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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní,
Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 5. 9. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 5. 9. 2022, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

poskytnutí dokumentů a podkladů, které se týkají odstranění jezů a prahů na řece Malši (http://zp.krajjihocesky.cz/hranicni-vody.html), zejména souhlas k zásahu do EVL Horní Malše, závazné stanovisko k zásahu
do VKP – vodní tok a rozhodnutí o výjimce ze zákazů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., případně další
dokumenty, které mají s touto akcí souvislost.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

projekt „Dosažení migrační prostupnosti hraničního toku Malše/Maltsch“ byl realizován v rámci Česko-rakouské
komise pro hraniční vody. Projektovou dokumentaci „Vytvoření prostupnosti na Malši v hraničním úseku mezi
Rakouskem a Českou republikou“ a následnou realizaci záměru prováděla rakouská strana.
Předložený záměr řešil odstranění 10 příčných překážek v korytě vodního toku Malše, většinou zbytků jezů.
Jednalo se o zemní práce a změny terénu v přirozeném korytě vodního toku a na pozemcích s ním sousedících,
jimiž se podstatně nemění přirozené koryto hraničního vodního toku Malše, a proto předmětný záměr
nevyžadoval stavební povolení ani ohlášení (§ 15a odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů).
Povodí Vltavy, s. p., vystupoval v projektu pouze jako český správce vodního toku, který zároveň pro rakouskou
stranu zajišťoval potřebné souhlasy a povolení dotčených subjektů na české straně.
V příloze č. 1 Vám zasíláme Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Vytvoření prostupnosti na Malši
v hraničním úseku mezi Rakouskem a Českou republikou“.
V příloze č. 2 Vám zasíláme Rozhodnutí o udělení výjimky pro zvláště chráněné živočichy, souhlas s bližšími
ochrannými podmínkami ZCHÚ a souhlas se zásahem do významného krajinného prvku pro stavbu
„Zprůchodnění jezů na Malši“.
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Kompetentní osoby pro podání bližších informací k dané problematice:
Ing. Kateřina Jemelíková - Oddělení ekologie krajiny, vodního hospodářství a NATURA 2000
telefon: 386720804, mobil: 774661241, e-mail: jemelikova@kraj-jihocesky.cz
Mgr. Petr Lhotka - Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
telefon: 386720802, e-mail: lhotka@kraj-jihocesky.cz
S pozdravem
Mgr. Petr Podhola
vedoucí odboru

- podepsáno elektronicky -

Příloha
Příloha_č1_Stanovisko.pdf
Příloha_č2_Rozhodnutí.pdf
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Stanovisko orgánu ochrany přírody k záměru „Vytvoření prostupnosti na Malši v hraničním
úseku mezi Rakouskem a Českou republikou“.
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen „krajský úřad“), jako
příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dále dle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“) obdržel dne 2. 10. 2020 žádost o vyjádření k záměru „Vytvoření prostupnosti
na Malši v hraničním úseku mezi Rakouskem a Českou republikou“ (dále jen „záměr“). Žadatelem
o realizaci záměru je společnost Povodí Vltavy s. p., závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České
Budějovice, IČ 70889953, zastoupená panem Ing. Martinem Kaiserem, vedoucím provozního střediska 6 (dále
jen „žadatel“).
Předmětem záměru je odstranění migračních překážek (historických jezů) v daném úseku toku (ř. km 79,223 –
88,06). Cílem projektu je opětovné vytvoření prostupnosti a přirozeného podélného sklonu Malše
v projektovaném území. Ve zmíněném úseku se mají zprostupnit veškerá nekonsenzuální zařízení příp. ochranná
vodohospodářská zařízení (příčné překážky). Příčné překážky budou odstraňovány popořadě počínaje
u nejhořejšího jezu Sklípky. Protože se jedná u horních sedmi jezů výhradně o uspořádání jednotlivých bloků
a malé kamenné rovnaniny, dojde zde pouze k odstranění kamenných rovnanin a kamenné bloky budou
uspořádány podle přirozené skladby.
Pro sedm nejhořejších lokalit se při stavbě plánuje maximálně šetrný postup, protože se tato tělesa nacházejí
v oblasti Natura 2000 a zčásti jsou k nim nutné delší příjezdy vedoucí po loukách a lesních cestách. Proto se
přikročí k využití kráčivého rypadla, aby se poškození luk omezilo na minimum.
Ve fázi vytváření koncepce projektu se účastníci dohodli, že cílem je obnovení přirozeného stavu. To znamená,
že nebudou zohledňovány pokyny a charakteristické hodnoty pro rybí přechody. Orientace se provede podle
přirozených podmínek. Dojde k obnově přirozeného spádu a strukturního vybavení. To má zajistit odborný
stavební dozor. Při umisťování získaných strukturních kamenů musí tento odborný stavební dozor dbát
samozřejmě na to, aby nevznikly neprůchodné příčné bariéry.
Protože se u třech dolních jezů Mairspindt, Cetviny a Geierhammer jedná o větší stavby v korytě, plánuje se zde
navíc vedle odstranění překážek odklizení usazeného sedimentu ve zdrži. Pro dosažení přirozeného spádu je
kromě toho nezbytné o něco rozšířit oblast stavebních zásahů u těchto příčných překážek proti a po proudu.
Výběr staveb, které lze odstranit, proběhl na základě studie zadané společností Povodí Vltavy a provedené VRV
(Vodohospodářský rozvoj a výstavba) o migrační prostupnosti hraniční Malše (Hladík et al., 2017) a rovněž
odpovídající zprávy Úřadu hornorakouské zemské vlády / oddělení vodního hospodářství (Somogyi & Anderwald,
2018).

