukce, jejich záměrné zničení bez použití značného množství trhavin je
prakticky vyloučeno. I v případě jejich zničení však nelze očekávat vážnější škody na
životech a majetku. Pod plavebním stupněm se nachází řídce osídlené území, s ohledem na
celkově nízké vzdutí hladiny vody by přitom potenciálně vzniklá povodňová vlna neměla
katastroficky ničivý charakter. Ochrana před terorismem je věcí státu (nikoliv provozovatele
plavebního stupně). V případě vzniku možného útoku nebo dokonce přímého ohrožení by
proto režimní opatření na plavebním stupni (pokud by byla nutná) řešily silové složky státu
(armáda, policie).
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D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
V dalším textu jsou charakterizována podmiňující a doporučená opatření k prevenci,
vyloučení, snížení nepříznivých vlivů záměru Plavební stupeň Děčín ve variantě 1B na
životní prostředí, protože tuto variantu lze doporučit k realizaci.
Uvedená opatření zahrnují zmírňující, managementová, organizační, územně plánovací,
technická, případně jiná opatření, která bezprostředně nevyplývají z příslušných zákonů či
předpisů stavebních, provozních, dopravních apod.
Opatření jsou rozdělená dle jednotlivých složek ŽP.

Obyvatelstvo
Stavební práce nebudou probíhat v nočních hodinách (tj. mezi 22:00 až 6:00) a dnech
pracovního klidu.
V rámci dalších fází přípravy záměru naplánovat pro jednotlivé etapy výstavby postup a
režim prací i navazující dopravy materiálu tak, aby nepříznivé vlivy na obyvatelstvo byly
minimalizovány. Zvláštní pozornost přitom věnovat školním a nemocničním objektům.
Vzhledem k tomu, že po realizaci stavby se krátkodobá maxima suspendovaných částic
v ovzduší (PM10) budou na trase k přístavu Rozbělesy pohybovat při horní hranici limitu,
zabezpečovat v dotčených ulicích protiprašná opatření (zvýšený dohled na čištění vozidel a na
vyhovující stav jejich motorů, omezení rychlosti a zvyšování plynulosti jízdy, kropení ulic za
suchého počasí aj.).

Ovzduší a klima
V dalším stupni projektové dokumentace záměru navrhnout opatření k omezení
sekundární prašnosti na stavbě (zkrápění suchých stavebních ploch, čištění vozidel
vyjíždějících ze staveniště, čištění příjezdových cest, zakrytí sypkých materiálů při dopravě,
neprovádění zemních prací při nepříznivých povětrnostních podmínkách).

Hluková situace a další fyzikální a biologické charakteristiky
V ranních a večerních hodinách pracovních dnů (tj. od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do
22:00) vyloučit provoz hlučných stavebních mechanizmů a provoz stavební dopravy. Během
výstavby minimalizovat souběh nejhlučnějších stavebních mechanizmů.
V rámci organizačních opatření např. prostřednictvím zpracování projektu organizace
výstavby v dalším projekčním stupni zachovat navržený systém využití jednotlivých typů
dopravy při výstavbě – tj. upřednostňovat lodní a železniční dopravu, pojezdy těžkých
nákladních automobilů nevést přes obytnou zástavbu, ale jen po trasách v rámci staveniště a
k místům překládky na železniční dopravu.
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Povrchová a podzemní voda
V přilehlém území úseku Labe, který bude ovlivněn vzdutím PSD, dojde ke zvýšení
hladiny podzemní vody a snížení drenážního účinku Labe a změně proudění podzemní vody
v okolí plavebního stupně. Situaci bude třeba řešit technickým opatřením. Jednou z možností
je realizace oboustranného gravitačního hydraulického propadu v místě PSD, který zajistí
odtok podzemní vody proudící souběžně s korytem Labe.
Při provádění prohrábek pod PSD může docházet k uvolňování polutantů navázaných
na jemné částice sedimentu, proto bude třeba monitorovat kvalitu vody v Labi (nejlépe v
hraničním profilu, nad a pod místem provádění prohrábky) Četnost a rozsah analytické
kontroly by měla být navržena vodoprávním úřadem příslušným k vydání stavebního
povolení. Podle výsledků monitoringu by měla být případně upravena rychlost prací.
Doplňování PHM musí být řešeno jen na zpevněné a zabezpečené ploše nebo s použitím
záchytné vany. Závadné látky a nebezpečné odpady v lokalitě nebudou skladovány.
V souladu s havarijním plánem budou neprodleně průběžně odstraňovány všechny úkapy a
úniky ropných látek.
Nutná je pravidelná údržba veškeré technologie, která může být zdrojem znečištění
vody, instalace plovoucích mobilních clon a používání ekologicky odbouratelných olejů a
mazadel. Tato opatření budou zapracována do manipulačního řádu PSD.
Pro efektivní řešení případných nebezpečí kontaminace podzemních vod je nutné
zajistit pokračování monitoringu jakosti podzemních vod v dotčené oblasti a jeho každoroční
vyhodnocování. V případě kontaminace vody, pocházející z některého z podniků podél řeky,
bude díky monitoringu možné dohledat původce znečištění a sjednat nápravu.
Všechny zmíněné manipulace s hladinou vody v jezové zdrži budou závazně zakotveny
ve vodoprávním rozhodnutí a v manipulačním řádu plavebního stupně Děčín.
Při povodňových stavech je doporučeno otevírat vrata plavební komory a zvýšit tak
kapacitu průtočného profilu v místě PS Děčín.
V případě výskytu bleskové povodně na Jílovském potoce bude třeba sklopením jezu
výrazně snížit hladinu vody v Labi a tím zvýšit kapacitu výustní trati Jílovského potoka.
Potřebná je včasná manipulace, což vyžaduje, aby obsluha plavebního stupně měla včas
informaci o zvyšující se hladině Jílovském potoce. K tomuto účelu je nezbytné za koncem
vzdutí ve výustní trati vybudovat vodoměrnou stanici s dálkovým přenosem dat na PSD.
Další opatření, která je doporučeno provést pro minimalizaci vlivu PS Děčín na vodní a
vodu vázané organismy a jejich podporu, jsou uvedena níže v podkapitole Fauna, flóra a
ekosystémy.

