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1 Zadání a cíle posouzení
Tento dokument se zabývá hodnocením vlivu záměru na celistvost a předměty ochrany
soustavy Natura 2000 ve smyslu § 45i zákona č. 114/92 sb. v platném znění. Hodnocení
bylo vypracováno na základě objednávky č. 27/04/10 firmy EMPLA AG, spol. s r. o., Hradec
Králové, která pro investora stavby zajišťuje zpracování oznámení podle zákona
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Podnětem pro
zadání hodnocení bylo stanovisko správy KRNAP (KRNAP 09508/2009), v němž příslušný
orgán ochrany přírody ve svém stanovisku nevyloučil možnost významného negativního
ovlivnění soustavy Natura 2000.

2 Metodika
Hodnocení záměru bylo zpracováno podle metodických pokynů MŽP ČR a odpovídá
hodnocení vlivu na lokality soustavy Natura 2000 dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.
Hodnocení vychází z předložené projektové dokumentace. V území dotčeném posuzovanou
stavbou byla provedena lokalizace jednotlivých stavebních objektů a byly vyhodnoceny
vztahy mezi nimi a lokalitami soustavy Natura 2000. Zájmové území bylo navštíveno dne
15. 5. 2010, v místě stavby byl proveden orientační biologický průzkum. V širším okolí byly
vytipovány záměry s možným kumulativním vlivem. K popisu lokalit soustavy Natura 2000
byly využity informace dostupné na internetovém portálu AOPK ČR a odborná literatura se
vztahem k předmětům ochrany příslušných EVL a PO. Data o výskytu chřástala polního
v okolí záměru byla poskytnuta správou KRNAP.

3 Charakteristika záměru
Hodnocený záměr je situován do východní části obce Vítkovice v blízkosti místního kostela a
hřbitova, na okraji zastavěného území v areálu bývalého státního statku. Území je mírně
sklonité k jihu, ohraničené vzrostlou zelení a komunikaci II. tř. č. 284. Na jižní okraj
zájmového území navazuje sjezdovka s lyžařskou lanovkou. Areál je v současnosti
zdevastovaný a zarostlý náletovými dřevinami, budovy statku zřícené.
Navržený areál představuje ucelený soubor 8 bytových domů, označených A, B, C,
E1, E2, F1, F2, F3 a rozsáhlý objekt podzemních garáží označených písmenem D.
Občanské vybavení a služby jsou situovány do objektu A1 - recepce, restaurace, fitness,
bowling, ricochet. Vybavení je určeno pro obyvatele areálu i potřeby obce. Areál je v
západní části v návaznosti na lyžařský vlek doplněn dvěma pensiony pro ubytování v
rozsahu funkční plochy ÚP. Bytová kapacita je umístěna do osmi objektů s celkem 140 byty.
Dva pensiony mají kapacitu 60 lůžek. Objekty A, B, C jsou propojeny s podzemní garáží v
suterénu. Kapacita odpovídá bytové kapacitě nejen těchto domů, ale i kapacitě dalších
bytových objektů. Objekt A1 má parkování na terénu před objektem. Dopravně je areál
napojen na silnici II tř. vnitřní obslužnou komunikaci, na níž jsou napojeny parkovací a
garážové kapacity.
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Základní údaje o kapacitě stavby
celková plocha areálu
celková zastavěná plocha
počet bytů
odhadovaný celkový počet obyvatel
počet parkovacích míst
počet parkovacích stání na terénu
celková parkovací kapacita

30552 m2
4902,7m2 (nadzemní část)
140 bytů
368 osob
141 míst
70 míst
210 míst

Obrázek 1: Situace plánovaného záměru

4 Identifikace ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000
Vzhledem k lokalizaci a charakteru záměru, byly jako potenciálně ovlivněné určeny Evropsky
významná lokalita Krkonoše a Ptačí oblast Krkonoše. Vzájemná poloha obou území
a hodnoceného záměru je graficky znázorněna na obrázku 2.

