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Úvod a cíle hodnocení
Toto posouzení bylo vypracováno na základě objednávky Ing. Petra Götthanse, který k danému
záměru zpracovává oznámení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. Podnětem pro zpracování
hodnocení bylo stanovisko KÚ Olomouckého kraje ze dne 25. 3. 2011, v němž příslušný orgán
ochrany přírody nevyloučil možnost významného ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 (viz
příloha). V odůvodnění tohoto stanoviska je uvedeno, že stavba leží na území Ptačí oblasti
Králický Sněžník a její realizace by mohla mít významný negativní vliv na předmět ochrany,
kterým je chřástal polní (Crex crex).
Úkolem hodnocení je posoudit potenciální vlivy záměru „Stáj pro sezónní ustájení skotu
Chrastice“ v katastrálním území obce Chrastice na lokality soustavy Natura 2000 a případně
doporučit možná zmírňující opatření. Tímto materiálem nelze nahradit jiná biologická hodnocení
a jeho výsledky nejsou směrodatné při posuzování vlivu záměru na populace zvláště
chráněných rostlin a živočichů, které nepatří k předmětům ochrany v dotčených lokalitách
soustavy Natura 2000 nebo se vyskytují mimo území těchto lokalit. Hodnocení se rovněž
zabývá dopadem záměru na celistvost lokalit soustavy Natura 2000.

Metodika
Posouzení bylo zpracováno podle metodických pokynů MŽP ČR a odpovídá posouzení podle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., vychází z konceptu oznámení k záměru v rozsahu podle zák.
100/2001 Sb. Dotčená lokalita byla navštívena dne 11.4. 2011. Ve sledovaném území byla
provedena lokalizace ploch, které budou v případě realizace hodnoceného záměru dotčeny.
Zároveň byl proveden orientační biologický průzkum zaměřený na zjištění výskytu předmětů
ochrany soustavy Natura 2000 a posouzení kvality stanovišť na dotčených plochách.