Horninové prostředí a přírodní zdroje
V místech s výskytem svrchní vrstvy humózní zeminy je třeba před zahájením zemních
prací provést její sejmutí. Zeminu je vhodné zachovat pro zpětné využití.
Při realizaci prohrábek v úseku mezi ř. km 734,81 - 734,07 (pl. km 101,2 - 102,0) je
doporučeno oddělit hrubozrnný materiál dnové dlažby, provést prohrábku v tomto úseku na
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vyšší hloubku a poté dorovnat dno na požadovanou niveletu hrubozrnnou frakcí původní
dnové dlažby.

Hmotný majetek a kulturní památky
Investor s měsíčním předstihem oznámí zahájení výstavby příslušnému muzeu –
Městskému muzeu v Ústí nad Labem, resp. Ústavu archeologické památkové péče
Severozápadních Čech v Mostě a umožní jim na plochách dotčených výstavbou provedení
záchranného archeologického výzkumu.
K přemístění nemovité kulturní památky (Boží muka – ukřižování v Prostředním Žlebu)
požádá vlastník o souhlas ministerstvo kultury, které pak následně uvědomí odbornou
organizaci státní památkové péče. Vlastník také oznámí odborné organizaci památkové péči
její přemístění, nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy k takové změně došlo.

Dopravní a jiná infrastruktura
Do návrhu plánu organizace výstavby záměru bude promítnut požadavek na
maximalizaci objemů převážení stavebních hmot a výkopků zemin lodní dopravou a
železnicí. Tím budou minimalizovány vlivy na dopravní a další infrastrukturu.