5 Charakteristika zájmového území
Pozemky dotčené plánovanou stavbou se nacházejí v Krkonoších v obci Vítkovice
v nadmořské výšce 675 m. Dotčená lokalita leží na pomezí Železnobrodského a
Krkonošského bioregionu. Geologickým podložím jsou krystalické metamorfované horniny.
Podnebí je velmi chladné s množstvím srážek, průměrná roční teplota se pohybuje kolem
5 °C, srážkový úhrn dosahuje 1405 mm. Délka trvání sněhové pokrývky se pohybuje mezi
135 a 160 dny, přičemž se zde sníh může udržet až do dubna. Půdy jsou hnědé
podzolované. Přirozenou potenciální vegetací zájmového území jsou květnaté bučiny
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(Dentario enneaphylii-Fagetum). V zájmovém území dnes převažují přirozená náhradní
společenstva luk svazu Nardion v menší míře i květnatých luk svazu Poo chaixiiDeschampsion caespitosae. Okolní lesy jsou hospodářsky využívány, ale dosud je lze
charakterizovat jako přírodní stanoviště acidofilních bučin a horských smrčin, z části jsou
přeměněny na kulturní smrčiny. Fauna zájmového území je typická pro hercynská pohoří.
K běžným obyvatelům patří například ořešník kropenatý, pěvuška podhorní, sýc rousný,
čolek horský nebo ještěrka živorodá.
Legislativní ochrana přírodních hodnot území, která spočívá v jedinečnosti a diverzitě
přírodních společenstev a druhů rostlin i živočichů, je zajištěna Národním parkem Krkonoše.
Hodnocený záměr je situován do ochranného pásma NP asi 300 m od hranice 3. ochranné
zóny NP. Celé území NP Krkonoše je také zařazeno na seznam biosférických rezervací
v rámci mezinárodního programu Man and the Biosphere (MAB) pod záštitou UNESCO.
Mezinárodní ochrana vybraných druhů a přírodních stanovišť na území NP byla dále
posílena vyhlášením soustavy Natura 2000. Krkonoše jsou v rámci této soustavy vyhlášeny
jako evropsky významná lokalita i ptačí oblast.
Obrázek 2: Lokalizace hodnoceného záměru vzhledem k dotčeným lokalitám soustavy
Natura 2000 a NP KRNAP.

Naprostá většina plochy, která bude záměrem přímo ovlivněna je v současné době
pokryta zpevněným povrchem a ruinami budov. Pouze na okrajích nalezneme porosty dřevin
nebo bylinné vegetace, která je však silně poznamenána lidskou činností.
Na nenarušovaných místech se nacházejí neudržované trávníky s převahou nitrofilních
druhů jako je ovsík vyvýšený, srha laločnatá, vratič obecný, bolševník obecný, krabilice
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zápašná a kopřiva dvoudomá. Porosty dřevin se nacházejí podél severní a jižní hranice
řešeného území. Na severním okraji dřeviny oddělují areál bývalého družstva od silnice II.
třídy. Dominuje zde bříza bělokorá a modřín opadavý, dále se zde vyskytuje také smrk
ztepilý, vrba jíva, topol osika, javor klen a javor mléč. Na jižním okraji je mezi areálem
družstva a sousední pastvinou rovněž na krátkém kamenitém svahu porost náletových
dřevin. Samotná pastvina je v zimní sezóně využívána jako sjezdovka. Její povrch byl
v nedávné minulosti narušen při stavbě vleku. Také zde převládají nitrofilní druhy rostlin
(šťovík alpský, š. tupolistý, srha laločnatá, kopřiva, jitrocel větší).
Obrázek 3: Pohled na místo stavby

6 Charakteristika dotčených lokalit soustavy Natura 2000
V následujícím textu je uvedena charakteristika lokalit soustavy Natura 2000, které byly
vyhodnoceny jako potenciálně ovlivněné hodnoceným záměrem. Pro každou lokalitu je
uveden seznam předmětů ochrany a stručná charakteristika. Uvedené informace byly
získány při místním šetření, konzultací na Správě KRNAP, z dostupných literárních údajů a
internetového serveru AOPK ČR. Shromážděná data poskytují výchozí materiál pro další
hodnocení.