Seznam míst s kilometráží na české a rakouské straně.
Název

kilometráž CZ (Hladík et al., 2017)

Sklípky
Unterwald horní jez
Unterwald dolní jez

88,060
86,500
86,090
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kilometráž AT
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Mikulov střední jez
Mikulov dolní jez
Waschenberg horní jez
Waschenberg dolní jez
Mairspindt
Celnice Cetviny
Geierhammer
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84,710
84,390
84,250
83,910
82,020
79,800
79,223

74,080
73,760
73,620
73,280
71,380
69,170
68,590

Uvedený záměr má být realizován na území evropsky významné lokality (dále jen EVL) CZ0314022 – Horní
Malše, která je zařazena do národního seznamu evropsky významných lokalit nařízením vlády č. 318/2013 Sb.
o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů.
Krajský úřad, jako příslušný správní orgán podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a dále dle § 77a zákona vydává v souladu
s ustanovením § 45i odst. 1 zákona a na základě veškerých dostupných informací (především
přiložené žádosti) toto stanovisko:
Uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na
příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území
v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
Odůvodnění:
Předmětem záměru je odstranění migračních překážek (historických jezů) v daném úseku toku (ř. km 79,223 –
88,06). Cílem projektu je opětovné vytvoření prostupnosti a přirozeného podélného sklonu Malše
v projektovaném území.
EVL Horní Malše
Jedná se o zhruba čtyřicetikilometrový úsek horního toku Malše. Součástí lokality je také celá česká část povodí
horní Malše východně od bývalé obce Cetviny, vytvářející až 2 km široký pás území při česko-rakouské hranici.
Mezi předměty ochrany patří Naturové biotopy a evropsky významné druhy:
Stanoviště
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritní
stanoviště)
Druhy
1029 Perlorodka říční Margaritifera margaritifera
1355 Vydra říční Lutra lutra

Rozloha v EVL Horní Malše
116,35 ha
45,90 ha
13,19 ha
Populace v EVL Horní Malše
stovky adultních, nižší stovky
juvenilních a repatriovaných ex.
teritoriální výskyt několika jedinců