Základní údaje o záměru
Název: Stáj pro sezónní ustájení skotu Chrastice
Poloha
Kraj: Olomoucký
Katastrální území: Chrastice
pozemek parc.č. 1530 – trvalý travní porost
pozemek parc.č. 1531 – trvalý travní porost
pozemek parc.č. 2016/2 – trvalý travní porost
Charakteristika
Pozemek určený k umístění hodnoceného záměru se nachází na louce na návrší jihovýchodně
od obce Chrastice (obr. 1). Pozemky jsou platným územním plánem vyčleněny pro
zemědělskou výrobu a na tyto pozemky bezprostředně navazují pozemky sloužící jako pastevní
výběhy. Stáj pro sezónní ustájení masného skotu bude sloužit jako zimoviště pro stádo skotu v
období, kdy je potřeba stádo chránit před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Stavba
stáje je navržena pro přirozený chov skotu bez tržní produkce mléka s volným ustájením na
hluboké podestýlce z důrazem na dostatek prostoru. Samotná stavba stáje bude tvořena
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lehárnou s krmištěm, krmnými chodbami, naháněcí uličkou a technologickými zařízeními
umožňující stádo rozdělit dle věkové kategorie, kde budou umístěna napájecí místa pro přísun
čerstvé vody pro skot. Na lehárnu stavby budou bezprostředně navazovat výběhy, které budou
napojeny na okolní pastevní výběhy. Součástí stavby bude sklad balíku senáže, zpevněné
plochy sloužící pro vnitrní komunikace areálu, zpevněné plochy pro uložení sena a slámy,
drobný objekt zázemí pro zaměstnance, kafilerní box a studna na pitnou vodu. Předpokládané
zahájení stavby je v červenci roku 2011, lhůta výstavby je 12 měsíců.
Stáj pro sezónní ustájení skotu bude rozdělena na čtyři stavební objekty:
SO-01 Stáj pro sezónní ustájení skotu - Stavba stáje o půdorysných rozměrech 36,00x76,97m
je navržena jako samostatně stojící nepodsklepená jednopodlažní dvoulodní ocelová hala se
soklovým zdivem z betonových tvárnic a obvodovým pláštěm z dřevěných prken s kombinací
ploch z polykarbonátových stěn. Kapacita stáje bude 272,4 dobytčích jednotek.
SO-02 Sklad balíku senáže - Sklad tvoří doplňkovou stavbu stáje. Stavba bude provedena z
ocelových obloukových rámů uložených na podezdívce z betonových tvárnic. Rámy budou
zakryty plachtou z PVC, která bude mezi jednotlivé rámy napnuta. Půdorysný rozměr skladu
bude 10,35x40,00m.
SO-03 Zpevněné plochy a komunikace - Zpevněné plochy a vnitřní komunikace areálu budou
provedeny z asfaltobetonu a z betonových panelů. Zastavěná plocha asfaltových komunikací –
1187,20m². Zastavěná plocha zaštěrkovaných komunikací – 328,05m². Zastavěná plocha
zpevněné panelové plochy – 96,00m².
SO-04 Vrtaná studna - Studna bude provedena jako vrtaná a bude sloužit pro zásobování
areálu pitnou vodou.
Z hlediska vlivu stavby na životní prostředí budou produkovány některé druhy odpadu :
- plynné emise ze stáje a z hluboké podestýlky - bude vznikat amoniak, který bude odvětrán
hřebenovým střešním odvětráním a větracími otvory v obvodových stěnách stavby.
- tuhé odpady - chlévská mrva vzniklá přes zimní období ve stájích bude vyklízena mobilní
technikou a použita k aplikaci na zemědělské pozemky k organickému hnojení.
- zbytky krmiv - budou odváženy s chlévskou mrvou na zemědělské pozemky.
- uhynulá zvířata - pro uskladnění zvírat do odvozu asanační službou je povinností
provozovatele umístit zvíře v kafilerním boxu, který je zabezpečen jak po stránce nežádoucího
přístupu, tak z hlediska možných tekutých odpadů, které bývají zpravidla kontaminovány tělními
tekutinami a mají septický charakter. Kafilerní box bude umístěn při vjezdu do areálu na
zpevněné panelové ploše.
- tekuté odpady - ve stáji se nepředpokládají. Je uvažováno stelivové ustájení s podestýlkou s
dostatečnou nasákací schopností, aby byly vyloučeny tekuté výluhy.
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Identifikace a popis ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000
Hodnocený záměr leží na území Ptačí oblast Králický Sněžník, jejíž jediným předmětem
ochrany je chřástal polní (Crex crex). V okolí se nacházejí také další území chráněné v rámci
soustavy Natura 2000 (obr. 1). Nejblíže (cca 1 km) leží Evropsky významná lokalita Chrastický
hadec, kde je předmětem ochrany kapradina sleziník nepravý (Asplenium adulterinum).
V širším okolí se dále nacházejí EVL Králický Sněžník, EVL Branná – hrad a EVL Pod Rudným
vrchem.
S ohledem na lokalizaci, rozsah a charakter záměru byla jako jediná dotčená součást
soustavy Natura 2000 určena Ptačí oblast Králický Sněžník. Vliv na jiné ptačí oblasti a
evropsky významné lokality je možné předem vyloučit. Tento dílčí závěr koresponduje se
stanoviskem vydaným příslušným orgánem ochrany přírody (viz příloha).
Obrázek 1.: Poloha záměru vzhledem k okolním územím soustavy Natura 2000 a výskyt
chřástala polního v okolí záměru

