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Úvod a cíle hodnocení 
Na základě požadavků vyplývajících ze Smlouvy o přistoupení ČR k EU ze dne 16. dubna 2003, 

ze směrnice o ptácích 79/409/EHS a směrnice o stanovištích 92/43/EHS byly v České republice 

zákonem č. 218/2004 Sb. ze dne 8. dubna 2004, upraveny podmínky pro vytváření soustavy 

chráněných území evropského významu Natura 2000 a stanovena pravidla pro jejich ochranu. 

Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, jejímž cílem 

je zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu 

příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožnit obnovení tohoto stavu. Na území České 

republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky významnými lokalitami. Zatímco 

evropsky významné lokality budou chráněny v rámci stávajících kategorií zvláště chráněných 

území, jsou ptačí oblasti relativně novým prvkem v systému chráněných území ČR. Cílem jejich 

zřízení není omezit ekonomický rozvoj, ale regulovat aktivity, které mohou mít negativní dopad 

na ptačí druhy, které jsou předmětem ochrany dané oblasti. 

Podnětem k zadání tohoto hodnocení bylo stanovisko KÚ Pardubického kraje 

č. 39056/2007/OTŽPZ/Le, ze dne 3. 9. 2008, kterým příslušný orgán ochrany přírody nevyloučil 

možnost významného ovlivnění území soustavy Natura 2000. Záměr je lokalizován na území 

Ptačí oblasti Králický Sněžník (CZ0711016), která byla vymezena nařízením vlády ČR 

č. 865/2004 Sb., ze dne 8. 12. 2004. Vliv na jiné ptačí oblasti a lokality soustavy Natura 2000 se 

vzhledem k lokalizaci a charakteru stavby nepředpokládá (viz obr. 1). Cílem tohoto hodnocení je 

posoudit vliv záměru na předměty ochrany ptačí oblasti a případně doporučit možná zmírňující 

opatření. Posouzení je zaměřeno pouze na možné ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000. Nelze 

jím 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 dotčené lokalitě nebo se vyskytují mimo její území. 

Hodnocení navazuje na proces posuzování záměru „Návrh změny č. 2 ÚPO Dolní 

Morava“, který byl autorem tohoto hodnocení posuzován z hlediska vlivu na lokality 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 dokumentace k záměru v rozsahu podle příl. 4 

zákona 100/2001 Sb. Dotčená lokalita byla navštívena dne 1. 10. a 25.10. 2007. Ve sledovaném 

území byla provedena lokalizace jednotlivých ploch, které budou dotčeny v případě realizace 

hodnoceného záměru a byly vyhodnoceny vztahy mezi nimi a posuzovanou ptačí oblastí. Byl 

proveden orientační biologický průzkum zaměřený na kvalitu stanovišť na dotčených plochách 

s ohledem na biotopové preference chřástala polního, který je předmětem ochrany dotčené PO 

Králický Sněžník. K vyhodnocení přítomnosti chřástala polního na lokalitě byly využity 

výsledky podrobného celoročního biologického průzkumu, prováděného pro Lyžařské středisko-
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SKI CENTRUM, Dolní Morava. Průzkum během vegetačních sezón 2007 a 2008 zpracoval 

RNDr. Jiří Veselý ve spolupráci s Mgr. Stanislavou Čížkovou  a RNDr. Miroslavem Honců.  

Při zjišťování rozlohy vhodných stanovišť pro chřástala polního v rámci celé ptačí oblasti 

byly použity informace z mapování biotopů pro soustavu Natura 2000. K popisu lokalit soustavy 

Natura 2000 byly využity informace dostupné na internetovém portálu AOPK ČR a odborná 

literatura se vztahem k předmětům ochrany. 

 

Obrázek 1.: Lokalizace zájmového území 

 
 

Základní údaje o záměru 
Název: Lyžařské středisko-SKI CENTRUM,  Dolní Morava - III etapa 

Poloha 

Kraj: Pardubický 

Obec: Dolní Morava 
Katastrální území: Velká Morava  
 

Charakteristika 

Předmětem záměru je výstavba dopravních zařízení (lanová dráha A), lyžařské plochy (sjezdová 

trať 1A), zasněžovacího systému (rozšíření stávající technologie), parkovací plochy (parkoviště s 

odvodněním a likvidací odpadních vod), bobová dráha s obslužným objektem. Stavba je 
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navržena jako trvalá a jedná se o novostavbu. Stavba bude využívána v zimním období pro 

lyžařské vyžití návštěvníků a v letním období pro sportovní využití v částečném provozu. 

