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1. ÚVOD
1.1. Zadání
Záměrem, pro nějž se posuzuje významnost potenciálních vlivů na evropsky významné
lokality a ptačí oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, je Truck centrum Krásný les u Petrovic (dále též jen „záměr“).
Území řešené záměrem leží v blízkosti ptačí oblasti (PO) CZ0421005 Východní Krušné hory,
vyhlášené nařízením vlády č. 28/2005 Sb. Lokalita je tak součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000. Orgán ochrany přírody přitom ve svém stanovisku k zadání ÚP
nevyloučil ovlivnění území EVL nebo PO (viz stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 1874/ZPZ/2013/N-1842 ze dne 17.6.2013).
Vyhodnocení významnosti vlivů záměru na území soustavy Natura 2000 je proto součástí
(přílohou H.7) k oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu přílohy č. 3).
Zadavatelem zpracování tohoto hodnocení je firma Area Group, s.r.o., Šafaříkovy sady 5,
Plzeň, na základě smlouvy se zpracovatelem (společnost GeoVision s.r.o., regionální pracoviště Plzeň). Dílo je u zpracovatele hodnocení vedeno pod číslem úkolu 13 338 17.

1.2. Cíl hodnocení
Účelem posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti je především zhodnotit významnost možných negativních důsledků realizace záměru (ať již samostatně, nebo v kombinaci s jinými záměry a koncepcemi) na předměty ochrany a celistvost
(integritu) dotčených lokalit soustavy Natura 2000. Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda
záměr jako celek (nebo jeho součásti) může „významně ovlivnit příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality či ptačí oblasti“ (§ 45h zákona č.
114/1992 Sb.). Na základě ustanovení § 45i odst. 8 citovaného zákona lze koncepci nebo
záměr schválit, jen pokud „nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“.
Pro méně významné negativní vlivy lze dále navrhnout možnosti a nejvhodnější způsoby
eliminace či zmírňování jejich dopadů na předměty ochrany / celistvost lokalit v dalších stupních projektové přípravy a při realizaci záměru, případně doporučit přiměřené variantní řešení, směřující k vyloučení nebo minimalizaci negativních účinků.
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1.3. Postup zpracování hodnocení
Záměr byl k naturovému posouzení předložen invariantně, bez alternativních řešení,
v podobě projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR), ze dne 17.3.2014, zpracovaná společností Area Group, s.r.o., Plzeň.
Jako vstupní data pro hodnocení byly shromážděny nejprve dostupné informace o potenciálně dotčených lokalitách Natura 2000 a předmětech jejich ochrany v České republice
(AOPK ČR - www.natura2000.cz) i na území SRN (např. http://natura2000.eea.europa.eu/#),
resp. příslušné spolkové země Sasko (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft
und Geologie - http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/natura2000/index.aspx).
Digitální vrstva vymezení lokalit Natura 2000 je převzata od AOPK ČR (Ing. J. Votrubec,
www.natura2000.cz). Rovněž podkladové datové vrstvy pro účely vyhodnocení vlivů poskytla
převážně AOPK ČR (výskyt evropsky významných druhů - zde výskyt tetřívka v ptačí oblasti,
údaje z nálezové databáze ochrany přírody), dílčí údaje pochází i z monitoringu ptačí oblasti.
Pro potřeby Oznámení záměru byly zpracovány doplňkové průzkumy a studie, zaměřené
na vegetaci a flóru a dále na přítomné zoocenózy (ptáci, plazi, obojživelníci). Při prvotních
terénních šetřeních na lokalitě (která probíhala v období od června do druhé poloviny července 2013) nebyla s ohledem na sezónnost toku tetřívků explicitně ověřována aktuálnost
dostupných odborných podkladů k tomuto předmětu ochrany PO. Ověření výskytu tetřívka
v dotčené ploše či v jejím okolí bylo provedenou až následně, v březnu a dubnu 2014. Byly
přitom zohledněny i nejaktuálnější údaje z monitoringu ptačí oblasti (datová sada z období
2010 - jaro 2014). Komentář k těmto datům laskavě poskytli Mgr. O. Volf a Ing. Roman Vlček
(garanti monitoringu ptačí oblasti).
Jako metodický rámec vyhodnocení byla použita Metodika hodnocení významnosti vlivů
při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., publikovaná ve Věstníku MŽP 11/2007.
Významnost jednotlivých vlivů byla hodnocena podle stupnice doporučené v Metodice (Tab.
1). Byly zhodnoceny očekávané vlivy i potenciální rizika navrhovaného využití lokality a opatření, která ze záměru vyplývají, ve vztahu k předmětům ochrany a k celistvosti lokalit soustavy Natura 2000.
Za hranici významného účinku je zpravidla možné považovat již vlivy, nevratně (destruktivně) narušující cca 1 % na lokalitě se vyskytující rozlohy biotopu či populace daného předmětu ochrany, vždy však s přihlédnutím především ke kvalitě dotčeného výskytu a ekologické celistvosti (integritě) lokality.
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Tab. 1. Použitá stupnice hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany.
Hodnota

-2

-1

0
+1
+21

1

Termín

Popis vlivu

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Vylučuje schválení záměru (resp. záměr je možné schválit pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podnegativní
statnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, vývliv
znamný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla možná
jen vypuštěním problémového dílčího úkolu, záměru, opatření atd.).
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírně
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických
negativní
nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného
vliv
vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Mírně
pozitivní
vliv
Významný
pozitivní
vliv

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

V praxi se již hodnoty -1 a -2 nerozlišují, s čímž počítá i připravovaná novelizace Metodiky hodnocení (MŽP, pers. comm.).

RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s. r. o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.: 724 088 651; bilek@geovision.cz

strana

5

Truck centrum Krásný les. Hodnocení významnosti vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (naturové hodnocení)

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU
2.1. Základní údaje záměru
Název:
Truck centrum Krásný les u Petrovic

Investor:
APB – PLZEŇ a.s.
Barvínková 582/8, PSČ 326 00
Plzeň

Objednatel:
AREA Group, s.r.o.
Šafaříkovy sady 5, PSČ 301 00
Plzeň

Řešené území
Řešené území je vymezeno na části správního území obce Petrovice (ZÚJ – číslo obce
568147), v katastrálním území Krásný les v Krušných horách (viz též Obr. 1).

