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1

Úvod

Cílem předloženého hodnocení je posoudit, zda má předložený záměr „Sportovní a ubytovací
středisko Harrachov Rýžoviště“ významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Hodnocení je zpracováno jako součást
oznámení záměru dle zák. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Příslušným orgánem ochrany přírody nebyl vliv na EVL a PO vyloučen (vyjádření Správy
Krkonošského národního parku ze dne 3.5.2007, č.j. KRNAP 03430/2007), a to zejména
z důvodů:
1) na dotčené parcele se dle mapování biotopů nachází stanoviště 9410 (Horská klenová
bučina), jež je předmětem ochrany EVL Krkonoše,
2) kumulace vlivů s dalšími známými záměry,
3) narůstající antropické zátěže přírodních stanovišť území
Autorka hodnocení je držitelkou autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí ze dne 31.5.2007, č.j. 17687/ENV/07, 611/630/07).
Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice Rady EHS č. 79/409/EEC, o ochraně
volně žijících ptáků, pro druhy ptáků uvedené v Příloze I směrnice Evropské rady. Tyto druhy
musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit
přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou
kategorií chráněného území a jsou zřizovány nařízeními vlády.
Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice Rady EHS
č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin, a v ČR požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území.
EVL se vyhlašují pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy živočichů a
rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních oblastí ochrany.
EVL jsou obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit podle Nařízení
vlády 132/2005 Sb.
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Stručný popis projektu

Předmětem záměru je výstavba sportovního a ubytovacího střediska Harrachov Rýžoviště se
zaměřením na taekwondo na parcele č. 860/2. Řešené území se nachází na svažitém terénu na
pozemku u stávající příjezdové komunikace. Stávající okolní zástavba je tvořena převážně
volnou krajinou a ubytovacími středisky.
Navrhované středisko je tvořeno jednou řadou objektů se sedlovými střechami rovnoběžnými
s veřejnou komunikací. Mezi objekty je navržena recepce s plochou střechou. Jsou navrženy
4 podsklepené objekty s jedním podzemním podlažím, jedním nadzemím podlažím
a podkrovím. Objekt recepce je navržen na úrovni suterénu okolních objektů. Za řadou
objektů střediska jsou navrženy terasy pro účely taekwonda a odpočinku. Architektura
objektů navazuje na architekturu stávající výstavby v dané lokalitě.
Stavba nabízí ubytování pro sportovce v 10 pokojích (cca 15 hostů). Pro sportovní aktivity se
předpokládá zřízení teras pro cvičení taekwonda s předpokládaným počtem 10 osob.
Výška zástavby je max. 11,5 m. Jedná se o maximálně dvoupodlažní objekty s jedním
podzemním podlažím a podkrovím.
V objektech bude v prvním podzemním podlaží zřízeno 8 parkovacích stání. V blízkosti
objektu (mezi domy a silnicí) bude zřízeno dalších 7 parkovacích míst.
Zastavěná plocha činí 540 m2. Celková plocha pozemku je 2222m2.
Z celé plochy pozemku bude odstraněna současná zeleň. Terasy budou zatravněny. V okolí
budou vysázeny nové stromy a keře, druhové složení bude upřesněno na základě požadavků
Správy KRNAPu.
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3.1

Dotčené evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Identifikace dotčených lokalit

Jako dotčené byly vyhodnoceny evropsky významné lokality a ptačí oblasti, které mohou být
ovlivněny v souvislosti se stavbou a provozem záměru:
EVL Krkonoše (záměr se nachází uvnitř EVL)
PO Krkonoše (záměr se nachází v těsné blízkosti hranic PO – cca 100 m)
3.2