Fauna, flóra a ekosystémy
Úprava substrátu a rozšíření plochy stávajících náplavů
Provedené průzkumy ukázaly špatný stav mnoha dnes obnažovaných břehových a
dnových partií Labe s potenciálem vzniku vhodných podmínek pro vznik biotopu štěrkových
náplavů, jemuž ale brání nevhodná granulometrie. Složení substrátu dominují kameny až
balvany včetně materiálu z poškozeného břehového opevnění. Tento materiál neposkytuje
vhodné stanovištní podmínky pro růst typických druhů rostlin náplavů, což se projevuje nejen
v jejich druhové bohatosti na sledovaných místech ale i v abundanci biomasy. Z průzkumů je
jasné, že vhodným substrátem štěrkových náplavů jsou různé frakce štěrků a písků. Vhodným
opatřením k nápravě stávajícího stavu je vyštěrkování příhodných poloh navezením a
rozhrnutím, nebo přirozeným rozplavením autochtonního štěrku z prohrábek toku. I přes
předpokládaná částečný odnos tohoto materiálu jde o opatření poskytující vhodnější substrát
rostlinným společenstvům náplavů oproti stávajícímu stavu. Ztráty substrátu bude tedy zřejmě
nutné v průběhu času monitorovat a to zvláště po zvýšených průtocích. V případě výrazného
úbytku štěrku je potřebné ztráty nahrazovat aktivním managementem štěrků z prohrábek.
Zároveň je třeba zajistit, aby při použití kamenného záhozu a podobných materiálů byl
vždy povrch úpravy překryt autochtonním štěrkem. Toto opatření by mělo zamezit dalšímu
rozvoji nepůvodních a invazivních druhů makrozoobentosu.
Výše uvedené opatření je vhodné a prospěšné pro číhalku pospolitou (Atherix ibis),
klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia) a drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis).
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Management štěrku
Management štěrku je navazující opatření k návrhu plážování příbřežních partií Labe
s výskytem hrubých až balvanitých frakcí dnového materiálu, jenž je z většiny důsledkem
narušení materiálových toků štěrků, respektive narušením sedimentačně akumulačních
poměrů. Principem opatření je pravidelné doplňování výše popsanými způsoby ošetřených
úseků náplavů návozem štěrků z prohrábek a tím umožnění jeho následného rozplavování a
náhrady ztrát. Doplňkově lze aplikovat i příčné přehrnování materiálu při údržbových
prohrábkách. Uvedené opatření je nutné navázat na monitoring stavu vytvořených náplavů a
náplavů stávajících, jenž by měl sledovat zrnitost a mocnost navezeného substrátu a jeho
distribuci. K opatření je možno přistupovat až v období prokazatelných negativních změn
štěrkových stanovišť.
Management štěrku bude opatřením vhodným pro drobnokvět pobřežní (Corrigiola
litoralis), velevruba malířského (Unio pictorum), klínatku rohatou (Ophiogomphus cecilia),
číhalku pospolitou (Atherix ibis), vranku obecnou (Cottus gobio), pisíka obecného (Actitis
hypoleucos) a další organismy.
Zmírnění vlivů na lososa atlantského (Salmo salar):
Ke zmírnění vlivů na tento druh navrhujeme finanční podporu repatriačního programu
lososa atlantského v České republice. Doporučujeme, aby bylo v rámci záměru hrazeno 30 %
nákladů na repatriaci lososa do Kamenice. Časový rámec této podpory by se odvíjel od
výsledků monitoringu migrační prostupnosti PSD.
Ochrana ptáků
V rámci realizace záměru do zdí staveb instalovat přiměřený počet umělých hnízdních
nor pro ledňáčka říčního (Alcedo athis) a to do stavby plavebního stupně 3 - 4ks. Další nory
lze instalovat do pobřežních zdí v intravilánu Děčína a i na jiných vhodných místech. Dále je
doporučeno instalovat 50-60 budek pro lejska šedého (Muscicapa striata), a pro další druhy
malých pěvců (sýkorníky) v pobřežních porostech a okolí toku.
Ochrana letounů
Stromové druhy letounů (Chiroptera) lze podpořit instalací budek pro netopýry a to jak
v budovách a zařízení plavebního stupně, tak ve volné přírodě v závěsech na stromech.
Doporučené množství budek je min. 12 ks
Podpora potravní nabídky bobra evropského a obnova pobřežních porostů.
Opatření předpokládá provést výsadby dřevin a keřů ve složení a distribuci vyhovující
potravním nárokům bobra.
Doporučené druhové složení:
Salix alba 30%
Salix viminalis 20%
Salix fragilis 20%
Populus nigra 30%
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Způsob provedení:
Jako nejvhodnější co se týče účinnosti výsadeb z pohledu jejich přežívání a časového
plnění požadovaných funkcí je výsadba pomocí větevních či kmenových řízků. Tuto metodu
založenou na zatloukání silnějších (min. o průměru 3-5cm) částí větví a kmenů o délce zhruba
1- 1,5m lze uplatnit u vrb. Výhodou je poměrně vysoká ujímavost řízků a jejich odolnost vůči
zárostu vegetací, okusu a povětrnostním výkyvům. Topoly je možné vysazovat pouze jako
předpěstované sazenice. V tomto případě je nutná ochrana mladých jedinců po dobu nejméně
10 let proti okusu, a po dobu zajištění výsadeb je nutné provádět potlačení konkurenční
vegetace. Kosterní jedince porostů (vrb i topolů) je nutné chránit proti okusu bobrem
dlouhodobě.
Výsadby budou provedeny ve sponu doporučeném na základě morfologických a
prostorových podmínek konkrétních lokalit. Zejména u vrb lze provádět výsadby v hustějším
sponu a víceřadé.
Původ materiálu:
Je nezbytné, aby sadbový materiál byl autochtonní. Původ sadby topolů bude
konzultován s orgány příslušné SCHKO na základě jejich zkušeností. Vrbové řízky budou
odebírány v povodí Labe mimo možnost ohrožení potravní základny bobra, tj. nad PS
Střekov, anebo na vhodných přítocích. Materiál může pocházet z běžné údržby toků apod.
činností jejich správce.
Harmonogram:
Časově lze provádění opatření rozložit do libovolného počtu let a to zejména z pohledu
opatřování vhodného sadebního materiálu. Připustit lze i delší časové období (do 10let). V
průběhu následujících let po ukončení iniciační části opatření je nutné pokračovat v
doplňování odumřelých výsadeb a v jejich rozšiřování na další vhodné plochy. Jako priorita
se jeví výsadba v oblasti prokázaného výskytu bobra a dále pak přípravná fáze výsadeb v
předstihu před realizací PSD.
Konečné druhové zastoupení výsadeb se může měnit v závislosti na dostupnosti
sadbového materiálu, konečném vytipování vhodných míst pro výsadby a to se zachováním
navrženého rámce. Celkový harmonogram a lokalizace výsadeb bude upřesňován v plánech
výsadby zpracovaných samostatně pro každou vhodnou lokalitu.
Podpora potravní nabídky pro bobra evropského (Castor fiber) prostřednictvím cílených
výsadeb dřevin bude mít pozitivní vliv i na další skupiny živočichů, např. slavíka obecného
(Luscinia megarhynchos) a drobné savce.
Podpora semenné banky drobnokvětu pobřežního (Corrigiola litoralis)
Doporučujeme zvážit možnost umělého počátečního podpoření semenné banky kriticky
ohroženého druhu drobnokvět pobřežní (Corrigiola litoralis) v místech projektovaných
břehových výhonů, nově vyplážovaných úseků a popř. na jiných vhodných lokalitách.
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Management vybraných lučních porostů
Je třeba zajistit kosení a údržbu ploch v blízkosti vodního díla. Travnaté plochy v areálu
a okolí plavebního stupně založit osetím luční směsí s preferencí krvavce totenu (Sanguisorba
officinalis). Tomuto druhu přizpůsobit způsob a termíny kosení a údržbu porostů. Zajistit
iniciační introdukci hnízd mravenců (Myrmica rubra, M. scabrinodis) na nově založené
travnaté plochy.
Toto opatření je základní podmínkou pro udržení populací modráska bahenního
(Maculinea nausithous) a modráska očkového (Maculinea teleius).
Po dobu výstavby je nutné zavést vhodný management vybraných lokalit nedotčených
výstavbou záměru s výskytem těchto modrásků.
Biologický dohled stavby
Z důvodu zamezení škod při výstavbě je podmínkou, aby bylo v pravidelných
intervalech po dobu výstavby záměru zajištěno provádění "biologického dohledu stavby", a to
osobou/osobami odborně způsobilou/ými.
Omezení zásahů do lužních porostů
Je podmínkou, aby zásah do stanoviště 91E0 – měkké luhy nížinných řek byl omezen na
nezbytně nutnou míru. Musí být zajištěna jeho ochrana při výstavbě a provozu všech
souvisejících činností a zbylé porosty stanoviště 91E0 budou ponechány přirozenému vývoji.
Nebudou zde zřizovány dočasné stavební ani další pomocné plochy.
Období zahájení hlavních stavebních prací
Je podmínkou, aby hlavní stavební práce byly zahájeny v době s nejnižší
pravděpodobností střetu s vybranými evropskými a zvláště chráněnými druhy, tj. mimo
období rozmnožování vydry říční (Lutra lutra) a mimo období rozmnožování i předzimního
potravního zásobení populace bobra evropského (Castor fiber). Ale také mimo vegetační
období a období rozmnožování ptáků.
Nejvhodnějším obdobím pro zahájení stavebních úprav z hlediska přítomných
organismů je období od druhé poloviny srpna do poloviny října.
Zajištění migrační prostupnosti v profilu PSD
Při dimenzování technických rybích přechodů (pro lososa) je doporučeno dodržet
minimální šířku žlabu (> 1,8 m), šířku štěrbin (> 0,3 m), vzdálenost mezi příčkami (> 2,75 – 3
m), hloubku vody ve žlabu (>0,75 m).
Odpočívací nádržky se doporučují min. po 10 – 15 m délky přechodu pro lososa o
objemu nejméně čtyřnásobkem až pětinásobkem objemu vody mezi přepážkami rybího
přechodu. Rozdíl hladin mezi po sobě jdoucími bazénky je doporučeno do 0,3 m pro lososa.
Tyto podmínky se týkají rybího štěrbinového přechodu na levém břehu (mezi pravou boční
zdí plavební komory a levým jezovým pilířem levého jezového pole) a rybího přechodu
vedeného podél levé zdi pravobřežního biokoridoru.
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Při návrhu tohoto akvatického biokoridoru při MVE je potřeba zohlednit doporučené
parametry kanálových rybích přechodů. Podélný sklon kanálu je doporučován 1%, šířka
kanálu 2 m. Dno by mělo být opatřeno kameny velikosti 0,5 m ve vzdálenostech po 2 m.
Hloubka vody v přechodu nemá být menší než 1,2 m pro lososa. Odpočívací nádržky je
doporučeno vybudovat po 80 - 100 m délky přechodu.
Dále je třeba zajistit monitoring účinnosti opatření pro zajištění migrace.
Záchranný transport živočichů
V období před zahájením výstavby bude ve třech fázích proveden terénní průzkum a
odchyt živočichů vyskytujících se v místě staveniště v celém rozsahu. Pro jednotlivé skupiny
živočichů stanoví biologický dohled stavby po dohodě s příslušným orgánem ochrany přírody
lokality opětovného vypuštění odchycených živočichů.
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D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Charakteristiky použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů záměru byly rozděleny dle jednotlivých řešených okruhů:

Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy jednotlivých škodlivých faktorů na obyvatelstvo byly provedeny metodickým
postupem konvenčního hodnocení rizika (Risk Assessment), který sestává ze čtyř
navazujících kroků:
a) Identifikace nebezpečnosti (Hazard Identification)
Jde o vstupní kvalitativní seznámení s hodnocenou lokalitou, přítomnými škodlivými
faktory a okolnostmi jejich potenciálního nepříznivého účinku na obyvatelstvo. Základním
výstupem tohoto kroku je seznam zdravotně významných škodlivin a zdůvodnění postupu,
jímž byly vybrány. Seznam je doplněn popisem základních fyzikálních, chemických a
toxikologických vlastností vybraných škodlivin a jejich pohybu a přeměn v životním
prostředí, cest expozice, působení v organismu člověka a možných zdravotních efektů.
b) Určení vztahu dávka – odpověď (Dose – response Assessment)
V tomto kroku je identifikován vztah mezi úrovní expozice a velikostí rizika10. Toxicita
škodliviny je často vyjadřována jako celoživotní riziko při jednotkové expozici.
c) Hodnocení expozice
Jde o odhad úrovní (dávek) jimiž jsou různé skupiny lidí (subpopulace) exponovány
chemickým látkám nebo jiným faktorům ze životního prostředí. Stupeň expozice závisí nejen
na koncentracích látky ve složkách životního prostředí, ale i na místě pobytu a aktivitě lidí.
d) Charakteristika rizika
V tomto posledním kroku se předpovídá zdravotní dopad na populaci resp. její dílčí
skupiny na základě integrace poznatků o nebezpečnosti jednotlivých látek a údajů o expozici.
Pro látky s prahovým účinkem se vypočte expoziční index ER (Exposure Ratio), tj. poměr
odhadnuté expozice k příslušnému expozičnímu limitu. Pokud není stanoven, může se ke
srovnání použít i platný limit pro danou látku v dané složce životního prostředí.
Numerické výpočty při hodnocení rizika vytvářejí dojem spolehlivých exaktních
výsledků. Vzhledem k povaze podkladů, z nichž byly odvozeny expoziční limity, k omezené
spolehlivosti podkladů o expozicích a k dalším okolnostem jde však jen o přibližné odhady.
Proces hodnocení rizika není soustavou exaktních důkazů, ale pouze prognózou, odborně
fundovanou aproximací budoucího stavu. Pracuje se zde s pravděpodobností, nikoli
s nespornými a nevyvratitelnými fakty.

10

Rizikem se zde rozumí matematická pravděpodobnost, se kterou za definovaných podmínek dojde k poškození
zdraví, nemoci nebo smrti. Teoreticky se pohybuje od nuly (žádné poškození) k jedné (poškození ve všech
případech).
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Aby pro metodické nepřesnosti nedocházelo k nepřiměřeně příznivým závěrům,
vycházejí mezinárodní metodiky hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a na zdraví ze
zásady předběžné opatrnosti, tj. z nejhorších možných variant (výsledky studií s
nejzávažnějšími udávanými dopady, účinky na nejcitlivější druhy zvířat, na nejcitlivější
vrstvy obyvatelstva, odvozování ukazatelů z horních hranic karcinogenního potenciálu aj.).
Výsledky pak charakterizují vždy nejhorší myslitelnou konstelaci a jsou vesměs horší než
budoucí realita. Tento opatrný (konzervativní) přístup spolu se zavedením dostatečných
bezpečnostních pásem má zaručit spolehlivost výsledků i v podmínkách výše uvedené
neurčitosti.
Závěrem této metodické stati je nutno doplnit, že stanovení rizika popsaným postupem
má význam tam, kde pro danou látku v příslušné složce životního prostředí (ovzduší, vodě
apod.) není stanoven limit resp. tam, kde tento limit je překročen. Limity jsou vypracovány
tak, aby s dostatečnou rezervou zaručovaly zdravotní nezávadnost, a jsou-li dodrženy,
výpočet shora popsaným způsobem tuto skutečnost jen potvrdí. Pokud pro to tedy nejsou
zvláštní důvody, pak při dodržených limitech výpočet rizika popsanou metodou Risk
Assessment obvykle neprovádíme.

Ovzduší a klima
Výpočet znečištění ovzduší byl proveden podle metodiky „SYMOS 97“, platné od roku
1998 a upravené v roce 2003 podle platné legislativy na verzi 2003. Metodika vychází z
rovnice difúze, založené na aplikaci statistické teorie turbulentní difúze, popisující rozptyl
příměsí z kontinuálního zdroje ve stejnorodé stacionární atmosféře. Rovnice pro rozptyl
škodlivin vychází z Gaussova normálního rozdělení trojrozměrném prostoru, kde ve směru
proudění vzduchu převládá transport znečišťujících látek nad difúzí.
Tato metodika umožňuje výpočet kumulovaného znečištění od většího počtu zdrojů. Do
výpočtu zahrnuje i korekce na vertikální členitost terénu. Umožňuje počítat krátkodobé i roční
průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů a doby překročení
zvolených hraničních koncentrací. Počítá se stáčením směru a zvyšováním rychlosti větru
s výškou a při výpočtu průměrných koncentrací a doby překročení hraničních koncentrací
bere v úvahu rozložení četností směru a rychlosti větru i různé třídy teplotní stability
atmosféry.
Metodika umožňuje výpočet krátkodobých hodinových koncentrací a průměrných
ročních koncentrací znečišťujících látek. Pro CO provádí výpočet 8mi hodinových
průměrných koncentrací a pro PM10 umožňuje výpočet 24hodinových koncentrací. V souladu
s platnou legislativou zajišťuje výpočet imisních koncentrací NO2 a PM10. Imisní koncentrace
NO2 se vypočítávají buď přímo s emisních koncentrací NO2 nebo přepočtem z emisních
koncentrací NOx.