6.1

Ptačí oblast Krkonoše

Kód lokality: CZ0521009
Rozloha lokality: 40938,88 ha
Popis oblasti
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Ptačí oblast tvoří území národního parku s částmi jeho ochranné zóny. Území se nachází ve
východních Čechách, v hraniční oblasti s Polskem a rozkládá se mezi obcemi Žacléř, Janské
Lázně, Vrchlabí, Jablonec nad Jizerou a Harrachov. Významná je přítomnost čtyř
vegetačních stupňů – submontánního až alpínského. Submontánní stupeň je
charakterizován původně listnatými a smíšenými lesy, které jsou tvořené především bukem
lesním, javorem klenem, jasanem ztepilým, jeřábem ptačím, olší šedou. V minulosti však
byly převážně vykáceny a nahrazeny smrkovými monokulturami. Horské smrčiny
montánního stupně jsou značně poškozené vlivem průmyslových imisí. V nejvyšších
polohách (podél a nad horní hranicí lesa, tj. zhruba 1300-1600 m n. m.) se nachází
nejhodnotnější ekosystémy, jako jsou alpínská hranice lesa, subarktická rašeliniště,
ledovcové kary, skalní výchozy a mozaika mrazem modelovaných reliéfů, sněhové a zemní
laviny. Z ornitologického hlediska se mezi nejhodnotnější oblasti Krkonoš řadí alpínské
vrcholy, ledovcové kary a subarktická rašeliniště 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 a dalších 9 druhů s hnízděním
možným (dle www.nature.cz).
Tabulka č. 1: Předměty ochrany v Ptačí oblasti Krkonoše
Druh
Chřástal polní
Crex crex

100 - 120

Čáp černý
Ciconia nigra

7 - 10

Datel černý
Dryocopus martius

60 - 70

Louky a pastviny ve středních a nižších polohách, často
vlhké; vyskytuje se také v nitrofilní vegetaci pod horskými
boudami.

Lejsek malý
Ficedula parva

60 - 70

Slavík modráček
Luscinia sevicica

24 - 31

Sýc rousný
Aegolius funereus

Stručná charakteristika stanoviště druhu

Počet párů

Hnízdí především ve smíšených lesích se staršími buky
nebo skalními výchozy, často v blízkosti vodních toků.
Stálý lesní druh obývající rozsáhlejší jehličnaté i listnaté
porosty, od nížin do hor.
Tažný druh, hnízdí v listnatých, hlavně bukových lesích v
dutinách, a proto potřebuje v porostu určitý podíl starých
stromů.
Klečové porosty na subarktických rašeliništích a
podmáčených subalpínských loukách; jediná populace v
České republice.
Různověké i stejnověké smíšené a jehličnaté porosty s
mýtinami a holinami nebo sousedící s lučními enklávami,

cca 90

ojediněle rovněž imisní holiny jen s jednotlivými suchými
stromy. Nezbytná je přítomnost přirozených nebo umělých
dutin.
Luční enklávy v polohách 900-1500 m n. m. a imisní holiny

Tetřívek obecný
Tetrao tetrix

100 - 150 (počet uprostřed smrkových lesů zarůstající pionýrskými
tokajících samců) dřevinami, také v ledovcových karech a na subalpínských
loukách s roztroušenými porosty kleče.
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6.2