Popis dotčených lokalit

EVL Krkonoše
Kód: CZ0524044
Rozloha: 54 979,6 ha
Krkonoše jsou přibližně 40 km dlouhé a 20 km široké, jejich georeliéf je tvořen jednak
starými zarovnanými povrchy, jednak hluboce zaříznutými údolími, které byly formovány
pleistocenními ledovci a sněžníky. Nejvyšší vrchol Sněžka svou nadmořskou výškou 1602 m
sice nedosahuje vysokohorské elevace, avšak vrcholová oblast Krkonoš (mezi 1300 až 1600
m n. m.) představuje krajinu s četnými subarktickými a vysokohorskými prvky, jakými jsou
alpínská hranice lesa, subarktická rašeliniště, ledovcové kary, sněhové a zemní laviny, skalní
výchozy typu tors a široká mozaika mrazem tříděných forem reliéfu.
Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky; součást Vysokých Sudet – řetěz
geologicky starých prvohorních nevápencových středohor. Velmi rozsáhlé, rozmanité území
s nadmořskou výškou 450-1602 m n. m., zahrnující jak staré zarovnané povrchy, tak
vrcholové partie Krkonoš a hluboce zaříznutá údolí. Četné subarktické a vysokohorské prvky
a periglaciální jevy.
Zvláštní biogeografická poloha Krkonoš uprostřed středoevropské krajiny učinila z tohoto
pohoří významnou vývojovou křižovatku, kde se v průběhu čtvrtohorního zalednění
opakovaně setkávala severská a alpínská biota. To se odráží ve vysokém počtu glaciálních
reliktů, endemitů a ve výrazné rozmanitosti horských ekosystémů. Alpínské trávníky,
subarktická rašeliniště, porosty kleče, ledovcové kary, květnaté horské louky, mokřady,
horské smrkové a smíšené lesy, přípotoční olšiny a nivy reprezentují biodiverzitu, která nemá
v českých pohořích obdoby.
Podle fytogeografického členění náleží Krkonoše do oblasti středoevropské lesní květeny
(Hercynicum) a společně s Rýchorami jsou v podoblasti sudetské flóry (Sudeticum). Je zde
popsáno přes 1250 druhů cévnatých rostlin, které se vyskytují celkem v 68 biotopech
uvedených v Katalogu biotopů České republiky. Z toho je 12 biotopů prioritních naturových.
Krkonoše jsou jediným českým pohořím, jehož biota kontinuálně pokrývá 4 výškové
vegetační stupně od submontánního po alpínský vegetační stupeň. To se významně projevilo
v průběhu syngeneze a synchorologie krkonošských biot a podmínilo jejich výjimečně
vysokou diverzitu. Na základě výsledků multidisciplinárního vědeckého výzkumu byla
hřebenová oblast Krkonoš popsána jako arkto-alpínská tundra a představuje unikátní
biogeografický fenomén v kontextu celé střední Evropy. Jedná se zejména o ekosystémy nad
hranicí lesa a ekosystémy interkalární zóny ledovcových karů s lavinovými svahy, kde se
rozkládají populace celkem 29 endemických taxonů na úrovni druhů, poddruhů a variet a 20
taxonů, zařazených do Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin České republiky.
Krkonoše jako jediné pohoří České republiky zasahují až do alpínského vegetačního stupně a
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společně s Hrubým Jeseníkem představují jediná dvě česká pohoří, která mají bohatě
zastoupené ekosystémy subalpínského vegetačního stupně.
Přítomné naturové biotopy se vyznačují bohatým zastoupením glaciálních reliktů a
krkonošských endemitů, což z přírodního komplexu Krkonoše činí lokalitu NATURA 2000
významnou z hlediska:
1. celonárodního: jediný přírodní komplex této rozlohy a biodiverzity v rámci České
republiky,
2. celoevropského: jediný přírodní komplex s výskytem endemických taxonů, zařazených do
přílohy II. směrnice č. 92/43/EHS – Campanula bohemica, Galium sudeticum, Pedicularis
sudetica, Gentianella bohemica. Kromě těchto endemitů představují Krkonoše celosvětově
jediné místo výskytu endemického jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica) a pohoří výjimečně
bohaté na glaciální relikty, dosahujících zde jižní hranici svého celosvětového rozšíření
(Rubus chamaemorus, Pedicularis sudetica, Saxifraga nivalis).
Předměty ochrany:
Stanoviště