Hluková situace a další fyzikální a biologické charakteristiky
Pro hodnocení hluku z dopravy a ostatních zdrojů hluku byl použit program HLUK+
firmy JpSoft ver. 8.28profi „Výpočet hladiny hluku ve venkovním prostředí“, licence č. 5202
(RNDr. Miloš Liberko, Mgr. Jaroslav Polášek). Algoritmy výpočtu hluku pozemní dopravy
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vycházejí z Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy, autorizovaného pro
použití v hygienické službě rozhodnutím hlavního hygienika České republiky ze dne 20. 11.
1991, a z novelizované metodiky pro výpočet hluku z dopravy z roku 2005, nahrazující
přílohu č.1 Metodických pokynů. Použití Novely je hygienickou službou rovněž schváleno.
Podle této metodiky je počítána ekvivalentní hladina hluku LAeq,T od trasy s proměnným
dopravním provozem v libovolném referenčním bodě, vyjádřená v jednotkách dB.
V programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem. Počítají se hodnoty
akustického tlaku A, deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním
prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A.
Z porovnání výsledků výpočtu a výsledků měření, provedených autory programu, je možno
teoretické výsledky výpočty i pro složitější dopravně-urbanistické situace zařadit do II. třídy
přesnosti s chybou ±2 dB. Velmi důležitou skutečností přitom je, že při všech ověřovaných
běžných situacích je vypočítaná hodnota vždy vyšší než hodnota LAeq reálně naměřená.
Hodnoty LAeq získávané na základě výpočtů postupem dle metodiky výpočtu hluku ze silniční
dopravy tedy jsou na straně bezpečnosti výpočtu.

Povrchová a podzemní voda
Při zpracování příslušných částí dokumentace EIA byly informace čerpány z platného
Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe, portálu České informační agentury životního
prostředí, Statistických ročenek životního prostředí České republiky a Vodohospodářské
bilance. Bylo využito výsledků systematického monitoringu podzemních vod, který probíhá
od roku 2002 na souboru mnoha desítek vrtných prací. Dokumentace EIA vychází z četných
studií a expertíz, zpracovaných pro potřeby přípravy projektu a hodnocení jeho vlivů. Mezi
nejdůležitější použité podklady patří práce společností VUV T.G.M., v.v.i., DHI
Hydroinform, a.s., Pomprax Expert (Prof. Ing. Pavel Dvořák, DrSc.), Stavební Geologie IGHG, s.r.o., SG Geotechnika, a.s., a dalších. Pro vyhodnocení vlivů záměru na ekologický
stav povrchových vod bylo využito expertních posudků.
Využity byly rovněž výsledky modelových výzkumů. Pomocí dvourozměrného (2D)
matematického modelu MIKE 21C byly posuzovány plavební hloubky [64], [63] a také
simulováno ovlivnění průběhu hladin velkých vod výstavbou plavebního stupně Děčín [65].
Jednorozměrný (1D) matematický model MIKE 11 byl využit pro simulaci postupivosti
pozitivních a negativních vln z VD Střekov a posouzení možností jejich tlumení pomocí PS
Děčín, ale např. také pro zkoumání vlivu PSD na jakost vod a šíření znečišťující látky
v případě ekologické havárie [63]. V programu MODFLOW byl zpracován Numerický model
proudění podzemní vody v příbřežní zóně po vzdutí hladiny plavebním stupněm, který byl
použit pro simulaci změn proudění podzemní vody v okolí plavebního stupně po jeho
výstavbě [32].
Pro výzkum plavebního stupně Děčín byl vybudován ve Výzkumném ústavu
vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i. hydraulický model v měřítku geometrického
zmenšení 1:70 (Obrázek 49). Model zahrnuje plavební stupeň s přilehlými úseky koryta řeky
Labe mezi ř. km 738,80 a 736,99 (pl. km 97,2 a 99,9) a s příbřežím mezi levobřežní a
pravobřežní komunikací. Byl zkonstruován tak, aby na něm bylo možné provádět jednak
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pokusy s nepohyblivým dnem koryta z betonu s povrchovou úpravou, jednak pokusy se dnem
pohyblivým z nesoudržného materiálu příslušného
p íslušného granulometrického složení.
Obrázek 49: Hydraulický
ydraulický model plavebního stupně
stupn Děčín
ín ve variantě
var
1

Na tomto modelu byl prováděn
provád
výzkum postupně navrhovaných variantních řešení
plavebního stupně.. U každé ze zkoumaných variant byly vyšetřovány
vyšet ovány hydraulické poměry
pom
v složitých podmínkách prostorového proudění,
proud
morfologické změny
ny dna, lokální tvorba
výmolů, stabilita funkčních
ních objektů
objekt a břehů v celém rozsahu průtoků, převád
řevádění povodňových
průtoků,, jakož i plavební podmínky s využitím dálkově řízených modelůů plavidel. Na základě
základ
toho bylo optimalizováno dispoziční
dispozi
řešení plavebního stupně a navrhovány konstrukční
ko
úpravy jeho funkčních
ních objektů.
objekt . Pomocí tohoto modelu byla také ověřována
ověř
funkčnost
navržených rybích přechodů.
ů. Pro účely
ú
optimalizace návrhu pravobřežního
řežního biokoridoru byl
následně zkonstruován podrobný hydraulický model biokoridoru v měřítku
ěřítku 1:20, zkoumající
možnosti napojení biokoridoru do horní zdrže, úpravu koryta za manipulačním
manipula
objektem,
optimální trasu, způsob
sob zdrsnění
zdrsně koryta, uspořádání dolní části a řešení
ešení vstupu do biokoridoru
z podjezí. Výzkumy s použitím hydraulických modelů
model dále probíhají
jí a jejich výsledky budou
použity v dalších stupních projektové dokumentace.