Evropsky významná lokalita Krkonoše

Kód lokality: CZ0524044
Rozloha lokality: 54 979,60 ha
Popis oblasti
Přírodní komplex Krkonoše představuje nejvyšší část středoevropských hercynských pohoří.
Tvoří horský hraniční val mezi Českou a Polskou republikou, státní hranice probíhá v délce
40 km. 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 vysokou druhovou
rozmanitost, která nemá v českých pohořích obdoby.
Krkonoše jsou jediným českým pohořím, jehož biota kontinuálně pokrývá 4 výškové
vegetační stupně od submontánního po alpínský vegetační stupeň. Z Krkonoš je popsáno
přes 1250 druhů cévnatých rostlin, které se vyskytují celkem v 68 biotopech uvedených v
Katalogu biotopů České republiky.
Přítomná stanoviště se vyznačují bohatým zastoupením glaciálních reliktů a
krkonošských endemitů, což z přírodního komplexu Krkonoše činí lokalitu Natura 2000
významnou z hlediska celonárodního a celoevropského (dle www.nature.cz).
Tabulka č. 2: Předměty ochrany v Evropsky významné lokalitě Krkonoše
Stanoviště
4030 Evropská suchá vřesoviště
4060 Alpínská a boreální vřesoviště
4070

Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron
hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Subarktické vrbové křoviny
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
6230
6430
6510

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

6520 Horské sečené louky
7110 Aktivní vrchoviště
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
8110

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

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Rozloha v lokalitě
37,02 ha
180,64 ha
1346,66 ha
27,36 ha
855,75 ha
895,18 ha
769,06 ha
2996,33 ha
1801,48 ha
140,45 ha
94,08 ha
184,10 ha
5,28 ha

8310 Jeskyně přístupné veřejnosti
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9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

8410,56 ha

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

1525,10 ha

9140

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

1344,39 ha

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

187,11 ha

91D0 Rašelinný les

315,76 ha

91E0

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

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

282,82 ha
5845,24 ha

Živočichové
1163

vranka obecná
Cottus gobio

Žije v proudných tocích horského a podhorského pásma, kde se po
většinu času ukrývá pod kameny. Je citlivá ke znečištění toku.
Rostliny

hořeček český
4094
Gentianella bohemica
svízel sudetský
4113
Galium sudeticum

V Krkonoších roste na dvou lokalitách. V Albeřických lomech je
populace poměrně silná. Druhá lokalita v Černém dole má velmi
slabou populaci. V ČR má několik desítek lokalit, ale silně ustupuje.
V ČR roste pouze v Krkonoších v Obřím dole na 3 mikrolokalitách a
na několika mikrolokalitách ve Slavkovském lese. Několik lokalit je na
polské straně Krkonoš. Celková populace není příliš početná.

všivec krkonošský pravý Nominátní poddruh je endemitem Krkonoš, jedná se o glaciální relikt.
2217 Pedicularis sudetica
Roste vzácně na prameništích a podmáčených ekotopech v
subsp. sudetica
subalpínském a alpínském stupni.
zvonek český
4069
Campanula bohemica

Celá populace druhu je vázaná na Krkonoše, kde roste roztroušeně
na horských a podhorských loukách obhospodařovaných člověkem a
v přirozených alpínských trávnících.

7 Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany v území
7.1

Evropsky významná lokalita Krkonoše

Během botanického průzkumu lokality bylo zjištěno, že v místě plánované výstavby se
nevyskytují porosty, které by odpovídaly přírodním stanovištím, která patří k předmětům
ochrany EVL Krkonoše. Dotčené území je silně poznamenáno působením člověka a ani jiné
předměty ochrany EVL Krkonoše se na plochách určených k realizaci záměru nevyskytují.
Na sousedních plochách se vyskytuje stanoviště 6510 - Extenzivní sečené louky
nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) se sníženou
reprezentativností v důsledku intenzivního zemědělského hospodaření. Louky jsou
pravidelně sečeny, jejich druhová bohatost je však snížena a převládají produkční druhy trav
jako je psárka luční a ovsík vyvýšený. Jihozápadně od místa záměru se nachází les, který
odpovídá přírodnímu stanovišti 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Tento porost má
dobrou zachovalost i reprezentativnost, ve stromovém patře převládá buk lesní s příměsí
smrku, bylinný podrost je mírně ochuzený. Obě uvedená přírodní stanoviště patří
k předmětům ochrany EVL Krkonoše, ale vyskytují se mimo plochy, které by byly v případě
realizace záměru přímo dotčeny.
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Obrázek 4: Zastoupení biotopů v zájmovém území (dle AOPK ČR 2009)