Obr. 1. Ortofotomapa řešeného území (zdroj: Prohlížecí služba WMS - Ortofoto,
http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx? a WMS Katastrální mapy http://wms.cuzk.cz/wms.asp?) se zákresem záměru (Area Group Plzeň, 03/2014).
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Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Záměr předpokládá vybudování příjezdové komunikace, vnitroareálových komunikací a nových funkčních ploch k zajištění obslužných funkcí dálnice, zbudování čerpací stanice pohonných hmot, logistického areálu a ploch pro odpočinek řidičů nákladních automobilů –
truck centra
Areál bude sloužit jako provozní zázemí dálnice. Jedná se o služby pro motoristy, spojené
zejména s kamionovou dopravou. V areálu nalezneme čerpací stanici s plánovaným provozem osobní a nákladní dopravy. Součástí čerpací stanice je prostor pro konzumaci jídel, sociální zázemí a technická část s prádelnou, sprchovými boxy a skladem pomůcek. Pro odpočinek řidičů nákladních automobilů je v areálu navrženo truck centrum s kapacitou pro cca
150 nákladních automobilů s návěsem, přístupných přes hlavní přístupovou vrátnici. Poslední částí areálu je logistické centrum, které tvoří čtyři základní skladovací haly, spolu s obslužnými komunikacemi a vrátnicí.
Areál odpovídá technickému funkčnímu využití. Jedná se většinou o jednoduché funkční
objekty, objekty čerpací stanice, vrátnic a objektů sítí technické infrastruktury (úpravny vody,
sprinklerové stanice atd) jsou pouze přízemní objekty výšky do 6 m. Výraznějšími prvky
areálu jsou 4 skladové haly výšky 12 m a rozměrů 80 x 110 m.
Celkový dopravní koncept areálu je vázán na hlavní příjezdovou komunikaci, která končí
okružní křižovatkou v jihovýchodní části území. Ostatní areálové komunikace jsou pouze obslužné, ve většině případů dvousměrné. Z okružní křižovatky vedou základní směry do logistického areálu západním směrem (podél jižní hranice řešené lokality) a k čerpací stanici a
truck centru severním směrem.
V areálu je několik samostatných ploch pro parkování jak osobních, tak nákladních vozidel. Největší plocha je využita pro truck centrum. Zde je navrženo cca 145 šikmých parkovacích stání šířky 3,5 metru a délky 21 metrů (pro standardní nákladní vozidla s návěsem). Pro
delší vozidla je možnost využití rozšířeného pásu hlavních komunikací. Parkování osobních
automobilů je navrženo v prostoru čerpací stanice pohonných hmot. Zde je k dispozici 14
parkovacích stání. Logistický areál má 4 plochy pro parkování, celkem je zde 104 parkovacích míst.
Jižní oplocení areálu je navrženo z betonových plných panelů výšky 2,6 metru. Toto řešení je navrženo z důvodu omezení vlivu hluku do stávající krajiny jižně od areálu, kde je chráněná ptačí oblast. Obslužná komunikace logistického centra podél jižní hranice je vedena při
úpatí navrženého terénního zářezu (na jehož horní hraně je plánováno zmíněné oplocení).
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2.2. Údaje o vstupech
Zábory ploch
Pozemky, na nichž je plánována výstavba záměru, jsou v dnešní době využívány převážně jako extenzívní louka, z menší části jde o lesní porost, vodní plochy a ostatní plochy. Přehled druhů pozemků je v následující tabulce (Tab. 2):
Tab. 2. Pozemky dotčené záměrem (podle PD, Area Group Plzeň, 03/2014).
Parcela č.

2

výměra (m )

druh pozemku

1767/16

159.156

TTP

1712
4578/3
1671/12
1671/13
1670/1
1671/2
1767/13
1671/6
1671/7

320
603
143
164
82.159
11.491
47.837
127
221

ostatní plocha
ostatní komunikace
vodní plocha
vodní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
ostatní plocha
vodní plocha
vodní plocha

BPEJ
2
9.65.01 (33 313 m2)
9.50.01 (84 970 m )
9.36.34 (40 873 m2)
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá
nemá

vlastník
Březina Petr, Obec Petrovice
Regner Václav
Regner Václav
ČR, Státní pozemkový úřad
ČR, Státní pozemkový úřad
ČR, Lesy České republiky
ČR, Lesy České republiky
ČR, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Státní pozemkový úřad
ČR, Ředitelství silnic s dálnic

Uvedené pozemky se nachází mimo lokality soustavy Natura 2000, avšak v blízkosti záměru (cca 300 m po obou stranách dálnice) probíhá hranice PO Východní Krušné hory.

Ostatní vstupy
Žádné další vstupy (spotřeba vody, energie, nároky na dopravní infrastrukturu) nejsou
z pohledu ochrany lokality Natura 2000 relevantní, tj. nelze z nich vyvozovat ovlivnění lokalit.