Možné negativní vlivy:
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum – tento biotop se nenachází v plochách dotčených záměry odstraňovaných
překážek. Vliv na biotop bude nulový. V rámci záměru není nutné přijímat žádná ochranná opatření.
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum – tento biotop se nenachází v plochách dotčených záměry
odstraňovaných překážek. Vliv na biotop bude nulový. V rámci záměru není nutné přijímat žádná ochranná
opatření.
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) (prioritní stanoviště) – tento biotop se nachází v celém podélném profilu řeky Malše v podobě úzkých
břehových lemů a drobných fragmentů čistých olšin s olší šedou. V plochách dotčených záměry odstraňovaných
překážek může dojít k malému zásahu do biotopu (jednotlivé odstranění stromů, které budou zasahovat do
místa stavby a nepůjde se jim zásahem vyhnout). Celkový vliv na biotop bude nulový. V rámci záměru není
nutné přijímat žádná ochranná opatření. Je předpoklad, že po skončení prací se biotop znovu rychle obnoví do
původního stavu.
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Pro vydru říční (Lutra lutra) jde o středně významnou lokalitu. Její význam spočívá také v predačním tlaku na
populaci pstruha potočního, který je hostitelskou rybou larev perlorodky říční. Vydra tak působí plynulou obměnu
rybí obsádky a zabraňuje převládnutí "imunních" pstruhů v populaci (pstruzi, kteří již byli invadováni glochidiemi
perlorodek, jsou vůči další invadaci "imunní" a nemohou být znovu jejich hostiteli). Z hlediska správné realizace
záměru je pro vydru říční nutné zabezpečit zejména průchodnost nivy podél toku.
V celém délkovém profilu řeky Malše včetně všech přítoků jsou pravidelně nacházeny pobytové znaky tohoto
druhu. Výskyt druhu je ve stabilním stavu. Celkový vliv na populaci druhu nacházející se v nivě řeky Malše bude
nulový. V rámci záměru není nutné přijímat žádná ochranná opatření.
Mimořádně relevantní je perlorodka říční (Margaritfera margaritifera), protože je mimořádně vzácná a také stav
jejího zachování není v řešeném území dobrý.
V současné době se zbytkové populace perlorodky říční na Malši vyskytují jen blízko horní hranice svého
výškového rozšíření. Jedná se o úsek řeky v pohraniční části, který většinou relativně vyhovuje z hlediska
chemismu vody, nikoliv už tolik z hlediska teplotního režimu nebo rezistence vůči náhlým disturbancím
(povodňové situace, vysychání koryta a ledové jevy). Aktuálně největší výskyt druhu je vázán na relativně
stabilní úsek řeky mezi obcemi Leopoldschlag Markt a Dolní Dvořiště (v řádu několika stovek jedinců). Malá část
populace (několika starých jedinců a vysazených mladých jedinců z umělých odchovů) se potom nachází v úseku
řeky mezi jezy – Sklípky (Dolní Přibrání) a Horní jez Unterwald. Ve zbývajícím dotčeném úseku řeky od jezu –
Horní jez Unterwald po Starý jez Geierhammer je v současné době stav populace druhu na hranici
detekovatelnosti.
Zásah do populace druhu bude vzhledem k její velikosti a rozmístění v toku řeky mírně negativní (hodnotitelný
je jenom možný vliv krátkodobých změn chemicko-fyzikálních parametrů kvality vody v toku při stavbě) až
nulový. Pro minimalizaci hypotetického dopadu budou přijata v rámci stavby všechna standardní prováděná
opatření (dle platných hodnot Záchranného programu a dle doporučení ekologického dozoru stavby). Před
zahájením prací, a i po jejich skončení, bude v každém dotčeném úseku vždy proveden pečlivý průzkum se
zaměřením na výskyt druhu.
Poslední velkoplošné mapování stavu bylo provedeno v letech 2018 a 2019 v rámci projektu Interreg
Malsemuschel (Hauer & Höfler, in prep.). V místech plánovaných zásahů představených v předkládané zprávě
už nejsou delší dobu doklady o existenci perlorodky říční. Až na jez Sklípky leží také všechny stavby v úsecích
toku s prudším spádem, které jsou pro perlorodky spíš netypické.
Vedle nebezpečí přímého zásahu existují pro populace perlorodky po proudu řeky také nebezpečí způsobovaná
zakalením a přinášeným jemným materiálem. K tomu je třeba poznamenat, že přibližně 5 km trasy toku leží
mezi nejspodnějším územím zásahu (starý jez Geierhammer) a známými populacemi perlorodky po proudu za
Leopoldschlagem. To znamená, že by se tam díky promíchání vody alespoň neměla vyskytovat žádná zakalení,
která by mohla být pro perlorodky letální. Pohyby dnového sedimentu (např. písečné duny) ale při povodních
přirozeně pokračují po delší dobu až do této oblasti, zvlášť proto, že regulace u Leopoldschlagu funguje jako
přepravní trasa, na které se ukládá málo materiálu. Na druhé straně existuje v oblasti protipovodňové ochrany
Leopoldschlag také možnost, že se bude při vyšších průtocích vody v okolí ukládat materiál. Příliš široce
regulovaný úsek vede kromě toho na přechodu k přirozenému úseku po proudu za regulací ke zbrzďování
materiálu. Životní prostředí pro perlorodky v oblasti Stiegersdorf je také aktuálně silně ovlivňováno jemnými
sedimenty, přičemž se zdá, že to představuje na základě hydraulické situace (potok se může rychle rozvodnit)
pro perlorodky menší problém než v jiných vodních tocích Českého masivu.
Na základě představených nebezpečí se budou realizovat tato opatření ochrany perlorodky říční:
Před provedením zásahů se budou v oblasti stavby dohledáni případní jedinci perlorodky říční.
-

Odstraněný sediment bude zkontrolován odborníkem na perlorodky.