Rozloha v EVL

4030 Evropská suchá vřesoviště

37 ha

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

194,3 ha

4070* Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron 1360,2 ha
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) (prioritní stanoviště)
4080 Subarktické vrbové křoviny

29,9 ha

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

809,9 ha

6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích 890,7 ha
v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
(prioritní stanoviště)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 761,5 ha
alpínského stupně
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 2994,9 ha
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520 Horské sečené louky

1807,2 ha

7110* Aktivní vrchoviště (prioritní stanoviště)

143,9ha

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště

94,9 ha

8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae 182,4 ha
a Galeopsietalia ladani)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

10,4 ha

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

8410,2 ha

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

1525,6 ha

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem 1312,6 ha
horským (Rumex arifolius)
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9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (prioritní 187,4 ha
stanoviště)
91D0* Rašelinný les (prioritní stanoviště)

316,3 ha

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 286,3 ha
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritní stanoviště)
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

5871,8 ha

Druhy

Populace
v EVL

netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)

2-8 zimujících
jedinců

vranka obecná (Cottus gobio)

běžný druh

svízel sudetský (Galium sudeticum *) - prioritní druh

velmi vzácný
druh

hořeček český (Gentianella bohemica *) prioritní druh

cca 100 rostlin

zvonek český (Campanula bohemica *) prioritní druh

30000 rostlin

všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica *) prioritní druh

6500 rostlin

PO KRKONOŠE
Kód: CZ0521009
Rozloha: 40 938,9 ha
Z ornitologického hlediska se mezi nejhodnotnější oblasti Krkonoš řadí alpínské vrcholy,
ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří a
mozaika lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor a jejich podhůří na jihovýchodě území.
Při mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1991-94 bylo na české straně Krkonoš
zjištěno celkem 155 druhů ptáků, mezi nimi 135 druhů prokazatelně nebo pravděpodobně
hnízdících (bez druhů uniklých ze zajetí) a dalších 9 druhů s hnízděním možným. Celé pohoří
je důležité především jako hnízdiště řady vzácných a ohrožených ptáků. Ze 155 zjištěných
druhů je 62 uvedeno mezi zvláště chráněnými v ČR (8 druhů kriticky a 33 silně ohrožených),
32 je jmenováno v příloze I směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků a 72 patří
k zájmovým druhům evropské ochrany přírody (SPEC).
V klečových porostech na subarktických rašeliništích a podmáčených subalpínských loukách
hnízdí od roku 1978 jediná populace slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica)
v České republice. Skalní srázy a kamenitá pole ledovcových karů a nejvyšších vrcholů obývá
izolovaná populace pěvušky podhorní (Prunella collaris), která je jedinou stabilní populací
tohoto druhu u nás. Rovněž nepočetná, ale největší v ČR, je populace lindušky horské (Anthus
spinoletta), druhu obývajícího ledovcové kary, suťová pole, subalpínské a alpínské louky.
Velice vzácným obyvatelem krkonošské tundry je kulík hnědý (Charadrius morinellus), jehož
populace dosahovala v 19. století zřejmě několik desítek párů, ale v polovině 20. století
vyhynula. Další hnízdění bylo prokázáno až v roce 1999 a opakovaně i v roce 2002. Do
8
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Krkonoš se po zhruba 30 letech navrátil i sokol stěhovavý (Falco peregrinus) a od roku 1992
tu pravidelně hnízdí 1-2 páry. Obhospodařované louky a pastviny ve středních a vyšších
polohách i dlouhodobě nekosené vlhké horské louky a pásy nitrofilní vegetace pod horskými
boudami jsou stanovišti chřástala polního (Crex crex), jehož početnost v Krkonošském
národním parku byla v 80. letech minulého století odhadnuta na rozhraní kategorií 1-5 a 6-25
párů, od 90. let 20. století však začala nápadně narůstat až na 137 volajících samců v roce
2002.
Běžným krkonošským druhem je tetřívek obecný (Tetrao tetrix), vyskytující se v polohách
900-1500 m n. m. na lučních enklávách a imisních holinách uprostřed smrkových lesů,
v ledovcových karech a na subalpínských loukách s roztroušenými porosty kleče. Pozitivně
reagoval na odumírání lesních porostů a vznik rozsáhlých imisních holin, zarůstajících
pionýrskými dřevinami (jeřáb ptačí, vrby). Podobně s rostoucím poškozením lesů a se
souběžným prosvětlováním porostu a rozvojem bohatého bylinného patra na imisních
holinách stoupla na úkor lesních druhů rovněž početnost dalších druhů otevřených ploch,
např. lindušky lesní (Anthus trivialis) nebo bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra).
Vzácným lesním druhem je čáp černý (Ciconia nigra), hnízdící v Krkonoších od roku 1952,
především ve smíšených lesích se staršími buky nebo skalními výchozy, často v blízkosti
vodních toků. Poměrně početný je sýc rousný (Aegolius funereus), jehož stanovištěm jsou
různověké i stejnověké smíšené a jehličnaté porosty s mýtinami a holinami nebo sousedící
s lučními enklávami, ojediněle rovněž imisní holiny jen s jednotlivými suchými stromy.
Nezbytná je přítomnost přirozených nebo umělých dutin. V době jarního a podzimního tahu
protahuje přes Krkonoše řada druhů ve vysoké početnosti, žádná důležitá tahová zastávka se
však v uvedené oblasti nenalézá. Během uplynulých zhruba 100 let bylo v Krkonoších
zjištěno kolem 250 hnízdících a migrujících druhů.
Předměty ochrany:
Druh