2.3. Údaje o výstupech
Hluk
Lokalita je v současné době územím se zvýšeným hlukovým pozadím, vyvolaným automobilovou dopravou na dálnici D8. Ve spojitosti s blízkou PO a jejím předmětem ochrany (viz
kap. 3) je hluk také potenciálně nejzávažnějším výstupem, který se může přenášet na
území ptačí oblasti. Na tento aspekt přitom bylo pamatováno již v době výstavby dálnice D8
(úsek zprovozněn v roce 2006), kdy byla soustava ptačích oblastí v ČR již vyhlášena – právě
s ohledem na tokaniště tetřívků v širším okolí byly podél tělesa dálnice instalovány stávající
protihlukové stěny (ochrana obyvatelstva před hlukem zde z pohledu hlukových hygienických
limitů přílišné opodstatnění nemá).
Podle zpracované hlukové studie k záměru (Ekomod Liberec, 04/2014), se realizací záměru změní stávající hluková situace (Obr. 2) následujícím způsobem (Obr. 3):
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Obr. 2 a 3. Mapy hlukových pásem v denní době podle hlukové studie, znázorňující akustickou situaci v okolí záměru v současnosti (2) a po realizaci záměru (3). Na hranici PO (červeně) jižně od řešeného území hlukové zatížení mírně poklesne, severně od záměru bude hluk
z dálnice pronikat o něco hlouběji do PO, kde se nachází i tokaniště tetřívků (viz též Obr. 5).
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Pro posouzení současné akustické situace v dotčeném území a pro kalibraci modelu pro
výpočet hluku bylo dne 1.4.2014 provedeno měření hluku na hranici ptačí oblasti v místě ležícím nejblíže budoucího záměru. Souběžně s měřením hluku bylo na dálnici D8 prováděno
souběžné sčítání dopravy.
Pro posouzení hlukových imisí v nejbližších chráněných venkovních prostorech a na hranici ptačí oblasti bylo zvoleno několik referenčních bodů, představujících nejbližší obytné objekty v zástavbě obcí Krásný Les a Petrovice a dále body na hranici ptačí oblasti (viz Obr. 2
a 3: ref. body 1–7). V těchto bodech byl proveden výpočet hlukové zátěže.
Součástí PD záměru již jsou (na základě předběžných konzultací zpracovatele naturového hodnocení se zadavatelem) některá opatření na zmírňování dopadů hluku na ptačí oblast.
Zjednodušeným požadavkem bylo nezvyšovat stávající hladinu hluku v ptačí oblasti. Tento
požadavek se podařilo z převážné části splnit, především celkovou dispozicí záměru, díky
terénnímu zářezu (pod nímž probíhá obslužná komunikace logistického areálu) a betonovému „protihlukovému“ plotu na jižní a jihozápadní hranici území. Přesto podle modelu
v některých místech (i při hranici ptačí oblasti) k určitému zvýšení hlučnosti může docházet.
Detailní hodnocení významnosti vlivů těchto změn na PO je uvedeno v kap. 4.2.
Podrobnější údaje o stávající hlukové situaci v území i modelovaný stav po realizaci záměru jsou detailně rozebrány v hlukové studii (R. Smetana - Ekomod Liberec, 04/2014), která je rovněž přílohou (H.4) k Oznámení záměru.

Světelné znečištění
Světelné znečištění prostředí lze uvažovat také jako výstup, potenciálně ovlivňující území PO. Pozemky, na nichž je plánována výstavba záměru, jsou v dnešní době využívány jako extenzívní louka, podél severního okraje lokality se vedle hlukové zátěže pochopitelně
vyskytuje také světelné znečištění dané provozem po dálnici D8. Oba výstupy společně zásadně omezují využitelnost nejbližšího okolí dálničního koridoru předmětem ochrany přilehlé
ptačí oblasti.
Světelné znečištění vyvolané záměrem lze vzhledem k terénní situaci (reliéf se zde od
dálnice směrem do ptačí oblasti mírně zvedá, plánovaná obslužná komunikace při jižním a
jihozápadním okraji areálu bude v zářezu pod úrovní terénu a při pohledu z ptačí oblasti bude navíc odcloněn 2,6 m vysokým betonovým plotem) považovat za druhořadý problém.
Přesto je vhodné i tento výstup jako potenciální vliv uvažovat, zejména z důvodu možného
synergického působení hlukové zátěže a pronikání světelného znečištění směrem do nitra
ptačí oblasti.
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3. ÚDAJE O LOKALITÁCH NATURA 2000 (EVL A PO)
Natura 2000 je evropskou soustavou chráněných území, která umožňuje zachovat přírodní stanoviště a biotopy druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém
z hlediska ochrany, popřípadě umožní tento stav obnovit. Soustava Natura 2000 je tvořena
ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Vyhlašování lokalit Natura 2000 vychází
i na území České republiky ze dvou směrnic Evropských společenství (tzv. směrnice o ptácích a směrnice o stanovištích – viz níže), které členským státům ukládají zajistit ochranu
vybraných přírodních stanovišť a druhů, významných pro Evropská Společenství. Tyto směrnice byly implementovány do naší legislativy novelizací zákona č. 114/1992 Sb. (novela
218/2004 Sb.), následně byly ještě upřesněny některé pojmy a postupy. V ČR je ochrana lokalit zajištěna převážně prostřednictvím zvláště chráněných území (národní parky, chráněné
krajinné oblasti, (národní) přírodní rezervace a (národní) přírodní památky.
Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě Směrnice Rady Evropských
společenství 92/43/EHS z 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (směrnice o stanovištích) pro typy přírodních stanovišť a
pro druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje zřízení tzv.
zvláštních oblastí ochrany. EVL v ČR jsou vyhlášeny v národním seznamu evropsky významných lokalit (aktuální podoba stanovená nařízením vlády č. 318/2013 Sb.); v řešeném
území ani blízkém okolí se žádné EVL nenachází a nelze předpokládat jejich dotčení.
Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě Směrnice Rady Evropských společenství
2009/147/ES z 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (směrnice o ptácích). Vyhlašují se pro druhy ptáků, uvedené v Příloze I směrnice. 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. Nařízením vlády č. 28/2005 Sb. ze dne 15. prosince 2004 byla vyhlášena i PO Východní Krušné hory.

3.1. Identifikace dotčených lokalit Natura 2000
Jako dotčené lokality jsou chápány ty EVL / PO a jejich předměty ochrany, které:
- jsou v přímém územním střetu se vstupy záměru zábor půdy, změny reliéfu)
- jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy prostředím (ovzduší, voda, …)
- jsou ovlivněny v souvislosti s prováděním či provozováním záměru (hluk, rušení předmětů ochrany)
Záměr leží v blízkosti (cca 300 m od hranic) území vyhlášené PO CZ0421005 Východní
Krušné hory. Zároveň byla část řešeného území specializovanou studií (Bejček et al. 2007)
klasifikována jako součást ploch kategorie A, tedy plochy klíčové pro udržení populace tetřívka obecného z hlediska kvality biotopu. Plochy této kategorie jsou vymezeny až do vzdá-
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lenosti 200 m od dálnice D8. Podle výše uvedených kritérií dotýká území ptačí oblasti především z důvodu možného rušení předmětného druhu (přenos hluku či případně světelného
znečištění prostředí, a to jak do okrajové zóny území kategorie A za hranicí ptačí oblasti, tak
i do území samotné PO). Je proto nutné podrobné vyhodnocení všech očekávaných vlivů na
předmět ochrany ptačí oblasti (viz stanovisko KÚ Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství č.j. 1874/ZPZ/2013/N-1842 ze dne 17.6.2013).