7.2

Ptačí oblast Krkonoše

Hodnocená lokalita leží na území PO vzhledem k charakteru lokality, lze na místě záměru
vyloučit trvalý výskyt většiny druhů, které patří k předmětům ochrany. V okolních lesních
porostech je pravděpodobný výskyt datla černého, který v Krkonoších prakticky plošně
osidluje jak lesy s přírodě blízkou druhovou skladbou, tak i hospodářské lesy s převahou
smrku. Na loukách v okolí Vítkovic se pravidelně vyskytuje chřástal polní, tento druh je také
v stanovisku Správy KRNAP označen jako potenciálně dotčený předmět ochrany (viz
příloha).
Podle údajů z pravidelného monitoringu výskytu chřástala polního je těžištěm výskytu
v okolí Vítkovic především oblast luk severně od centra obce a Aldrova (obr. 5). Recentní
výskyt chřástala byl nejblíže zaznamenán ve vzdálenosti 500 m severovýchodně od
místa záměru. V roce 2004 byl výskyt druhu zjištěn také na pastvině jižně od místa záměru
ve vzdálenosti 200 m. Z výsledků monitoringu však vyplývá, že plánovaný záměr přímo
nesousedí s plochami, které jsou chřástalem polním častěji využívány.
Početnost chřástala polního na lučních enklávách v okolí Vítkovic (do vzdálenosti cca
2,5 km od obce) lze v posledních letech považovat za stabilní (tabulka 1). Nápadný pokles
početnosti v roce 2006 byl zřejmě způsoben špatným počasím, nebo nevhodným
načasováním seče na loukách.
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Obrázek 5: Údaje o výskytu chřástala polního v okolí Vítkovic za období 1997 až 2009 (data
Správa KRNAP).

Tabulka 1: Počty zjištěných samců chřástala polního v okolí Vítkovic (data Správa KRNAP).
Rok

Počet volajících samců

2009

13

2008

15

2007

14

2006

2

2005

19

2004

14

2003

14

2002

14

2001

11

2000

12

1999

16

1998

10

1997

4
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Popis potenciálně dotčených předmětů ochrany
Chřástal polní 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. Chřástal polní je sukcesivně
polygamní druh který v našich podmínkách běžně hnízdí dvakrát ročně. Dospělý jedinci se
mezi první a druhou snůškou mohou přemisťovat na větší vzdálenosti.
Největší ohrožení pro chřástaly polní představují nevhodné způsoby zemědělského
hospodaření, zejména z rychlé mechanizované 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.

8 Identifikace a hodnocení vlivů na lokality soustavy
Natura 2000
8.1

Evropsky významná lokalita Krkonoše

Posuzovaný záměr je celý lokalizován na území EVL Krkonoše. V místě plánované výstavby
se v současnosti nacházejí zpevněné plochy, chátrající budovy a degradované porosty, které
neodpovídají stanovištím chráněným v rámci EVL Krkonoše. Také přítomnost rostlin a
živočichů, které patří k druhovým předmětům ochrany nebyla na místě plánované stavby
zaznamenána. Vzhledem k charakteru místa je trvalý výskyt těchto předmětů ochrany
vyloučen. Realizací záměru proto nedojde k přímému zásahu do předmětů ochrany EVL.
Zvýšení ubytovací kapacity by mohlo vést k lokálnímu ovlivnění stanovišť
v bezprostředním okolí záměru. Posouzení intenzity těchto negativních vlivů je obtížné a
poměrně spekulativní, neboť chování uživatelů nových ubytovacích kapacit lze jen obtížně
předvídat. V nejbližším okolí plánovaných bytových domů se vyskytují přírodní stanoviště
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis) a 9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Zkušenosti autora hodnocení
nenaznačují, že by v okolí sídel v Krkonoších docházelo k poškozování těchto typů
přírodních stanovišť v důsledku nadměrné návštěvnosti ze strany rekreantů nebo stálých
obyvatel. Riziko negativního ovlivnění přírodních stanovišť v okolí stavby bylo proto
vyhodnoceno jako minimální.
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8.2