Půda a pozemky
Přii popisu záboru pozemků
pozemk patřících
ících pod ochranu ZPF a PUPFL a změn
zm využití dalších
pozemků bylo využito projektové dokumentace a údajů
údaj z KN. K popisu zemědělských
zem
půd
byly využity zejména údaje BPEJ, které jsou uvedeny ve výpisu z KN příslušných
p
katastrálních území. Charakteristika stupňů
stup ochrany byla čerpána
erpána z Metodického pokynu
Ministerstva ŽP OOLP/1067/96.
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Horninové prostředí a přírodní zdroje
Při zpracování této části dokumentace EIA byly informace čerpány z projektové
dokumentace a odborné literatury, včetně geologických map, a také z portálu České
informační agentury životního prostředí. Dále byly použity výsledky geotechnického
monitoringu a inženýrsko-geologického průzkumu provedeného pro potřeby přípravy
projektu. Z nejdůležitějších byly využity např. práce společností Arcadis Geotechnika a.s., AZ
Consult, s.r.o, STRIX Chomutov a.s. a dalších.

Fauna, flóra a ekosystémy
Kapitola je zpracována na základě výsledků dlouhodobých průzkumů a monitoringu
jednotlivých skupin organismů i konkrétních druhů. Průzkumy probíhaly z důvodů zajištění
aktuálních podkladů až do jara 2010. Zároveň je v textu použito závěrů speciálních studií
zpracovaných odborníky k jednotlivým problematikám. Mezi nejdůležitější podklady patří
práce [20; 67; 34] zahrnující zoologické průzkumy zaměřené zejména na střevlíkovité brouky
[79] a motýli. Součástí těchto studií jsou i botanické průzkumy ve formě floristických i
vegetačních průzkumů. Specialisté v rámci těchto souhrnných materiálů zhusta excerpují i
historické záznamy, a promítají je do závěrů hodnocení fauny flóry území. Tyto data ukazují
na postupující degradaci a pauperizaci bioty a společenstev v zájmovém území.
Na botanické průzkumy prováděné v území Slavíkem navázal Faltys [23] floristickým
průzkumem vybraných lokalit a výzkumem vegetace náplavů Chvojková [36].
Zoologické průzkumy v návaznosti na předcházející práce v roce 2009 souhrnně
analyzoval Mudra [46]. Tyto průzkumy byly zaměřeny na ověření výskytu zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů, a na zhodnocení stavu jejich populací v území dotřeném záměrem.
Pro Lepidoptera toto v rámci dlouhodobého průzkumu zaměřeného na modrásky rodu
Maculinea prováděl Cibulka [76]. Ten mimo jiné ověřil i metapopulační vztahy dotčených
mikropopulací zkoumaných druhů a predikuje jejich vývoj do budoucna včetně návrhu
patřičných opatření pro zachování druhů v území.
Aktualiaci průzkumů rybích společenstev navazující na předchozí studie výskytů a
telemetrická sledování [54] zaměřené na prokázání rozmnožujících se druhů se věnoval
Jurajda v roce 2009.
Zvláštní pozornost byla věnována výskytu a rozšíření bobra, které bylo vyhodnocováno
na základě studií pořízených AOPK ČR a dalšími pozorováními provedenými v rámci
zoologických průzkumů.
Provedené průzkumy, jejich obsah a význam, včetně potřeb doplnění a pokračujícího
monitoringu shrnul Mudra [46]
Jedním ze základních použitých dokumentů je i posouzení v intencích biologického
hodnocení (SP9), kde jsou komplexně shrnuta všechna terénní pozorování, a posouzení dle §
45h a i zákona 114/1992Sb. v platném znění, které je přílohou dokumentace EIA.
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Krajina
Při zpracování této kapitoly byly informace získány z Posouzení stavby z hlediska
ochrany krajinného rázu dle ustanovení dle ustanovení § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění, které zpracoval doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc.,
autorizovaný architekt ČKA (viz SP5). Posouzení se řídilo Metodickým postupem (Vorel,
Bukáček, Matějka, Culek, Sklenička, FA ČVUT, 2004).

Hmotný majetek a kulturní památky
Podklady pro hodnocení této kapitoly byly získány od pracovníků MěÚ Děčín,
z odborné literatury a internetu.