Možnost dotčení dalších lokalit
Cca 1,5 km jižním až jihovýchodním směrem od řešeného území záměru se nachází EVL
CZ0424127 Východní Krušnohoří. Jedná se o rozsáhlý komplex zachovalých lesní i nelesní
vegetace východní části Krušných hor. Fenoménem území jsou zachovale svahové lesní porosty bučin, v bezlesí mají ochranářský význam především tzv. koprníkové horské louky.
Stanovisko orgánu ochrany přírody ovlivnění této lokality nepředpokládá; vzhledem k povaze
záměru a jeho vzdálenosti od EVL se s tímto názorem lze jednoznačně ztotožnit.
Protože řešené území leží nedaleko hranic se Spolkovou republikou Německo (spolková
země Sachsen / Sasko, cca 2-3 km severozápadně), byly v tomto posouzení uvažovány i
eventuální dopady na lokality Natura 2000 za hranicí ČR. Na státní hranici totiž bezprostředně navazují hranice dvou saských lokalit, které teoreticky připadají v úvahu jako potenciálně
dotčené. Jedná se zaprvé o DE5149301 Mittelgebirgslandschaft um Oelsen, tzv. Site of
Community Importance (SCI, tedy analogii české „EVL“); v této lokalitě jsou chráněny typy
přírodních stanovišť z Přílohy I a druhy z Přílohy II směrnice o stanovištích – např. stanoviště
6520, 9110, 9180, 9170 ad. Druhou lokalitou je pak DE5048451 Osterzgebirgställer (SPA,
„ptačí oblast“); podobně jako na české straně se jedná o významnou lokalitu tetřívka obecného, ale i řady dalších druhů jako např. bekasiny otavní, chřástala polního a ťuhýka šedého,
a vyskytují se zde i další druhy ptáků z Přílohy I směrnice o ptácích. Hodnocený záměr nepředpokládá žádné vlivy, které by působily na území saských lokalit a jejich předměty ochrany (vzhledem k umístění a povaze navrhovaných aktivit nelze očekávat ani žádné nepřímé
vlivy či působení na větší vzdálenost – složkové přenosy či rušení v těchto lokalitách).
Vzhledem k výše uvedeným kritériím lokality Východní Krušnohoří, Mittelgebirgslandschaft um Oelsen a Ostezrgebirgställer pro účely tohoto hodnocení dále nejsou považovány za dotčené. Případné ovlivnění dalších lokalit soustavy Natura 2000 v širším okolí (ať už
v ČR či v SRN) lze pak už s ohledem na mnohakilometrové vzdálenosti s jistotou vyloučit.

3.2. Popis dotčených lokalit a dotčených předmětů ochrany
Ptačí oblast Východní Krušné hory představuje rozsáhlé území nacházející se na vrcholových partiích Krušných hor. Ptačí oblast spadá do Loučenské oblasti Krušnohorské
soustavy (Flájská hornatina). Reliéf oblasti lze charakterizovat jako náhorní plošinu v nadmořských výškách od 800 do 956 metrů, na jihovýchodě je území ohraničeno zlomovým
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svahem s četnými údolními zářezy. Pro vrcholovou část jsou význačné ploché kotlinové sníženiny s rašeliništi. Vegetační kryt území byl původně tvořen smíšenými lesními porosty,
později přeměněnými na monokulturní smrčiny, které vlivem masivní imisní zátěže v 70. a
80. letech 20. století velkoplošně odumřely a následně byly vykáceny. V současnosti se zde
střídají plochy rašelinišť, imisních holin osazovaných náhradními dřevinami (smrk pichlavý,
modřín, opadavý, břízy, kleč…) a nejrůznější typy bezlesí – bývalá pole ponechaná ladem,
louky a také mrazové kotliny, které se nedaří zalesnit. Součástí PO je i Flájská přehrada, vybudovaná jako zdroj pitné vody. Lidská sídla jsou v oblasti rozmístěna roztroušeně a existují
tu rozsáhlé neobydlené oblasti. V okolí Petrovic je ptačí oblast koridorem dálnice D8 fakticky
rozdělena na dvě části (propojené pouze v úseku tunelu Panenská – viz též Obr. 4).
Popsané typy prostředí hostí specifická společenstva ptáků. Předmětem ochrany PO je
jediný ptačí druh – tetřívek obecný (Tetrao tetrix) – viz Tab. 3. V PO se však dále vyskytuje
dalších 11 druhů z přílohy I směrnice ES o ptácích s vazbou na lesní i luční biotopy – např.
sýc rousný (Aegolius funereus), chřástal polní (Crex crex), a řada dalších druhů významných
z hlediska avifauny České republiky (pro podrobnosti viz Příl. 2).
Tab. 3. Předměty ochrany ptačí oblasti CZ0421005 - Východní Krušné hory,
Ptačí druhy, jež jsou předmětem ochrany PO Východní Krušné hory
tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

Početnost v PO
150-180 tokajících samců

Na rozdíl od striktně lesních druhů ptáků preferuje tetřívek obecný mozaiku různě starých
lesních porostů a otevřených ploch ve vyšších polohách (vřesoviště, rašeliniště, vlhké louky
nebo imisní holiny). Tetřívek je stálý druh. Od dubna do května probíhá tok, hnízdění trvá cca
do konce června, během léta a podzimu pak samice vodí mláďata za potravou. Tu tvoří pupeny a mladé výhonky dřevin, plody brusnicovitých rostlin, hlavně pro mláďata je důležitou
složkou potravy také hmyz.
Výskyt tetřívka obecného na území PO lze označit za roztroušený s lokálně vyššími koncentracemi. Populace ještě v roce 2007 čítala 120-130 tokajících kohoutů (AOPK 2009),
nicméně v posledních letech byl zaznamenán značný pokles početnosti (v letech 2008-2011
zaznamenáno již jen 67-81 kohoutů, celkový stav populace lze odhadovat do 90 kohoutů).
Nejvýchodnější část PO (cca v úseku Fojtovice – Tisá) tvoří velké rozlohy vlhkých i suchých
luk, pastvin a bývalých polí s bohatým zastoupením lemových porostu na kamenných snosech, podél komunikací a vodních toků. Početnost tetřívka v této části je dlouhodobě stabilní,
což kontrastuje se zbytkem ptačí oblasti, kde dochází k postupnému zhoršování kvality biotopů (zarůstání imisních holin lesem). Nejblíže k území řešenému posuzovaným záměrem
jsou známa tokaniště u Petrovic – Mordovna (pravidelně až 2-5 kohoutů), v okolí Krásného
lesa (1-2 kohouti) a Větrova (2-3 tokající kohouti) – tyto plochy společně patří k významným
v celé PO. V širším okolí bezprostředně dotčeného území lze tak očekávat biotopy cca 5-8
kohoutů tetřívků. Území v bezprostřední blízkosti dálnice lze však z tohoto vyloučit.
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Obr. 4. Zákres řešeného území (fialově) do podkladu mapových příloh ke studii Kategorizace
území Krušných hor z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu tetřívka obecného
(Bejček et al. 2007). Modře ohraničena je hranice PO, červeně šrafovány plochy kategorie A.
Červené body jsou bodová pozorování tetřívků v letech 2001-2007.