Základní údaje o ptačí oblasti
Název lokality: Králický Sněžník
Kód lokality: CZ0711016
Kraj: Olomoucký, Pardubický
Rozloha: 30191, 6703 ha
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Charakteristika ptačí oblasti
Ptačí oblast Králický Sněžník se rozkládá na uzemí Hanušovické vrchoviny. Pro oblast je
charakteristický kopcovitý reliéf s množstvím menších údolí a drobných vodotečí. Ve
vegetačním krytu jsou zastoupeny rozsáhlejší lesní porosty, převážně kulturních smrčin, méně i
původní jedlobukové porosty. Velký význam pro charakter krajiny a biologickou hodnotu oblasti
má rozptýlená zeleň (porosty dřevin na hromadnicích, kolem cest, na mezích, kolem vodotečí) a
stovky hektarů lučních porostů. Louky byly v minulosti obhospodařovány spíše extenzivně nebo
jen nepravidelně, v současnosti jsou častěji využívány pro pastvu dobytka a jako zdroj sena.
V posledních letech se rozloha kulturních travních porostů dále zvětšila v důsledku
zatravňování orné půdy. Podhorské louky hostí největší populaci chřástala polního (Crex crex)
v ČR. Tento druh a jeho biotop je jediným hlavním předmětem ochrany Ptačí oblasti Králický
Sněžník. Odhadovaná velikost populace na území oblasti je 150 – 170 párů.
Z dalších hnízdících druhů zde nalezneme čápa černého (Ciconia nigra), výra velkého
(Bubo bubo), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žlunu šedou (Picus canus), datla černého
(Dryocopos martius) a ťuhýka obecného (Lanius collurio).
Popis předmětu ochrany
Chřástal polní se řadí mezi celosvětově nejohroženější a nejzranitelnější druhy ptáků. V
posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a střední Evropy a jeho osídlení je
zde jen ostrůvkovité. Rychlost a míra ústupu vedla k tomu, že byl zařazen mezi nejohroženější
ptáky v Evropě. Kromě toho, že je uveden v příloze I směrnice EU o ptácích a je proto
povinností jej chránit vyhlašováním ptačích oblastí, je chráněn Bonnskou a Bernskou úmluvou a
patří k prioritním evropským druhům ptáků, pro které Bird Life International vypracoval akční
plány na jejich ochranu.
Centrum výskytu nyní představuje východní Evropa. Hlavním důvodem úbytku je ztráta
vhodného biotopu v důsledku intenzivního způsobu obdělávání luk a pastvin. V ČR byl do
poloviny 20. století běžným druhem, pak nastala silná redukce stavů a to především v nížinách.
Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90. let a od té doby došlo k nárůstu početnosti
i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. V současné době žije na území ČR asi 1500 –
1700 párů chřástala polního. Vyhláškou č. 395/1992 Sb. je zařazen mezi zvláště chráněné
druhy živočichů ČR v kategorii silně ohrožený.
Centrem rozšíření jsou podhorské lokality v nadmořské výšce mezi 400 – 800 metrů.
Chřástal se vyskytuje především v různých typech luk, řidčeji se nachází v polních kulturách.
V době hnízdění je důležitým faktorem výška vegetace, která musí být minimálně 20 cm a
významnou roli hraje i hustota a druhové složení porostu. Příliš husté a v nadzemní vrstvě
špatně průchodné porosty nejsou pro chřástala optimální. Důležitá je rovněž přítomnost mokřin
a pramenišť s rozptýlenými porosty křovitých vrb.
Z afrických zimovišť přilétá do České republiky v dubnu – květnu a zůstává zde do srpna
– října. Maximum výskytu připadá na období květen – srpen. Hnízdění v našich podmínkách
začíná v druhé polovině května a trvá do první poloviny srpna (obr. 2).
Chřástal polní je sukcesivně polygamní druh, o snůšku se stará pouze samice. Po
snesení prvních vajec opouští samec samici a láká samice v okolí nebo opouští lokalitu a odlétá
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i na velké vzdálenosti, kde opět zakládá nové teritorium. Někdy se i samice mohou mezi první a
druhou snůškou přemisťovat na větší vzdálenosti. Samice běžně hnízdí dvakrát ročně.
Největší ohrožení pro chřástaly polní vyplývá ze současných způsobů zemědělského
hospodaření, zejména z rychlého mechanizovaného kosení velkých ploch luk od kraje ke
středu. Významná je i doba seče, protože chřástalové hnízdí poměrně pozdě a nejsou schopni
vyvést mláďata před běžným termínem senoseče. Neblaze působí i likvidace lučních pramenišť
a mokřadů. Také intenzivní pastva způsobuje opuštění lokality chřástaly, protože dobytek
likviduje nezbytný vegetační kryt a často se soustřeďuje na vlhkých prameništích a ničí tato
chřástalem preferovaná stanoviště. Nejjednodušším ochranným opatřením je změna způsobu
kosení tak, že louka je kosena od centra směrem k okrajům a chřástalí rodinky mají možnost
uniknout do okolních lučních porostů.
Obrázek 2.: Průběh hnízdní sezóny chřástala polního (převzato: ČSO, 2001: Chřástal polní –
pomozme mu přežít)

Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany v dotčeném území
Zájmové území leží v severovýchodní části Ptačí oblasti Králický Sněžník. Pozemky určené k
zastavění hodnoceným záměrem se nacházejí na plochém návrší východně od centra obce
Chrastice v nadmořské výšce 548 m. Lokalita byla navštívena dne 11. 4. 2011 za účelem
zjištění stávajícího stavu. Bylo zjištěno, že dotčená plocha je pokryta trvalým travním porostem,
který je využíván jako pastvina, eventuelně je v některých letech také sečen (obr. 3).
Struktura vegetace je silně poznamenána intenzivním zemědělským hospodařením.
V nedávné minulosti zde bývalo pole a plocha byla pravidelně hnojena. Následně došlo k jejímu
zalučnění výsevem produkčních druhů trav. Druhová garnitura porostu je proto silně omezená.
Dominují nitrofilní trávy (srha laločnatá, ovsík vyvýšený a bojínek luční). Dále se zde vyskytují
jen běžné druhy lučních bylin jako vikev ptačí, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, pryskyřník
prudký, jetel plazivý, svízel bílý, škarda dvouletá, pampeliška lékařská, máchelka podzimní,
kontryhel obecný, šťovík kyselý a jitrocel kopinatý. Díky pastvě se zde vyskytují i plevele a
nitrofyty vázané na lokálně narušený povrch pastviny (kopřiva dvoudomá, pcháč oset, pcháč
obecný, krabilice zápašná, šťovík tupolistý, bodlák obecný). Dle katalogu biotopů ČR (Chytrý a
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kol. 2001) je možné porost zařadit jako nepřírodní stanoviště X5 - Intenzivně obhospodařované
louky.
Obrázek 3.: Pohled na plochu určenou k zastavění.