Jiné
Ostatní části dokumentace EIA byly zpracovány na základě PD, dostupných podkladů
a podkladů, uvedených v seznamu použité literatury a na základě odborných zkušeností
zpracovatele a jeho subdodavatelů.
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D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které
se vyskytly při zpracování dokumentace
Posouzení vlivu záměru „Plavební stupeň Děčín“ bylo provedeno v rozsahu, který
vyžaduje dokumentace dle § 8 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, zpracovaná dle přílohy č. 4 tohoto zákona. V průběhu zpracování
dokumentace vlivů předkládaného záměru na životní prostředí se nevyskytly nedostatky ve
znalostech nebo neurčitosti, které by znemožňovaly jednoznačnou formulaci závěrů
dokumentace. Dostupné informace ve formě studií, technických zpráv, expertiz a dalších
materiálů jsou pro účely posouzení vlivů na životní prostředí dostatečné.
Dokumentace EIA zahrnuje poznatky, které byly k dispozici v době jejího zpracování. I
přes pokročilou fázi přípravy projektu nelze zcela vyloučit, že se v průběhu dalších stupňů
přípravy objeví nové podstatné skutečnosti. Pokud by tyto podstatné skutečnosti mohly
zásadně ovlivnit závěry této dokumentace, musela by být dokumentace příslušným způsobem
aktualizována.
Záměr a jeho jednotlivé varianty jsou zpracovány dostatečně podrobně. Dokumentace
EIA vychází z materiálů zpracovaných projekční firmou Pöyry Environment a. s. „Podpora
projektu Plavební stupeň Děčín – Technická zpráva“, který tvoří přílohu P2, a „Podpora
projektu plavební stupeň Děčín – Varianty řešení“, který obsahuje technické výkresy situací a
příčných řezů jednotlivých variant. Tyto výkresy jsou pro hodnocené varianty přiloženy ve
zmenšené podobě jako přílohy P6 až P10 této dokumentace.
Míru nejistot při hodnocení vlivů výstavby záměru Plavební stupeň Děčín na jednotlivé
složky životního prostředí snižuje vysoká míra prozkoumanosti daného území, existence řady
odborných studií a expertíz, provedené modelové výzkumy a také možnost srovnání
s obdobnými, již realizovanými stavbami, jejichž důsledky na životní prostředí jsou již
známy. Doba sledování přírodních fenoménů dotčeného území a řada časových dat
z monitoringu území dovoluje dostatečně popsat přírodní složky a vyhodnotit jejich současný
stav, trendy a odvodit možný budoucí vývoj. Nejvyšší mírou nejistot a nedostatků ve
znalostech je logicky poznamenáno hodnocení vlivu záměru na ty složky životního prostředí,
jejichž predikovatelnost je obecně omezená. Jedná se o hodnocení vlivu na faunu, flóru a
ekosystémy, v případě vlivu na vody pak analogicky na ekologický stav povrchových vod,
kde míru nejistot zvyšují v České republice dosud chybějící platné metody hodnocení stavu
biologických složek kvality.
Celková míra ovlivnění jednotlivých složek přírodního prostředí bude záležet zejména
na úspěšnosti zmírňujících opatření, která byla navržena s cílem zmírnit nebo zcela
eliminovat možné negativní vlivy záměru, a revitalizačních opaření, která mají dotčené
přírodní fenomény dále podpořit. Komplex zmírňujících a revitalizačních opaření je integrální
součástí záměru ve variantě 1B.
Zmíněné nejistoty jsou částečně eliminovány výsledky monitoringu experimentálních
opatření, která byla v dotčeném úseku Labe realizována v roce 2009 (např. plážování břehů
v lokalitě Jakuby nebo realizace experimentálních břehových výhonů v úseku toku pod
plánovaným plavebním stupněm).
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E. Porovnání variant řešení záměru
Posuzovaný záměr Plavební stupeň Děčín byl hodnocen ve třech variantách:
• Varianta 0 – zachování stávajícího stavu
• Varianta 1 – Plavební stupeň Děčín
• Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními

Grafická sumarizace jednotlivých dílčích hodnocení provedených v kapitole D je
předložena v následující tabulce. Pro vyjádření míry vlivu bylo použito následujícího
hodnocení:
++