Obr. 5. Výskyt tetřívka obecného v okolí záměru podle údajů z monitoringu PO do r. 2012.
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Tetřívek se před výstavbou dálnice D8 alespoň občas vyskytoval i v prostoru mezi Krásným lesem a Petrovicemi. Začátkem nového tisíciletí odtud však vymizel (výstavba D8,
zejména tunelu Panenská v tomto území probíhala již od roku 2003) a po zprovoznění dálnice v roce 2006 výskyt tetřívků v rušném koridoru podél ní pochopitelně předpokládat nelze.
Tomuto stavu již ostatně byla přizpůsobena i hranice ptačí oblasti vyhlašované v roce 2005.
V současnosti je nicméně pozorováno mírné snižování počtů tokajících samců i na tokaništích v blízkosti Petrovic (Mordovna) a také na Větrově. Zejména tokaniště na loukách v okolí
Petrovic a Krásného lesa jsou přitom hlukem z dálnice prokazatelně zasažena; za časného
rána, kdy tok tetřívků probíhá, je ovšem provoz na dálnici naprosto zřetelně slyšitelný i na 4
km vzdáleném Větrově.
Na rozdíl od PO Východní Krušné hory, která může být podle stanoviska orgánu ochrany
přírody ovlivněna umístěním záměru ve své blízkosti, potenciální vlivy na žádné další PO či
EVL ze záměru nevyplývají. Rovněž se nepředpokládá přeshraniční ovlivnění lokalit
v souvislosti s očekávanými vstupy/výstupy posuzovaného záměru.
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4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Souhrn podkladů poskytnutých zadavatelem


Truck Centrum Krásný les u Petrovic – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí
(průvodní a souhrnná textová zpráva, výkresová dokumentace – Area Group Plzeň,
03/2014);



Hluková studie pro záměr Truck Centrum Krásný les – Ekomod Liberec, 04/2014.



Stanovisko KÚ Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství (č.j.
1874/ZPZ/2013/N-1842 ze dne 17.6.2013 – „nelze vyloučit významný vliv záměru na
území EVL a PO“ (toto stanovisko se vztahuje k původnímu názvu záměru „Logistický
Areál Krásný les u Petrovic“, neboť žádost o stanovisko byla podána ještě před zpracováním finální projektové dokumentace; avšak jedná se rovněž o stavbu logistického
centra na stejném pozemku - z věcného hlediska jde tedy o tentýž záměr).

Další podklady


Všeobecné informace o lokalitách Natura 2000 byly čerpány z oficiálních stránek soustavy Natura 2000 v ČR (www.natura2000.cz);



zákresy hranic lokalit – vrstva EVL a PO, stav platný k dubnu 2011, tzn. po novelizaci
nařízení vlády č. 132/2005 Sb. (národní seznam EVL) nařízením vlády č. 371/2009 Sb.
(vrstvu poskytla AOPK ČR – J. Votubec);



podklady o výskytu předmětu ochrany PO – vrstva monitoringu tetřívků (bodové údaje
o pozorování z období toku) byla dále konzultována s lokálním garantem a koordinátorem monitoringu ptačí oblasti (Ing. R. Vlček, Mgr. O. Volf) – interpretace nálezů ve
vztahu k významnosti jednotlivých ploch;



Bejček V. et al. (2007): Kategorizace území Krušných hor z hlediska jeho významnosti
ve vztahu k výskytu tetřívka obecného; včetně digitální datové vrstvy vymezení ploch
kategorie A a B z hlediska výskytu tetřívka obecného



data nálezové databáze ochrany přírody http://portal.nature.cz/ (zpracovateli na základě smlouvy o recipročním vytěžování databáze poskytla AOPK ČR);



vlastní terénní průzkumy (červen – červenec 2013), doplňkový ornitologický průzkum
území (Ing. R. Vlček, březen–duben 2014).

4.2. Vyhodnocení vlivů záměru na předmět ochrany
Vzhledem k poloze řešeného území nebyl vyloučen vliv na stav předmětu ochrany a celistvost PO Východní Krušné hory. V této kapitole je podrobněji rozebráno možné ovlivnění
lokality soustavy Natura 2000 a jejího předmětu ochrany jednotlivými vstupy či výstupy záměru. V další části vyhodnocení jsou pak navržena vhodná zmírňující či eliminační opatření.
Významnost očekávaných vlivů konkrétních návrhů je hodnocena podle stupnice v Tab. 1.
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Jako potenciálně negativní důsledky záměru lze obecně očekávat následující vlivy:

Potenciální přímé vlivy:
-

Riziko vyrušování předmětného ptačího druhu (tetřívka) v kritických částech roku
(hnízdění, tok, zimování) v jeho přirozených biotopech. Rušivý vliv může mít jednak hluk
vyvolaný provozem vozidel v rámci navrhovaného logistického areálu, který intenzifikuje
stávající hlukové rušení od dálnice.

-

Současně je zde riziko rušení tzv. světelným znečištěním biotopu. Vedle hlukové zátěže je nežádoucí také rozšiřování dalších negativních vlivů koridoru dálnice blíž
k tokaništím i plochám dosud využitelným pros sběr potravy apod.). Tento vliv je nutno
zohlednit i mimo samotné území ptačí oblasti, neboť jedinci z populace ptačí oblasti pochopitelně využívají širší životní prostor, a mohou se tak po část roku vyskytovat i
v řešeném území nebo jeho bezprostřední blízkosti. Na druhé straně, již stávající situace,
tj. blízkost dálnice do značné míry atraktivitu pro předmětný druh limituje.
Za hlavní nebezpečí lze přitom považovat intenzifikaci stávajících nežádoucích vlivů a je-

jich přenášení i do lokalit aktuálně využívaných nebo potenciálně významných pro výskyt
předmětu ochrany (např. potravní biotopy, prostor pro zimování apod.).