Výskyt chřástala polního v místě záměru a jeho širším okolí byl pro potřeby hodnocení
popsán prostřednictvím dat z pravidelného monitoringu za období let 2005 až 2008, který
zajišťuje AOPK ČR. Další údaje byly získány z bakalářské práce vypracované na téma výskytu
chřástala polního v okolí Starého Města (Machovská 2010). Na oba uvedené zdroje dat
odkazuje také stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody (viz příloha). Získaná data o
výskytu chřástala polního v dané oblasti jsou graficky znázorněna na obr. 1. Z tohoto obrázku je
také patrné, že na místě plánovaného záměru nebyl výskyt chřástala polního v období let 2005
až 2009 zaznamenán. Nejblíže byla přítomnost chřástala zjištěna ve vzdálenosti cca 1 km na
protějším svahu údolí říčky Krupá. Z obrázku 1 je také patrné, že výskyt chřástala polního je
v okolí obce Chrastice spíše sporadický a jednotlivé nálezy z roku 2009 jsou soustředěny do
blízkosti drobných vodotečí (Machovská 2010).
Příčinou absence zájmového druhu může být způsob využívání zdejších travních
porostů. Pastva krav, která probíhá v této části ptačí oblasti, výrazně limituje možnost výskytu
chřástalů. Na pastvinách tento pták nenachází dostatečný úkryt a je rušen pohybem dobytka.
Na nepasených plochách zase významně omezuje možnosti výskytu chřástala polního
pravidelná seč, která obvykle probíhá v době, kdy chřástalové ještě hnízdí.
Výše uvedené skutečnosti jsou v souladu s publikovanou interpretací výsledků
monitoringu chřástala polního v PO Králický Sněžník (Hora a kol. 2010). Citovaná práce uvádí,
že hlavní jádrové lokality chřástala se nacházejí v katastrálních územích Hynčice nad Moravou,
Křivá Voda, Kopřivná, Podlesí-město, Staré Město pod Král. Sněžníkem, Vikantice, Vojtíškov,
Vysoká u Malé Moravy, Zlatý potok a Žleb. Katastrální území obce Chrastice tedy nespadá do
jádrové oblasti výskytu chřástala polního.
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Vzhledem k početnosti populace na území PO Králický Sněžník a velké pohyblivosti
chřástalích samců během hnízdní sezóny však lze tvrdit, že chřástal polní se může objevit
prakticky v kterémkoli lučním porostu. Přítomnost chřástalů se mění jak meziročně, tak během
sezóny. Výskyt je ovlivňován jednak charakterem počasí v jednotlivých letech a zejména
výškou travního porostu, která je závislá na režimu sečení ploch. V rámci PO je tedy třeba
rozlišovat významné plochy, kde se chřástal vyskytuje pravidelně a méně významné plochy, na
nichž je výskyt ojedinělý nebo jen náhodný a podle toho také přistupovat k ochraně těchto
ploch.
Chřástal polní preferuje spíše opuštěné louky s alespoň maloplošným výskytem
vlhkomilné vegetace (Hora a kol. 2010). S ohledem na polohu na relativně suchém návrší a
skutečnost, že zde výskyt chřástala polního nebyl minimálně 5 let zaznamenán, je možné
dotčenou lokalitu označit jako plochu se sníženým potenciálem pro výskyt tohoto druhu.

Hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000
Vyhodnocení úplnosti podkladů
Pro hodnocení byly využity následující podklady:
•

Projektová dokumentace záměru pro územní řízení (12/2010, PRONIK s.r.o.)

•

Podrobný zákres záměru v katastrální mapě

•

Výřez z digitální vrstvy mapování biotopů ČR (AOPK ČR 2010)

•

Data o výskytu chřástala polního v dané části PO Králický Sněžník (NDOP AOPK ČR,
Machovská 2010)

Podklady o záměru i údaje o výskytu předmětu ochrany byly shledány jako dostatečné pro
provedení tohoto hodnocení.

Vyhodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany
Hodnocení je zaměřeno na zjištění, zda posuzovaný záměr může mít významný vliv na předmět
ochrany dotčené ptačí oblasti, respektive zda realizace záměru může vést k narušení
podmínek nutných pro zachování populací daného předmětu ochrany ve stavu příznivém z
hlediska ochrany. Podle § 3 písm. r) zákona 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny je
stav druhu z hlediska ochrany považován za příznivý, jestliže:
•
•
•

údaje o populační dynamice druhu naznačují, že se dlouhodobě udržuje jako
životaschopný prvek svého přírodního stanoviště
přirozený areál druhu není a pravděpodobně nebude v dohledné budoucnosti omezen
pravděpodobně budou v dohledné době i nadále existovat dostatečně velká stanoviště k
dlouhodobému zachování jeho populací

Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, resp. dle směrnice o ptácích (79/409/EHS) a
směrnice o stanovištích (92/43/EEC), byly stanoveny na základě analogie s přístupem
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používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských zemích (Percival 2001,
Bernotat 2007). Za významný negativní vliv je považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště
druhu či typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní
kritérium (hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1 % rozlohy
typu přírodního stanoviště či 1 % velikosti populace evropsky významného druhu, nebo ptačího
druhu na území dané EVL, resp. PO (Bernotat 2007, Percival 2001).
Realizací záměru dojde k trvalému zastavění plochy o rozloze téměř 4800 m2. Na
dotčené ploše ani v jejím blízkém okolí (do 1 km) nebyl výskyt chřástala polního v posledních 5
letech zaznamenán. Porosty, které se na ploše vyskytují, nejsou chřástalem polním výrazněji
preferovány. Přítomnost druhu v dotčeném území může být do značné míry limitována také
režimem hospodaření (pravidelná pastva). Riziko přímého ovlivnění jedinců či hnízd chřástala
polního je proto minimální.
Ve fázi výstavby bude potenciální vliv na předmět ochrany PO spočívat také ve
zvýšeném rušení hlukem, pohybem osob a stavební techniky. Takto bude ovlivněno zejména
bezprostřední okolí místa stavby a příjezdové cesty. S ohledem na dlouhodobou absenci
předmětu ochrany v takto dotčeném území je možné vliv stavební činnosti na populaci chřástala
polního vyhodnotit jako zanedbatelný.
Provoz záměru bude soustředěn do zimního období, kdy bude stavba využívána
k ustájení hovězího dobytka. Vliv na populaci chřástala polního je možné vyloučit, neboť v zimě
jsou ptáci na zimovištích mimo území PO.
Podle výše uvedených kritérií používaných pro určení stavu druhu z hlediska ochrany je
možné konstatovat, že hodnocený záměr nebude mít přímý vliv na chřástala polního,
respektive, že nedojde k negativnímu ovlivnění početnosti jeho populace. Výstavbou na trvalých
travních porostech dojde k trvalému záboru biotopů potenciálně vhodných pro chřástala
polního. Zastavěná plocha však bude relativně malá a nehostí stanoviště, která jsou chřástalem
polním preferována. Zábor trvalých travních porostů způsobený hodnoceným záměrem je
hluboko pod hranicí 1% z celkové rozlohy těchto stanovišť na území PO. Vzhledem k malé
rozloze narušených biotopů a k faktu, že zájmové území není chřástalem polním osídleno a
pozemky jsou obhospodařovány způsobem, který prakticky vylučuje jeho úspěšné hnízdění,
nelze prokázat, že lokální zábor potenciálních biotopů bude mít za následek snížení
životaschopnosti populace chřástala nebo že v PO nebudou v dohledné době existovat
dostatečně velká stanoviště k dlouhodobému zachování jeho populací.
Souhrnné vyhodnocení vlivů záměru na soustavu Natura 2000
Na základě výše uvedeného slovního hodnocení je v následujícím tabulkovém přehledu
klasifikována hodnota vlivu posuzovaného záměru na předmět ochrany PO Králický Sněžník.
Uvedené hodnoty vlivu vyjadřují míru potenciálního ovlivnění a jsou stanoveny dle metodických
pokynů MŽP (ANONYMUS 2007). Jsou rozlišovány tyto 3 kategorie:
-2

Významný negativní vliv

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
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přirozeného vývoje druhu.
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK. Vylučuje schválení záměru
(resp. záměr je možné schválit pouze v případech určených dle
odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla
možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření
atd.).
-1

Mírně negativní vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení 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.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný vliv.

Tabulka 1: Vyhodnocení vlivů záměru na předměty ochrany PO Králický Sněžník
Hodnota
Popis
vlivu

Vliv

Nulový vliv. Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Výskyt chřástala polního nebyl v dotčeném území
Přímé ohrožení populace
chřástala polního

0

zaznamenán, stavba bude provozována v době, kdy jsou
chřástalové na zimovištích. Ovlivnění jedinců, kteří by
území mohli osídlit v roce provádění stavby lze vyloučit
vhodným načasováním prací.