Populace v PO

chřástal polní (Crex crex)

100-150 samců

čáp černý (Ciconia nigra)

7-10 párů

datel černý (Dryocopus martius)

60-70 párů

lejsek malý (Ficedula parva)

60-70 párů

slavík modráček (Luscinia svecica)

24.33 párů

sýc rousný (Aegolius funereus)

90 párů

tetřívek obecný evropský (Tetrao tetrix tetrix)

100-140 párů

Popis EVL a PO upraven z www.natura2000.cz.
Ohrožení EVL a PO Krkonoše
Nejvýznamnějším negativním vlivem na dotčené EVL a PO v minulém století byla zejména
dlouhodobá značná imisní zátěž, jejíž důsledky se projevují dodnes. V současné době je
největším ohrožením narůstající tlak lidské činnosti. Návštěvnost Krkonoš stoupá a dosahuje
5 až 8 mil. pobytových dnů za rok. Vzrůstající návštěvnost vyvolává tlak na nové ubytovací
kapacity a následně na rozšiřování lyžařských areálů, trasy pro pěší turistiku, cyklistiku a
běžky a nabídku dalších sportů, jako je jízda na čtyřkolkách, paragliding, rafting a podobně.
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Současně se zaplňováním posledních volných ploch uvnitř definovaného zastavěného území
obce se zvyšuje tlak na rozšiřování výstavby do volné krajiny a tím k záboru stanovišť, která
jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Krkonoše.
3.3