Nepřímé vlivy:
-

V důsledku navýšení intenzity využívání lokality poněkud vzrůstá nebezpečí kumulativního působení záměru a dalších aktivit na celistvost (integritu) EVL a PO; kumulace nelze vyloučit s ohledem na dosud platný ÚP Petrovic a nejasné využití pozemků na opačné straně dálnice. Populace předmětu ochrany je za stávající situace dálnicí již částečně
rozdělena, přičemž fragmentace prostředí dalšími záměry (další nárůst zastavěnosti dosud volných ploch kolem dálnice) by znamenala i rostoucí bariérový efekt pro části populace vyskytující se v okolí Krásného lesa a v okolí Petrovic (lokalita „Mordovna“) - viz
Obr. 4 a 5.
Při uvažování významnosti vlivů záměru bylo posuzováno možné ovlivnění předmětu

ochrany a integrity lokality podle typu, intenzity a doby trvání předpokládaných vlivů.

Stav předmětu ochrany a lokality v řešeném území:
V relativní blízkosti (již cca 500 – 1 m km západně až jihozápadně, ale také severně) se
nachází území významné tetřívka obecného (tokaniště a další zjištěné výskyty v širším okolí
záměru jsou znázorněny na Obr. 4 a 5).
Z pohledu ochrany PO Východní Krušné hory je významný nedaleký výskyt tetřívka obecného v prostoru kolem Krásného lesa a také na loukách u Petrovic; nejbližší výskyty zaznamenány cca 800 m západně až jihozápadně od řešené plochy, jedná se o během monitoringu ptačí oblasti opakovaně obsazované tokaniště). Podle Kategorizace území Krušných hor
z hlediska jeho významnosti ve vztahu k výskytu tetřívka obecného (Bejček et al. 2007) je
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jižní okraj řešeného území součástí ploch „kategorie A“, což jsou plochy klíčové pro udržení
populace tetřívka obecného z hlediska kvality biotopu (fáze rozmnožování, hnízdění, zimování apod.). „Zóna“ A zahrnuje v dotčené ptačí oblasti celkem 4 jádrová území o celkové
výměře asi 89 km2 (55,9 % PO), hranice této kategorie však místy přesahuje hranici PO.
Možnost ovlivnění populace spočívá v riziku zvyšování intenzity rušivých vlivů a jejich přenosu z návrhové lokality do ploch významných pro výskyt populace tetřívků.
Zde je však třeba uvést, že do zóny „A“ v blízkosti řešeného území (severně od dálnice)
prokazatelně zasahuje již stávající hluk z provozu na dálnici D8 (viz Obr. 2). Z hlediska kvality je proto tyto plochy nutno považovat za již částečně narušené, přestože pravidelný výskyt
tetřívků je zde stále doložen, početnost v posledních letech mírně klesá (Ing. R. Vlček, in
verb.). Dominantním zdrojem hluku v řešené lokalitě je v současné době podle hlukové studie jednoznačně automobilová doprava po dálnici D8. Hodnocení stávající situace bylo provedeno výpočtem (na základě odhadu intenzity dopravy po D8 a pomocí kalibrovaného 3D
modelu lokality podle výsledků kalibračního měření hluku). V případě nerealizace záměru
(tzv. nulová varianta) je v okolí záměru na hranici ptačí oblasti hluk v denní době vypočítán
pod hodnotou 40 dB, v noci pod hodnotou 35 dB. Výjimkou je lokalita severně od dálnice,
v místě, kde leží hranice PO ve vzdálenosti necelých 200 m od dálnice a není již zastíněna
lesním porostem. Zde se hladina akustického tlaku v denní době přibližuje hodnotě 60 dB, v
noční době se pohybuje kolem 50 dB a mírně nad touto hodnotou.
Z hlediska „naturových“ typů stanovišť se na převážné části přímo dotčené plochy záměru
vyskytuje porost přírodního stanoviště 6520 Horské sečené louky (v řešeném území nicméně
není předmětem ochrany žádné EVL). Jedná se o druhově průměrně bohatou trojštětovou
louku svazu Polygono-Trisetion, as. Meo athamantici-Cirsietum heterophylli s typickými dominantami kostřavou červenou a trojštětem žlutavým a s roztroušenou účastí zvláště chráněného koprníku štětinolistého). Dalšími charakteristickými druhy jsou pcháč různolistý, kokrhel menší apod. Tyto porost jsou zejména v severní části (blíže k dálnici) ovlivněny intenzivnějším hospodařením (hnojení a hromadění živin), čemuž odpovídá účast nitrofilnějších
druhů kulturních luk - např. srha laločnatá, svízel bílý, místy i kerblík lesní, vratič obecný atd.
Lokálně jsou na mělčích půdách vyvinuty fragmenty společenstev nízkých smilkových trávníků svazu Violion caninae s hojným svízelem hercynským, mochnou nátržníkem, vřesem nebo jestřábníky, a také s výrazným mechovým patrem (Sphagnum sp., Pleurozium schreberi).
Zamokřenější místa indikuje zvýšený výskyt několika druhů pcháčů, ostřice třeslicovité.
V severní části řešené lokality se vyskytují maloplošné mokřadní porosty se stagnující vodou
a s dominantními sítinami, skřípinou lesní, a fragmenty vegetace rákosin (svaz Phragmition
australis, as. Typhetum latifoliae - porosty orobince širokolistého).