Úbytek

potenciálních stanovišť

chřástala polního

Mírně negativní vliv. Nevylučuje realizaci záměru.
-1

Dojde k maloplošnému záboru stanovišť, která odpovídají
biotopovým nárokům chřástala polního.

Vyhodnocení vlivu na celistvost ptačí oblasti
Úkolem tohoto hodnocení je také posoudit vliv záměru na celistvost dotčené PO. Celistvost je
chápána jako ekologická integrita lokality, která zahrnuje ekologické vazby, struktury a klíčové
charakteristiky (diverzita) ve vztahu k předmětům ochrany a jejich zachování ve stavu příznivém
z hlediska ochrany. Z tohoto pohledu je vliv záměru vyhodnocen jako mírně negativní. Dojde k
nevýznamné ztrátě rozlohy stanovišť. Na území PO však nebude záměrem ohrožena existence
populací žádných druhů rostlin nebo živočichů, které jsou významné pro existenci a příznivý
stav předmětu ochrany. Záměr také negativně neovlivní žádné biotické či abiotické faktory,
které jsou určující pro zachování předmětu ochrany PO Králický Sněžník v příznivém stavu.
Lokální a maloplošný zábor nereprezentativních travních porostů neohrozí ekologické funkce
PO.
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Kumulativní vlivy
Na celém území PO Králický Sněžník jsou v současnosti v různé fázi přípravy další záměry,
které se mohou dotknout předmětu ochrany (individuální výstavba, záměry větrných elektráren,
budování sportovních zařízení). Vzhledem k tomu, že neexistuje kompletní přehled těchto
aktivit, je obtížné hodnotit jejich synergický vliv na populaci chřástala polního v celé PO. Podle
zkušeností autora předloženého posouzení, je plošná ztráta stanovišť vzniklá v důsledku těchto
záměrů (v porovnání s rozlohou vhodných biotopů chřástala polního v PO) zanedbatelná.
K významnému negativnímu ovlivnění by mohlo dojít v případě, že by výstavbou byly zasaženy
plochy s hojnějším výskytem chřástalů nebo lokality s výskytem biotopů, které tento druh
preferuje (zarůstající vlhké louky, luční prameniště).
Z důvodu značné rozlohy ptačí oblasti se jako vhodný přístup jeví posuzování
kumulativních vlivů na úrovni jednotlivých katastrálních území. Tento přístup je uplatňován i
v dalších plošně rozsáhlých lokalitách soustavy Natura 2000 (EVL a PO Krkonoše). Z analýzy
databáze informačního systému EIA vyplývá, že v katastrálním území obce Chrastice nejsou
známy další realizované či připravované záměry, které by mohly ovlivnit předmět ochrany PO
Králický
Sněžník
(http://tomcat.cenia.cz/eia/view.jsp?view=eia_cr).
Riziko
významně
negativního ovlivnění předmětu ochrany v důsledku kumulativního vlivu bylo proto vyhodnoceno
jako nevýznamné.

Závěr
Hodnocený záměr „Stáj pro sezónní ustájení skotu Chrastice“ nebude mít významný negativní
vliv na celistvost a předměty ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník.
Při realizaci záměru doporučuji zohlednit následující návrhy zmírňujících opatření:

Návrh zmírňujících opatření
1) Stavební práce by bylo vhodné zahájit před začátkem hnízdního období chřástalů
(do 10. května) nebo až po jeho skončení (od 30. července).
2) V celé dotčené oblasti minimalizovat narušení vegetačního a půdního krytu při provádění
stavby. Narušené plochy v okolí stavby upravit do původního stavu a urychleně oset původními
druhy rostlin, aby se zbránilo uchycení a šíření invazních a ruderálních druhů a vodní erozi.
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Příloha: Kopie stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody dle § 45i.
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