Ptačí oblast Krkonoše

Přestože hodnocený záměr leží na území ptačí oblasti, nedojde při jeho realizaci ke snížení
rozlohy vhodných biotopů ani k přímé likvidaci jedinců ptačích druhů, které patří
k předmětům ochrany PO Krkonoše. Všechny plánované stavby jsou umístěny na plochách,
které nepředstavují vhodné biotopy pro výskyt předmětů ochrany PO.
Možný negativní vliv by mohl plynout pouze z rušení ptáků v přilehlé části ptačí
oblasti. V této souvislosti je ve stanovisku Správy KRNAP (viz příloha) uváděna možnost
rušení chřástalů polních, kteří hnízdí v okolí Vítkovic.
Riziko rušení hnízdících chřástalů hlukem působeným při výstavbě nebo během
provozu hodnoceného záměru je možné vyloučit. Bylo zjištěno, že v případě silnějších zdrojů
akustického rušení (větrné elektrárny) je vliv na teritoria chřástalů možný do vzdálenosti
500 m (Bergen 2001, Müller et Illner 2001). Hodnocený záměr se při tom nachází více než
500 m od ploch, které jsou recentně využívány chřástalem polním k hnízdění.
Možnost ovlivnění hnízdících chřástalů v důsledku zvýšeného pohybu osob v okolí
Vítkovic je značně diskutabilní. Je obtížné předpovídat chování uživatelů plánovaných
bytových domů a předpokládat, že budou vstupovat do lučních porostů využívaných
chřástalem polním, jejichž většina je od místa záměru vzdálena více než 1 km. Navíc jsou
tyto louky za účelem ochrany chřástalů sečeny až ve druhé polovině srpna. Během hnízdní
sezóny chřástalů jsou porostlé vysokou vegetací a pro případné návštěvníky tak nejsou
atraktivní. Také riziko rušení chřástalů volně pobíhajícími psy, jejichž počet by se mohl
v souvislosti s hodnoceným záměrem zvýšit je čistě spekulativní. Nelze předem určit počet
obyvatel vlastnících psa, jakož i předjímat, že jejich majitelé budou porušovat návštěvní řád
KRNAP a umožní jim volný pohyb na místech se zvýšeným výskytem chřástalů, které
spadají do III. ochranné zóny národního parku.
Riziko rušení hnízdících chřástalů zvýšeným pohybem vozidel v nočních hodinách je
nepravděpodobné. Místo záměru leží při východním okraji obce Vítkovice, kudy prochází
hlavní přístupová trasa ve směru od Jilemnice. Většina večerních jízd souvisejících
s příjezdem a odjezdem rekreantů nebo cestami za prací se proto vyhne území severně a
západně od centra obce, kde je těžiště výskytu chřástala.
Na základě uvedených skutečností byl potenciální vliv záměru na předměty ochrany a
celistvost PO Krkonoše vyhodnocen jako nevýznamný, respektive mírně negativní.

8.3

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 předměty ochrany PO a EVL
Krkonoše. Hodnocení vychází z ustanovení zákona č.114/1992 Sb., v platném znění,
směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o stanovištích 92/43/EHS a metodických
doporučení MŽP ČR a Evropské komise. Uvedené hodnoty vlivu vyjadřují míru potenciálního
ovlivnění a jsou stanoveny dle metodických pokynů MŽP (ANONYMUS 2007). Jsou
rozlišovány tyto 3 kategorie:
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-2

Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

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)
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 (resp. eliminace by
byla možná jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru,
opatření atd.).
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.
Záměr, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv.