pozitivní vliv

+

mírně pozitivní vliv

0

neutrální vliv

-

mírně negativní vliv

--

negativní vliv
Tabulka 90: Porovnání variant řešení

Oblast vlivu

varianta 0

varianta 1

varianta 1B

Obyvatelstvo

-

+

+

Ovzduší a klima

-

+

+

Hluková situace

-

0

0

Povrchové a podzemní vody

-

-

0

Půda

0

-

-

Horninové prostředí a přírodní zdroje

0

0

0

Fauna, flóra a ekosystémy

0

--

0

Krajina

0

-

0

Hmotný majetek a kulturní památky

0

0

0

Z hlediska vlivu na životní prostředí přímo v dotčeném území je varianta 0 indiferentní,
nenaplňuje však zadání pro záměr. Z toho důvodu by do budoucna vznikla potřeba nahradit
kapacitu vodní cesty jinými dopravními módy s vyššími dopady na životní prostředí, tedy
především dalším zatížením dálnic a železničních tratí a poté výstavbou nových dálnic a
železnic. Navíc by z globálního hlediska docházelo k negativním vlivům vyšších externalit
těchto dopravních módů v oblasti hluku a emisí skleníkových plynů. Tyto nepřímé vlivy
variantu 0 výrazně znevýhodňují.
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Tabulka 90 zohledňuje pouze vliv varianty 0 ve smyslu navýšení intenzit dopravy v
jiných módech (silnice, železnice) s dopady zejména v oblastech obyvatelstvo, hluk, imise a
vody (zvýšení rizika havárií a následných kontaminací). Pokud by se uvažovalo, že po
naplnění kapacity (při nulové variantě) silnic, dálnic a železnic, by se musely stavět nové,
byly by hodnoty v tabulce pro variantu 0 všude výrazně záporné.
Ze vzájemného srovnání aktivních variant je zřejmé, že varianta 1B má menší negativní
vlivy než varianta 1 na povrchové a podzemní vody, na faunu, flóru a ekosystémy a na
krajinu.
Povrchové vody budou ovlivněny ve variantě 1 i 1B v oblasti vzdutí, dojde zde
k poklesu rychlosti proudění a tedy i mírnému poklesu obsahu rozpuštěného kyslíku.
Podzemní vody budou ovlivněny podél vzdutí shodně v obou těchto variantách. Rozdíl
spočívá v eliminaci významného ovlivnění hladiny podzemní vody pod PSD omezením
prohrábek díky břehovým výhonům u varianty 1B.
Obě varianty znamenají určitý omezený zásah do horninového prostředí. Díky úsporám
neobnovitelných zdrojů provozem MVE a díky nižším externím nákladům vodní dopravy
však celkový vliv záměru na životní prostředí nelze hodnotit jako negativní.
Ke kompenzaci negativních vlivů dojde také z hlediska hlukového a imisního zatížení a
potažmo i vlivu na obyvatelstvo, kdy samotný provoz plavebního stupně a zvýšení intenzity
lodní dopravy s oddálením překládky v Děčíně sníží v lokálním měřítku zátěž centra města
Děčín nákladními automobily a v globálním měřítku odlehčí dopravnímu koridoru Hamburk
– Děčín.
Negativní vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou ve variantě 1B, oproti variantě 1,
kompenzovány prostřednictvím zmírňujících a revitalizačních opatření, stejně jako vlivy na
krajinu. Vlivy varianty 1 na faunu, flóru a ekosystémy jsou výrazně negativní.
Oproti variantě 0 (tedy nerealizaci záměru) by u obou aktivních variant došlo k mírně
negativním vlivům na půdu.
Na základě výše popsaných skutečností a porovnání jednotlivých variant lze z
hlediska vlivu na životní prostředí považovat za nejpřijatelnější variantu 1B.
Při realizaci všech zmírňujících a revitalizačních opatření, která jsou její součástí
a při dodržení všech navržených opatření k prevenci, vyloučení, nebo zmírnění
nepříznivých vlivů na životní prostředí se jedná o variantu, která nepřekročí únosné
zatížení území a je nejpříznivější pro životní prostředí v širším kontextu.
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace EIA ve smyslu ustanovení § 8 odst. 4 zákona č.100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, popisuje a hodnotí území dotčené záměrem Plavební
stupeň Děčín v prostoru údolí Labe mezi Jakuby a Hřenskem a dále popisuje a hodnotí vlivy
záměru Plavební stupeň Děčín na životní prostředí.
Dokumentace se v plném rozsahu zabývá variantou 0 představující nerealizaci záměru,
variantou 1 navrženou v oznámení záměru a variantou 1B, která vznikla na základě
spolupráce s přírodovědci a odborníky v oblasti ochrany životního prostředí. Cílem práce bylo
popsat a vyhodnotit únosnost území z hlediska jeho možného zatížení a dále popsat a posoudit
vliv jednotlivých variant záměru na životní prostředí, včetně návrhu opatření zmírňujících a
eliminujících negativní vlivy. V kapitole B.I.5 jsou popsány i veškeré jiné zvažované či
navrhované varianty řešení a je zde zdůvodněno, proč nebyly hodnoceny v plném rozsahu.
Při zpracování dokumentace EIA bylo dotčené území a vlivy komplexně vyhodnoceny
ve všech požadovaných oblastech (vliv na lidské zdraví, vliv na instituty ochrany přírody,
ovzduší a klima, hluk, vodu, půdu, geologii, krajinu, hmotný majetek a kulturní památky) a
také byly zohledněny všechny připomínky ze zjišťovacího řízení.
Závěrem je možné konstatovat, že varianta 0 je z hlediska životního prostředí přímo
v dotčeném území nejméně konfliktní, neřeší však splavnost daného úseku pro vodní dopravu.
To bude mít významné negativní dopady na ochranu klimatu a životní prostředí především
v dotčeném území a na území SRN v souvislosti s vlivem využití dopravních módů s vyššími
externalitami pro přepravu nákladů v rámci IV. transevropského koridoru (silnice, dálnice a
železnice).
Variantu 1 není možné doporučit k realizaci, protože má významné negativní vlivy na
faunu, flóru i ekosystémy v dotčeném území, významný negativní vliv na celistvost EVL
Labské údolí i negativní vliv na povrchové a podzemní vody a krajinu.
Varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními je
z hlediska životního prostředí nejšetrnější variantou, která splňuje zároveň i požadavky na
zlepšení plavebních podmínek. Varianta má vzhledem k záboru v souvislosti se vzdutím
plavebního stupně mírně negativní vliv na půdu. V případě varianty 1B nebyl zjištěn
negativní vliv na celistvost EVL Labské údolí a nebyly zjištěny ani významné negativní vlivy
na její předměty ochrany. Negativní vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou dostatečně
zmírněny či eliminovány prostřednictvím navržených opatření.
Hodnocení vlivů záměru Plavební stupeň Děčín na životní prostředí prokázalo, že
varianta 1B – Plavební stupeň Děčín se zmírňujícími a revitalizačními opatřeními je za
podmínky realizace všech opatření navržených v této dokumentaci únosná jak pro
obyvatelstvo, tak pro životní prostředí, nemá významné vlivy na soustavu Natura 2000 a
je zpracovatelem dokumentace EIA doporučena k realizaci.

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

350

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

G. Všeobecně
charakteru

srozumitelné

shrnutí

netechnického

Tato kapitola byla z důvodu rozsáhlosti dokumentace EIA vložena na začátek za Úvod.
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H. Přílohy
H.I Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska
územně plánovací dokumentace
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H.II Stanoviska orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1
zákona 114/1992 Sb., v platném znění

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

366

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

367

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

HBH Projekt spol. s r. o.
WELL Consulting, s. r. o.

368

Brno, červenec 2010

Plavební stupeň Děčín
Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

H.III Přílohy mapové, obrazové, grafické a jiné
Příloha P1
Příloha P2
Příloha P3
Příloha P4
Příloha P5
Příloha P6
Příloha P7
Příloha P8
Příloha P9
Příloha P10
Příloha P11
Příloha P12
Příloha P13
Příloha P14
Příloha P15
Příloha P16
Příloha P17
Příloha P18

Výklad základních pojmů
Plavební stupeň Děčín – Varianty návrhů zlepšení plavebních podmínek na
Labi v úseku pl. km 90 až státní hranice ČR/SRN
Situace varianty 1
Situace varianty 1B
Podélný profil řeky Labe a plavební hloubky v úseku Střekov – Riesa
Půdorys plavebního stupně ve variantě 1
Řezy plavebním stupněm ve variantě 1
Půdorys plavebního stupně ve variantě 1B
Řezy plavebním stupněm ve variantě 1B
Výkresy zmírňujících a revitalizačních opatření ve variantě 1B
Územní ochrana přírody v širším okolí záměru
Vegetační mapy
Fotodokumentace
Vizualizace
Seznam dotčených pozemků
Závěr zjišťovacího řízení
Listy hodnocení dotčených vodních útvarů
Záplavové čáry pro Q345d – Q1 pro stávající stav a plavební stupeň Děčín

H.IV Samostatné přílohy
Příloha SP1
Příloha SP2
Příloha SP3
Příloha SP4
Příloha SP5
Příloha SP6
Příloha SP7
Příloha SP8
Příloha SP9

Hluková studie pro období výstavby a provozu
Imisní hodnocení období výstavby a provozu
Expertní posouzení vlivů na biologické složky kvality
Hodnocení vlivů záměru „Plavební stupeň Děčín“ dle § 45 zák. č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny
Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz dle ustanovení §12 zák.
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Vliv akce Plavební stupeň Děčín na podzemní vody v dotčeném teritoriu
Expertní vyjádření k problematice možných dopadů Plavebního stupně Děčín
na německém území
Expertíza technických možností řešení nízkoponorových plavidel pro Labskou
vodní cestu
Posouzení vlivu záměru na zákonem chráněné zájmy ochrany přírody
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