Dotčené předměty ochrany

Dotčené předměty ochrany byly identifikovány s ohledem na všechny předpokládané vlivy
záměru. Je třeba zvážit zábor biotopu samotnou stavbou, vlivy během výstavby i vlivy
vyvolané zvýšeným pohybem osob v okolí. Vzhledem ke kapacitě domů (celkem 10 pokojů,
očekává se cca 15 hostů, maximálně lze počítat s 20) a zaměření – trénink taekwonda
(ubytované osoby se budou často zdržovat přímo na místě, pravděpodobné jsou spíš kratší a
méně časté výlety, než u hostů běžných ubytovacích zařízení) – není reálné významné
ovlivnění vzdálenějších míst. V zimním období lze sice předpokládat ubytování lyžařů a
jejich běžkařské výlety či sjezdové lyžování, nicméně vzhledem ke kapacitě domů je vliv na
předměty ochrany, které se nevyskytují v blízkém okolí záměru, málo pravděpodobný.
EVL Krkonoše
stanoviště

dotčené

zdůvodnění

4030 Evropská suchá vřesoviště

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

4070* Křoviny s borovicí klečí (Pinus ne
mugo) a pěnišníkem Rhodohendron
hirsutum
(Mugo-Rhododendretum
hirsuti)

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

4080 Subarktické vrbové křoviny

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

6150 Silikátové alpínské a boreální ne
trávníky

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

6230* Druhově bohaté smilkové ano
louky na silikátových podložích
v horských
oblastech
(a v kontinentální
Evropě
v podhorských
oblastech)

V blízkém okolí záměru se vyskytuje,
ovlivnění je možné.

6430 Vlhkomilná vysokobylinná ne
lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně

V okolí záměru se roztroušeně na několika
místech vyskytuje, ze záměru však
nevyplývá žádný vliv na stanoviště.

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

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

6520 Horské sečené louky

V blízkém okolí záměru se vyskytuje,
ovlivnění je možné.

ano
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7110* Aktivní vrchoviště

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

a ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

8110 Silikátové sutě horského až ne
niválního stupně (Androsacetalia
alpinae a Galeopsietalia ladani)

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

8220
Chasmofytická
vegetace ne
silikátových skalnatých svahů

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

7140 Přechodová
třasoviště

9110 Bučiny
Fagetum
9130 Bučiny
Fagetum

rašeliniště

asociace
asociace

ne

Luzulo- ano

V okolí záměru jsou zastoupeny, vliv
možný.

Asperulo- ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

9140 Středoevropské subalpínské ne
bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem
horským (Rumex arifolius)

V blízkém okolí záměru se takřka
nevyskytuje, nelze očekávat žádný vliv.

9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na ne
svazích, sutích a v roklích

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

91D0* Rašelinný les

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

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

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio- ne
Piceetea)

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

druh

zdůvodnění

dotčený

netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

vranka obecná (Cottus gobio)

Vyskytuje se hojněji v Jizeře, do níž se
vlévá Mumlava, jedním z jejích přítoků je
ryzí potok protékající poblíž záměru (pod
svahem, na kterém je záměr situován) na
druhé straně silnice, z charakteru záměru
však žádné ohrožení populace nevyplývá.
Je třeba zajistit, aby nedošlo ke zněčistění
vodního toku zejména během stavby.

ne
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svízel sudetský (Galium sudeticum *) ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

hořeček český
(Gentianella bohemica *)

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

zvonek český
(Campanula bohemica *)

ano

V blízkém okolí záměru se vyskytuje,
ovlivnění záměrem možné.

všivec krkonošský pravý
(Pedicularis sudetica *)

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

druh

dotčený

zdůvodnění

chřástal polní (Crex crex)

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

čáp černý (Ciconia nigra)

ne

Na harrachovsku hnízdí 2 páry
z celkových 7-10 v celých Krkonoších,
vzhledem k charakteru záměru ovlivnění
nenastane.

datel černý (Dryocopus martius)

ne

Mladé smrky na místě stavby nejsou pro
druh vhodným biotopem, k ovlivnění
nedojde.

lejsek malý (Ficedula parva)

ne

Mladé smrky na místě stavby nejsou pro
druh vhodným biotopem, k ovlivnění
nedojde.

slavík modráček (Luscinia svecica)

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

sýc rousný (Aegolius funereus)

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

tetřívek obecný evropský
(Tetrao tetrix tetrix)

ne

V blízkém okolí záměru se nevyskytuje,
nelze očekávat žádný vliv.