Významnost vlivů:
Podle hlukové studie (viz Příl. H.4 k Oznámení) dojde v důsledku výstavby záměru, provozu v areálu a generované dopravy na D8 ke změnám akustické situace v území. V někte-
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rých místech dojde v důsledku spolupůsobení stávajících a nových zdrojů hluku k mírnému
zhoršení akustické situace (výpočtové body 3, 4 a 5). Zvýšení hlukové zátěže je však vypočteno v úrovni pouhých 0,1 dB (v případě bodu 3 ve výšce 2 m nad zemí max. 0,2 dB). Na
hranicích ptačí oblasti jižně od areálu dojde převážně k poklesu hlukové zátěže (především
v důsledku odstínění dálnice D8 objekty logistického areálu – body 1 a 2: pokles o 0,6 až
2,2 dB, v závislosti na výšce výpočtového bodu nad terénem). Rovněž v bodě č. 3 ve výšce
5 m nad terénem dojde k poklesu o 1 dB. V bodech 6 a 7 je s ohledem na minimální zátěž
z dálnice a areálu stávající i výhledová hladina hluku ve dne počítána < 20 dB a případný nárůst či pokles je pod úrovní rozlišení metodiky.
Vypočítané hlukové výstupy tedy podstatně nezvyšují (a místy i snižují) stávající hlukovou
zátěž na hranici ptačí oblasti jižně od řešeného území, hluková studie předpokládá drobné
zvýšení hlukového rušení na hranici PO severně od lokality záměru. Změny hlukové zátěže
v „jádrovém“ území tetřívka uvnitř PO budou však zcela okrajové (viz Obr. 2 a 3) a nedojde
při nich již k výraznému zhoršení celkové akustické situace. Z výstupů hlukové studie lze zároveň vyvozovat, že hluk na stávajících tokaništích se měřitelným způsobem nezmění.
Souhrnně se tedy jedná o okrajové přitížení hlukem již aktuálně ovlivněné plochy, rozlohou navíc představující jen malou část jádrového biotopu (řádově první jednotky ha, v nichž
může dojít ke zvýšení hlučnosti o řádově desetiny dB). Vlivy světelného znečištění se mohou
naopak projevit prakticky výhradně v území jižně od dálnice, mimo plochy s pravidelným výskytem tetřívků a na hranici ptačí oblasti je nutno je považovat již za minimální.
Celkový vliv záměru na předmět ochrany, tetřívka obecného, je tak nutno hodnotit jako
jen mírně negativní (hodnota -1).

4.3. Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokality
Celistvostí u EVL či PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. Jediným předmětem ochrany PO Východní
Krušné hory je tetřívek obecný (Tetrao tetrix), pro něhož mohou vlivy vyplývající ze záměru
znamenat ovlivnění či narušení biotopu.
Záměr vzhledem ke své poloze, výše popsaným výstupům a očekávané intenzitě vlivů
nezpůsobí změny důležitých ekologických funkcí lokality pro předmětný druh. Neredukuje
rozsah jádrového biotopu tetřívka, pouze velmi mírně zvyšuje hlukové zatížení (o 0,1–0,2
dB) jeho malé okrajové části. V souvislosti se záměrem nedojde k ovlivnění životaschopnosti
populace předmětného druhu v dané lokalitě. Záměr znatelným způsobem neredukuje stanovištní diverzitu či klíčové charakteristiky dotčené lokality a nevede k její fragmentaci, neboť
se nachází mimo území ptačí oblasti. Přesto může napomáhat jistému posílení bariérového
efektu mezi dvěma částmi PO, které jsou z hlediska konektivity již částečně odděleny koridorem dálnice D8, a to v důsledku rozšiřování zastavěných a intenzivně využívaných ploch na
úkor existujících ploch přírodě blízkých.
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Na základě výše uvedeného je možno konstatovat, že nedojde k významnému nepříznivému vlivu ani z pohledu celistvosti lokality. Vlivem záměru tedy nebude ohroženo naplňování cílů ochrany lokality.

4.4. Hodnocení možných kumulativních vlivů
Možná rizika kumulativního až synergického působení s vlivem dalších záměrů a koncepcí v okolí lze pro daný záměr Truck centrum Krásný les považovat za minimální, především
k okrajovému vlivu, který záměr může na dotčenou lokalitu mít samostatně. V této souvislosti
je třeba brát v úvahu zejména potenciální a nepřímé vlivy záměrů v širším okolí, neboť přímé
vliv na lokalitu jsou (alespoň v případě posuzovaného truck centra) prakticky zanedbatelné.
V informačním systému EIA jsou v území obce Petrovice evidovány dva záměry – Farma
větrných elektráren v k.ú. Petrovice (v IS EIA je záměr evidován pod kódem ULK088
http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK088) a Farma větrných elektráren v k.ú. Petrovice
– změna původního záměru – kód ULK143 (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK143).
V prvním případě se jedná o záměr 5 větrných elektráren s plánovaným výkonem 5 × 0,9
MW, u něhož došlo ještě před vydáním závěrečného Stanoviska EIA ke změně na 3 ks VE s
plánovaným výkonem 1 × 2 MW a 2 × 1,8 MW. Druhý záměr v IS EIA představuje další
změnu původního záměru, ve finální podobě obsahuje 4 VE s kapacitou 2 MW. Pro tento
záměr bylo ukončeno zjišťovací řízení se závěrem, že nebude posuzován podle zákona (závěr zjišť. řízení vydán dne 27.6.2005). V současné době jsou z tohoto záměru dvě VE realizovány a pro další dvě pozice je připravena přípojná infrastruktura. Tyto elektrárny se nachází východně od sídla Petrovice a jejich vliv s posuzovaným záměrem truck centra Krásný
les se nepředpokládá (mj. vzhledem ke vzdálenosti a době realizace, která obě lokality dělí).
Jiné záměry nejsou v IS EIA uvedeny. Možné kumulace připadají v úvahu např. z ploch
na druhé straně dálnice D8 od posuzovaného záměru truck centra, určených v územním
plánu obce Petrovice jako zastavitelné plochy pro podobné účely (plochy výroby a skladování). Bližší podoba uvažovaného využití těchto ploch však zpracovateli hodnocení není známa
a nelze tak posuzovat, k jakým kumulacím by případně mohlo docházet. Podle dostupných
informací obec Petrovice v současnosti uvažuje o vyřazení těchto ploch ze zastavitelného
území v rámci nové úpravy územního plánu, což by kumulaci vlivů značně omezilo.
Negativní ovlivnění populace tetřívka nastává zpravidla v důsledku velkoplošných změn
jádrových biotopů (rozsáhlé změny ve vodním režimu krajiny, nevhodné lesní hospodaření,
vysoké stavy predátorů aj.), dále jsou známy nežádoucí výstavby většího množství větrných
elektráren a podobných záměrů. V souvislosti s posuzovaným záměrem nelze očekávat takový rozsah výstupů, který by se v účincích s jinými záměry v okolí kumulovat. Působením
posuzovaného záměru nedojde k významnému příspěvku ke kumulativním účinkům na
tento druh, přesto je žádoucí dodržet navržená preventivní a zmírňující opatření, jejichž účelem je naprostá eliminace či minimalizace možného spolupůsobení s dalšími záměry.
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5. ZÁVĚRY
5.1. Závěr
Na základě výše uvedených skutečností je možné shrnout ovlivnění lokalit Natura 2000 hodnoceným záměrem následovně:
Záměr Truck centrum Krásný les nemá významný negativní vliv na předmět
ochrany PO Východní Krušné hory (tetřívek obecný) ani na celistvost lokality.
Předpokládané nanejvýš mírné negativní působení na předmět ochrany PO je žádoucí dále snižovat navrženými zmírňujícími a preventivními opatřeními.
Podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1994 Sb., odst. (8), „Orgán, který je příslušný ke
schválení koncepce nebo záměru, jej může schválit, jen pokud … taková koncepce nebo
záměr nebude mít významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.“ V praxi to znamená, že schválit lze pouze záměry nezpůsobující významné negativní dopady na lokality Natura 2000, případně
pokud tak nepůsobí jejich kumulace s jinými záměry a koncepcemi.
Záměr samostatně nepředstavuje významně negativní vliv ve smyslu § 45h a 45i zákona 114/1992 Sb., vliv lze hodnotit jako nanejvýš jen mírně negativní. Na základě provedeného vyhodnocení lze říci, že ani kumulativní působení nebude významně negativní. Je však
nutné přijmout opatření k předcházení či zmírňování vlivů tam, pokud je to možné a efektivní, což umožní dostatečně omezit i vznik kumulativních vlivů v případě eventuelního
spolupůsobení posuzovaného záměru a dalších záměrů či koncepcí.