Vyhodnocení vlivů na předměty ochrany EVL Krkonoše
Předmět ochrany

Vliv

4030 Evropská suchá vřesoviště

0

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

0

4070

Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)

0

4080 Subarktické vrbové křoviny

0

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

0

6230
6430
6510

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

0
0
0

6520 Horské sečené louky

0

7110 Aktivní vrchoviště

0

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště

0

8110

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

0

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

0

8310 Jeskyně přístupné veřejnosti

0

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

0

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

0

9140

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

0
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9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

0

91D0 Rašelinný les

0

91E0

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

0

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

0

1163 vranka obecná (Cottus gobio)

0

4094 hořeček český (Gentianella bohemica)

0

4113 svízel sudetský (Galium sudeticum)

0

2217 všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica subsp. sudetica)

0

4069 zvonek český (Campanula bohemica)

0

Vyhodnocení vlivů na předměty ochrany PO Krkonoše
Předmět ochrany

Vliv

Chřástal polní (Crex crex)

-1

Čáp černý (Ciconia nigra)

0

Datel černý (Dryocopus martius)

0

Lejsek malý (Ficedula parva)

0

Slavík modráček (Luscinia sevicica)

0

Sýc rousný (Aegolius funereus)

0

Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)

0

9 Kumulativní vlivy
Přestože riziko, že by hodnocený záměr měl významně negativní vliv na populaci chřástala
polního v PO Krkonoše je minimální, mohlo by docházet ke kumulaci vlivu s dalšími záměry.
V této souvislosti je možné brát v úvahu všechny záměry, v jejichž důsledku dojde ke
zvýšení návštěvnosti území v nejbližším i širším okolí. Při hodnocení jednotlivých záměrů je
poměrně obtížné získat relevantní údaje o všech záměrech s možným kumulativním vlivem.
Proto byl pro zpracování této kapitoly významným podkladem platný územní plán obce
Vítkovice. Schválené aktuální znění ÚP bylo řádně posouzeno z hlediska možného ovlivnění
soustavy Natura 2000 (stanovisko KÚ Libereckého kraje č.j.: ORVZŽP/58455/2008).
Součástí procesu posuzování bylo i vyhodnocení možných kumulativních vlivů, které je
nejefektivnější právě na této úrovni územně-plánovací dokumentace. Bylo zjištěno, že
hodnocený záměr je v souladu s plánovaným navýšením ubytovacích kapacit, které bylo v
ÚP schváleno a řádně posouzeno.
V katastrálním území Vítkovic na lokalitě Pode dvorem byla započata výstavba 13
nových penzionů, většina je již v současnosti realizována. Stávající ubytovací kapacita v obci
je 571 lůžek, výhledově má dle územního plánu v obci přibýt dalších 568 nových lůžek
(EKOBAU 2007). Při realizaci předmětného záměru dojde k navýšení stávající kapacity o
368 míst, což je v souladu s platným územním plánem obce. Největším rizikem pro chřástala
polního představuje vstup osob do jeho biotopu. Vzhledem k tomu, že v nejbližším okolí
záměru se chřástal téměř nevyskytuje, nepředstavuje zvýšení ubytovací kapacity přímé