PO Krkonoše
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4
4.1

Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO
Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení

Podklady poskytnuté zadavatelem:
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
část A (Průvodní zpráva)
část B (Souhrnná technická zpráva)
SO 1 – Objekt 1, 2, 3, 4, 5, Stavební část
IO- 05 – Příprava území, terénní úpravy, sadové úpravy
Stanovisko Správy Krkonošského národního parku ze dne 3.5.2007, č.j. KRNAP 03430/2007.
Další podklady:
Terénní průzkum
Pro provedení hodnocení byly podklady shledány jako dostatečné.
4.2

Možné vlivy záměru

Byly zváženy všechny vlivy, které mohou nastat během realizace i provozu záměru.
Záměr je situován vedle silnice v místě, které je zarostlé především relativně mladými smrky
a dalšími náletovými dřevinami, jedná se o ranné sukcesní stádium. Nejedná se o biotop,
který by byl předmětem ochrany EVL (plocha byla určena v rámci mapování biotopů jako
L5.2 (Horské klenové bučiny), tj. evropské stanoviště 9140, ve skutečnosti se jedná spíše
o mozaiku X9A (Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými dřevinami) a X12 (Nálety
pionýrských dřevin)). Stavbou tedy nedochází k poškození žádného stanoviště chráněného
EVL, rovněž se nejedná o biotop žádného předmětu ochrany - druhu.
Realizací záměru dojde ke změně odtokových poměrů z dotčené plochy. Jedná se o velmi
prudký svah, který je v současnosti zarostlý dřevinami, což zpomaluje odtok vody a brání
erozi a splachům půdy do potoka. Po odstranění dřevin během hrubých zemních prací může
v případě deště dojít k významnému splachu půdy do potoka. Trvalým ovlivněním bude
snížení retence vody a zvýšení povodňového rizika a eroze. Žádné ovlivnění předmětů
ochrany EVL či PO přitom ovšem nehrozí.
Během stavby dojde v bezprostředním okolí ke zvýšenému pohybu osob a automobilů, ke
zvýšení emisí a hluku z dopravy a stavebních strojů. Dále existuje určité riziko znečištění
vody či půdy uniklými oleji a ropnými produkty ze stavebních strojů a automobilů. Vzhledem
k tomu, že v bezprostředním okolí záměru se nevyskytují žádné předměty ochrany EVL a PO,
je vliv na EVL a PO při dodržení běžných opatření (dobrý technický stav mechanismů,
čerpání pohonných hmot mimo staveniště, podkládání zaparkovaných vozidel a strojů proti
úkapům apod.) nulový.
Během provozu lze předpokládat pohyb osob v bezprostředním okolí záměru i výlety do
okolí. V zimním období lze očekávat i ubytování lyžařů. Vzhledem ke kapacitě domů a
hlavnímu zaměření zvl. letních pobytů na trénink taekwonda přímo v místě je málo
pravděpodobný vliv na vzdálenější oblasti a je možné pouze zvážit vliv na bezprostřední
okolí.
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4.3

Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany

Významnost vlivů byla hodnocena podle stupnice v následující tabulce:
Hodnota
-2

Termín

Popis

Významný
negativní
vliv

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

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový
vliv

Záměr nemá žádný vliv.