5.2. Doporučená zmírňující opatření
V souvislosti s identifikací některých nepříznivých vlivů jsou dále navržena některá opatření, směřující k minimalizaci nepříznivých účinků posuzovaného záměru, s cílem předcházet jejich příspěvku ke kumulativním vlivům na úrovni celé PO. Na základě zhodnocení možných vlivů v kap. 4.2 až 4.4 je možné mírné vlivy na území lokality soustavy Natura 2000 dále zmírňovat těmito opatřeními:
1. Stavební a zemní práce (skrývky, zářezy, násypy atd.) v průběhu výstavby je třeba provádět mimo období toku a hnízdění tetřívků (tj. mimo období od pol. března do konce
července), aby se maximálně předešlo možnému rušivému působení na okolí. Pokud
v krajním případě vznikne potřeba provádět potenciálně hlučné či jinak rušivé činnosti
v uvedeném kritickém období, je možné takové činnosti krátkodobě vykonávat až po 10.
hodině dopolední, kdy už tok ustává; dále je nutno takové rušivé činnosti ukončit vždy
nejpozději hodinu před setměním.
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2. Platnost výpočtů hlukové studie je vhodné v době po realizaci záměru ověřit měřením
hluku. V případě, že by výsledky neodpovídaly předpokladům a hrozilo by citelné zvýšení
hlukové zátěže na hranicích ptačí oblasti a směrem do jejího vnitrozemí, byla by nutná
dodatečná opatření.
3. Žádoucí je maximálně omezovat světelné znečištění v okolí lokality – osvětlovací tělesa / svítidla směrovat v areálu dolů a dovnitř areálu, nikoliv do volné krajiny. Svah terénního zářezu při jižním a jihozápadním okraji lokality je žádoucí oproti návrhu v projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí maximálním možným způsobem osázet vysokými
dřevinami, které rovněž napomůžou omezení světelného znečištění.
4. V samotném areálu a při dálnici v řešeném úseku neumisťovat reklamní velkoformátové
světelné poutače či panely, osvětlené billboardy, které by odrážely světlo do volné krajiny, laserové či jiné světelné efekty či podobná zařízení.
Při dodržení těchto opatření lze předpokládat maximální eliminaci vlivů na předmět ochrany, což by mělo zajistit dostatečnou prevenci před vznikem kumulativních vlivů.
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Vyhláška MŽP ČR č. 166/2005 ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 ze dne 11. června 1992, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Rozhodnutí Komise ze dne 10. ledna 2011, kterým se přijímá čtvrtý aktualizovaný seznam lokalit významných pro Společenství v kontinentální biogeografické oblasti podle směrnice Rady
92/43/EHS

Použité zkratky
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EU

– Evropská unie

EVL

– evropsky významná lokalita

KÚ

– krajský úřad

PD

– projektová dokumentace

PO

– ptačí oblast

SAC

– (Special Area of Conservation) zvláštní oblast ochrany podle směrnice 92/43/EHS;

SCI

– (Site of Community Importance) lokalita významná pro Evropská Společenství, zahrnutá
do sítě Natura 2000 (terminologie podle směrnice 92/43/EHS; v ČR = EVL)

SPA

– (Special Protected Area) oblast zvláštní ochrany ptáků (terminologie podle směrnice
79/409/EHS; v ČR = ptačí oblast)

VE

– větrné elektrárny

ZOPK

– zákon o ochraně přírody a krajiny
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PŘÍLOHY
Příloha 1.
Charakteristika ptačí oblasti Východní Krušné hory (převzato z www.biomintoring.cz).
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Příloha 3. Fotodokumentace řešeného území.

Foto 1. Vizualizace území záměru (modře) v panoramatické fotografii pořízené cca z okraje ptačí oblasti. Realizací záměru dojde z posílení bariéry (dosud pouze D8) mezi dvěma částmi PO. Tokaniště tetřívků v širším okolí severně od dálnice jsou znázorněna červenými hvězdičkami.

2

4

3

Foto 2 a 3. V blízkosti dálnice je vhodnost biotopu pro tetřívka degradována, přestože se jedná o luční porosty, které druh v Krušných horách
jinak s oblibou využívá i jako tokaniště. Nejbližší stávající tokaniště se nachází cca 1000 m severně a 800 m jihozápadně od řešené lokality.
Foto 4. Louky na svahu jižně od řešené lokality stoupají směrem k ptačí oblasti. Biotop je sice pro tetřívka potenciálně vhodný (zóna A podle
Bejček et al. 2007), nicméně dlouhodobě odtud nepochází žádná pozorování. Pravidelná tokaniště leží více na západ, v okolí Krásného lesa.

RNDr. Ondřej Bílek, GeoVision s. r. o., Částkova 73, 326 00 Plzeň, tel.: 724 088 651; bilek@geovision.cz

strana

2