-

Stavební práce budou kontrolovány ekologickým dozorem, odborníkem na ochranu perlorodky.

Co se týče ochrany ryb (především vranky obecné a mihule potoční), jsou navržena následující doprovodná
opatření, která mají za cíl zmírnit dopady stavebního zásahu, případně optimalizovat ekologický užitek:
Nedlouho před začátkem stavebních prací provést v oblasti elektrický odlov. Následně (pokud je to
smysluplně realizovatelné) umístit bariéru, aby se rybám zamezilo v návratu.
-

Odebraný sediment musí posoudit odborník.
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-

Jako doplnění odstraněných staveb se mají jednotlivě využít strukturní prvky, které také napomohou
vzniku lokálních hlubokých míst. Také umístění kamenů by se mělo podle možností provést nepravidelně
tak, aby vznikla hlubší jezírka.

-

Těžký stavební stroj by se měl co nejméně pohybovat ve vlhkém korytě řeky.

-

Provádění stavebních prací v zimě je sice na jedné straně v určitém rozporu s dobou výtěru pstruha
potočního, ale proti bagrování v létě hovoří zcela jasně jiné argumenty. Nízký stav vody a její teplota
vedou v tomto období i tak ke kritickým podmínkám na Malši z hlediska vodní ekologie, přičemž další
zakalení je nutné v každém případě hodnotit negativně. Nejméně problematický se proto pro začátek
stavebních prací jeví pozdní podzim, kdy už jsou teploty nízké. Protože jsou práce plánovány směrem
od horního toku po proudu dolů, měly by pak být horní lokality relativně rychle hotové. Vyšší průtoky
vody na jaře by pak v návaznosti na stavební fázi vedly v místech stavebních zásahů k regulaci
sedimentů díky vlastní dynamice vodního toku.

Během stavebních dojde v lokálním měřítku k zásahům do břehových dřevin, případně vysokobylinných niv,
které břehy doprovázejí. Zásahy se budou provádět pouze v absolutně nezbytném rozsahu. Mezery v břehových
dřevinách se po provedení stavebních prací doplní dřevinami, které jsou pro lokalitu obvyklé.
Stavební práce na horních sedmi lokalitách se provedou pomocí kráčivého rypadla. Škody na vegetaci a půdě
se tak minimalizují. Není plánována přeprava materiálu do lokalit či jeho odvoz z nich, čímž se příjezdy do
jednotlivých lokalit sníží na minimum. Větší zásahy se soustředí na dolní tři lokality, které se na rakouské straně
nenacházejí na evropském chráněném území.
Navržená opatření se jeví jako dostatečná pro zamezení negativního ovlivnění předmětů ochrany uvedené EVL.
Obnovení průchodnosti povede v zásadě ke zvětšení souvisle průchodného vodního toku Malše. Především pro
druhy, které nejsou dobrými plavci, jako je vranka obecná (Cottus gobio), by mělo dojít ke zlepšení
z dlouhodobého hlediska.
Na základě výše uvedených skutečností vyplývá, že možnost ovlivnění příznivého stavu předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality Horní Malše, případně dalších vzdálenějších prvků soustavy Natura 2000
a jejich předmětů ochrany či celistvosti, lze bezpečně vyloučit. Plánovaný záměr v rozsahu popsaném
v předložené dokumentaci nezasáhne do stanovišť ani neovlivní druhy, které jsou předmětem ochrany lokalit
soustavy Natura 2000.
Vzhledem k výše uvedenému zdejší orgán ochrany přírody vyloučil významný vliv záměru na příznivý stav
předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ležících na území v působnosti
Krajského úřadu – Jihočeský kraj.

Klimeš Zdeněk Ing.
vedoucí odboru

Obdrží:

-

Povodí Vltavy s. p., závod Horni Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České Budějovice, Ing. Martin Kaiser

Na vědomí:
-

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Oddělení ochrany přírody, ZPF,
SEA a CITES (Mgr. Petr Lhotka) – zde.

-

Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví – Oddělení vodního hospodářství
(Ing. Karolína Zámišová) – zde.
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