6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (prioritní stanoviště)
Nízké trsnaté smilkové trávníky se vyskytují v podhorských, horských až subalpínských
polohách jako náhradní vegetace po různých typech acidofilních lesů, vzácněji klečových
porostů. Osidlují poměrně hluboké, sušší až vlhké, humózní, písčitohlinité, kyselé půdy, které
jsou poměrně chudé na živiny.
V okolí záměru se vyskytuje, nicméně na velmi malé ploše a zaznamenatelné ovlivnění je
málo pravděpodobné. Vliv na stanoviště je hodnocen jako nulový (0).
6520 Horské sečené louky
Představují extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné hospodářsky využívané louky
v horských oblastech. Ve středně vysokých zapojených porostech dominují trávy kostřava
červená, lipnice širolistá a trojštět žlutavý, z bylin pak především kakost lesní a koprník
štětinolistý. Půdy jsou poměrně dobře zásobené živinami, mírně kyselé až kyselé, mohou být
mělčí až kamenité.
V okolí záměru se stanoviště vyskytuje hojně, byť v různé kvalitě. Pohyb hostů střediska
v loukách je velmi pravděpodobný, přičemž může dojít k poškození sešlapem. Vzhledem ke
kapacitě záměru je vliv hodnocen jako mírně negativní (-1).
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9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Jedná se o floristicky chudé acidofilní bukové porosty. V bukovém porostu je přimíšen dub,
ojediněle jedle. V Krkonoších se vyskytují zvláště na strmých svazích. Keřové patro je málo
vyvinuté, tvoří ho zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře převažují
acidofilní a oligotrofní druhy.
V okolí záměru se stanoviště vyskytuje. Zvýšený pohyb osob zde může zapříčinit poškození
podrostu. V důsledku realizace záměru nedojde k tak velkému nárůstu, aby byl jakýkoli vliv
na stanoviště patrný. Vliv je hodnocen jako nulový (0).
Zvonek český (Campanula bohemica *)
Zvonek český je endemickým druhem Krkonoš. Zde roste na řadě lokalit od 760 m n.m.
(Harrachov- Rýžoviště) až po Sněžku (1600 m n.m). Vyskytuje se v přirozených alpínských
trávnících nad horní hranicí lesa a v ledovcových karech a na druhově bohatých horských
loukách, vzácně v porostech kosodřeviny. Často bývá v lemech podél cest a v okolí horských
bud. Vyhledává osluněná stanoviště a většinou vlhčí půdy středně zásobené živinami.
V posledních desetiletích druh ubývá z důvodu stavební činnosti a upuštění od tradičního
hospodaření na horských loukách (zarůstání, eutrofizace).
Biotop druhu se vyskytuje v bezprostředním okolí záměru. Zvýšení počtu návštěvníků povede
nutně ke zvýšení počtu osob pohybujících se skrz biotop nebo trhajících rostliny, možná o to
většímu, že účastníci taekwondových kurzů budou spíše než na dlouhé výlety za nějakým
turistickým cílem chodit na krátké vycházky po okolí. Vzhledem k celkovému rozšíření a
početnosti druhu v celé EVL, pravděpodobnosti takového jednání a ekologickým nárokům
druhu lze tento vliv považovat za mírně negativní (-1).
Popis předmětů ochrany převzat a upraven z www.natura2000.cz.
EVL Krkonoše
stanoviště

hodnocení

6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských 0
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) (prioritní
stanoviště)
6520 Horské sečené louky

-1

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

0

druh

hodnocení

zvonek český (Campanula bohemica *)

-1

4.4

Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit

Celistvostí u PO/EVL rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích
ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost
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ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska
zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. (Chvojková a Volf 2007: Metodika)
Vzhledem k celkové kapacitě a charakteru záměru nenastane žádné ovlivnění celistvosti EVL
a PO, které by bylo pozorovatelné.
4.5