20

ohrožení jeho biotopu. Dalším možným vlivem může být zvýšený provoz automobilů po
setmění. Většina dopravy bude pravděpodobně probíhat v zastavěné části obce směrem do
údolí k Jizerce, kde se hnízdní biotopy chřástala nevyskytují.
Podle zkušeností s mírou využití nově budovaných bytových domů v Krkonoších je
možno předpokládat, že část bytů bude obsazena jen krátkodobě v zimní sezóně. V zimě je
návštěvnost koncentrována především do sjezdových areálů jako je Aldrov ve Vítkovicích a
riziko negativního vlivu na předměty ochrany soustavy Natura je v tomto období nejmenší.
Míru návštěvnosti v letních měsících způsobenou realizací záměru nelze předjímat, stejně
tak chování nových obyvatel.
Výskyt chřástala je Správou KRNAP pravidelně v oblasti monitorován. Výsledky
sčítání v okolí Vítkovic nenaznačují pokles početnosti populace (tabulka 1), a to i přes to, že
zde v posledních letech došlo ke zvýšení ubytovací kapacity (stavba penzionů na lokalitě
Pode Dvorem). Je tedy zřejmé, že nelze jednoznačně prokázat vliv zvýšení ubytovací
kapacity na populaci chřástalů. V této souvislosti je třeba připomenout, že lokalita Pode
Dvorem se nachází na okraji obce, relativně blízko k loukám s nejbohatším výskytem
chřástalů. Předmětný záměr se nachází na opačné straně Vítkovic a v jeho okolí je výskyt
chřástalů možné považovat za sporadický (viz obr. 5). Součástí přípravných prací při
získávání dat byla i konzultace s odborným pracovníkem správy KRNAP, který koordinuje
monitoring výskytu chřástala polního (dr. Flousek). Také dle jeho názoru bude vliv záměru na
populaci chřástala minimální.
Lze předpokládat, že výstavba nových ubytovacích kapacit může mít za následek
zvýšení turistického tlaku ve vzdálenějších oblastech na hřebenových partiích Krkonoš, kde
je soustředěn výskyt prioritních typů přírodních stanovišť a druhů. Lze konstatovat, že počet
návštěvníků Krkonoš v turisticky atraktivních oblastech v letním období roste (Kolpron 2002).
Individuální turistika provozovaná v souladu s návštěvním řádem KRNAP sama o sobě
neznamená výrazné negativní ovlivnění předmětů ochrany PO a EVL Krkonoše. Tento vliv
se může stát významným až na úrovni posuzování vlivu celkového turistického ruchu
(návštěvnosti PO a EVL) a měl by být zohledňován na úrovni posuzování koncepčních
dokumentů.
Na základě uvedených skutečností lze konstatovat, že kumulativní vliv hodnoceného
záměru spolu s doposud realizovanými záměry obdobného charakteru lze z hlediska dopadů
na předměty ochrany EVL a PO Krkonoše vyhodnotit jako nevýznamný.
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10 Závěr
Úkolem předloženého hodnocení bylo posoudit vliv plánované výstavby bytových domů a
občanské vybavenosti v obci Vítkovice v Krkonoších. Místo stavby se nachází v areálu
bývalého zemědělského družstva a leží na území PO a EVL Krkonoše. Byly vyhodnoceny
vlivy na celistvost lokalit a zkoumány možné střety záměru s předměty ochrany EVL a PO
Krkonoše. Výsledkem bylo stanovení předmětů ochrany, které by mohly být realizací záměru
negativně ovlivněny a kvantifikace vlivu podle metodických doporučení MŽP.
Riziko ovlivnění předmětů ochrany EVL Krkonoše bylo vyhodnoceno jako nulové.
Také vliv na většinu předmětů ochrany PO byl vyloučen. Pouze v případě chřástala polního
nelze zcela vyloučit možnost, že bude docházet k vyrušování jedinců vlivem zvýšeného
pohybu osob v území. Vzhledem ke vzdálenosti místa záměru od chřástalem užívaných
ploch byl tento vliv vyhodnocen jako mírně negativní. Kumulativní působení se stávajícími
záměry obdobného charakteru bylo rovněž vyhodnoceno jako nevýznamné.
Záměr „Výstavba bytových domů a občanské vybavenosti v k.ú. Vítkovice v
Krkonoších - Zelený kopec“ nebude mít významně negativní vliv na předměty ochrany
a celistvost EVL a PO Krkonoše.

11 Návrh zmírňujících opatření
K omezení tohoto vlivu by mohla přispět lepší informovanost obyvatel nových bytových domů
o významu ochrany chřástala polního a o pravidlech platných na území NP Krkonoše. Její
zvýšení je možné dosáhnout instalací informačních tabulí v blízkosti bytových domů nebo
v okolí ploch, s početnějším výskytem chřástala polního.
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Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Dále byly využity informace přístupné na internetové adrese http://www.nature.cz.

23

Příloha

24