Vyhodnocení možných kumulativních vlivů

Dle údajů uvedených ve stanovisku Správy Krkonošského národního parku k posuzovanému
záměru bylo v samotném Harrachově v posledních letech kolaudováno nebo je připravováno
1170 bytových jednotek. Takové zvyšování ubytovací kapacity vede nutně ke značnému
ovlivnění širokého okolí města včetně předmětů ochrany EVL a PO. K tomu je třeba
připočítat vzrůstající oblibu sportovních aktivit, jako je jízda na skútru a na terénních
čtyřkolkách. Zároveň stoupající počet ubytovaných vytváří tlak na rozšiřování stávajících
lyžařských areálů případně výstavbu nových, vytyčování nových tras pro pěší turistiku a
běžecké lyžování, stavbu a zkapacitňování lanových drah apod.
Je obtížné vyhodnotit, nakolik jeden záměr ke vzniku kumulativních vlivů přispěje, a jako
zcela zásadní se jeví řešit celkovou ubytovací kapacitu města i všech ostatních krkonošských
středisek v rámci územně plánovací dokumentace, stanovit limity pro počty lůžek a požadovat
jejich dodržování.
Realizace posuzovaného záměru rovněž přispěje ke stoupající zátěži Krkonoš jako celku
i jednotlivých předmětů ochrany EVL a PO. Toto zvýšení se na první pohled sice jeví jako
zanedbatelné, nicméně vzhledem k počtu podobných záměrů je nutné si uvědomit, že
„mnohokrát málo“ může mít dohromady značné až fatální následky. Kumulativní vlivy se
mohou postupně projevit i u těch předmětů ochrany, které pro účely tohoto hodnocení nebyly
vyhodnoceny jako dotčené.
Přestože hlavní zaměření objektu je na trénink taekwonda přímo v místě, je pravděpodobný i
pohyb osob po okolí a v zimním období i pobyt lyžařů. Navíc je záměr situován na dosud
nezastavěném místě s významnou biodiverzitou a relativně dobrým potenciálem do budoucna.
Z uvedených důvodů je vliv záměru na předměty ochrany a celistvost EVL a PO v souvislosti
s kumulací s dalšími záměry hodnocen jako mírně negativní (-1).
4.6

Vyhodnocení přeshraničních vlivů

Na polské straně navazuje na českou EVL a PO obdobně SCI a SPA Karkonosze. Vlivy na
polskou SCI a SPA budou vzhledem k charakteru a kapacitě záměru nulové.
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Závěr

Hodnocený záměr nemá významný negativní vliv na předměty ochrany ani celistvost
žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti.
Byl identifikován mírný negativní vliv na předměty ochrany EVL a PO Krkonoše:
6520 Horské sečené louky
Zvonek český (Campanula bohemica *)
V souvislosti s kumulací vlivů na EVL a PO Krkonoše s dalšími záměry byl záměr
rovněž ohodnocen jako mírně negativní.
Doporučená zmírňující opatření
Během stavby je třeba dbát na dobrý technický stav všech použitých stavebních mechanismů
a vozidel.
Zaparkovaná vozidla a stroje musí být zajištěny proti úkapům.
Pohonné hmoty se musí doplňovat (je-li to možné) mimo staveniště.
Odstraňování zeleně je třeba provést mimo vegetační období.
Pro výsadbu je třeba použít místní dřeviny.

Poznámka:
Přestože nebyl shledán žádný významný vliv na předměty ochrany a celistvost EVL a PO,
není rozhodně vyloučen vliv na další přírodní hodnoty, čemuž by měla být věnována náležitá
pozornost o to více, že se jedná o území v blízkosti národního parku. Považuji za nutné
upozornit na skutečnosti, které by měly být uvedeny v oznámení záměru dle zákona 100/2001
Sb. a měly by být zváženy v rámci zjišťovacího řízení. Jedná se zejména o to, zda se na
lokalitě nacházejí zvláště chráněné druhy, jaký bude vliv na flóru a faunu, zejména ptáky, i na
společenstva jako celek, a jaký bude mít vliv odstranění dřevin, terénní úpravy a výstavba
domů na retenci vody, riziko vzniku povodní a na erozi půdy.
Je žádoucí též zohlednit, jak byla výstavba na dané lokalitě hodnocena v rámci hodnocení
SEA na návrh nové územně plánovací dokumentace a jaké bude určení parcely po schválení
ÚPD.
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