 

Stavba je členěna na tyto objekty: 
SO 01 SJEZDOVÁ TRAŤ 1A 

  

SO 02 LANOVÁ DRÁHA A 

SO 02.1 LANOVÁ DRÁHA 

SO 02.2 DOLNÍ STANICE 

SO 02.3 HORNÍ STANICE 

SO 02.4 ÚPRAVA VEDENÍ VN 

  

SO 03 ROZŠÍŘENÍ ZASNĚŽOVACÍHO SYSTÉMU 

SO 03.1 ČERPÁNÍ VODY 

SO 03.2 TRUBNÍ ROZVODY VODY 

SO 03.3 ELEKTROINSTALACE 

SO 03.4 KABELOVÉ ROZVODY ELEKTRO 

  

SO 04 PARKOVACÍ PLOCHY 

SO 04.1 ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ PI 

SO 04.2 NOVÉ PARKOVIŠTĚ PII 

SO 04.3 ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE A LAPOL 

  

SO 05 BOBOVÁ DRÁHA 

SO 05.1 BOBOVÁ DRÁHA 

SO 05.2 DOLNÍ STANICE 

SO 05.3 HORNÍ STANICE 

 

Zásady technického řešení jsou stručně uvedeny pro jednotlivé stavební objekty a technologická 

zařízení v následující části textu. Podrobný popis stavebních objektů je součástí projektové 

dokumentace. 

 

SO 01 – SJEZDOVÁ TRAŤ 1A 

Od výstupního místa lanové dráhy A je vedena sjezdová trať 1A podél trasy LD k jejímu 

nástupnímu místu. Trasa je v horní části vedena v lesním porostu, ve spodní části je na loukách. 

Na odlesněných plochách bude provedeno odfrézování nebo odsekání pařezů pod úroveň terénu 

cca 30-50 cm a překrytí okolní zeminou. V místech větších terénních úprav z důvodu vyššího 

příčného sklonu a terénních nerovností bude provedeno vytrhání pařezů a jejich zahrabání do 

připravené zemní jámy. 

Na lučních porostech se nepředpokládají rozsáhlé zemní práce ani terénní úpravy. Jedná 

se o lokální úpravu terénních nerovností bez potřeby rozsáhlých plošných zásahů do terénu.  

Na odlesněných a terénně upravených plochách bude realizováno protierozní opatření 

formou odvodňovacích stružek. 
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SO 02 – LANOVÁ DRÁHA A 

Jedná se o sedačkovou lanovou dráhu  s vozy pevně uchycenými na laně, tj. čtyřmístnými 

sedačkami a nástupním pohyblivým pásem. Trasa lanové dráhy je vedena od údolní-nástupní 

stanice po vrcholovou-výstupní stanici. Výstupní plocha horní stanice je tvořena celistvým 

zemním násypem mezi opěrnými zdmi. Podpěry tvaru T jsou přišroubovány k základu pomocí 

kotevních šroubů. Šikmá délka LD bude 1125,50 m. 

 

SO 03 – ROZŠÍŘENÍ ZASNĚŽOVACÍHO SYSTÉMU 

Pro výrobu technického sněhu je instalováno technologické zařízení na výrobu technického 

sněhu na lyžařské ploše podél trasy stávajícího lyžařského vleku. Pro novou výstavbu lyžařského 

areálu je navrženo rozšíření stávajícího systému. Pro odběr technologické vody bude sloužit 

stávající typový odběrný objekt z toku řeky Moravy, který byl realizován v roce 2007. 

Podmínkou je zachování min. průtoku pod odběrem dle požadavků správce toku a vydaného 

vodoprávního povolení.  

Trasa nových řadů je vedena po sjezdových tratích tak, aby byla zajištěna možnost 

rovnoměrného vysněžení lyžařských ploch a exponovaných míst. Z výtlaku vysokotlakých 

čerpadel v ČS je vyvedeno potrubí které je napojeno na stávající výtlačný řad podél trasy 

stávajícího lyžařského vleku. Po nové lyžařské ploše – sjezdovce 1A je veden nový výtlačný řad 

v celé její délce. Součástí rozvodu je na jeho konci v nejvyšším místě podzemní stavební objekt s 

technologickým zařízením. Jedná se o odvzdušňovací šachtu.  

Jako přípojná místa k rozvodu vody a elektro jsou navrhovány nadzemní a podzemní 

hydroboxy z důvodu zachování letní využitelnosti dotčených pozemků. 

Nadzemní hydrobox - kompaktní oceloplechový pilíř s prostorem pro elektrorozvaděč a 

prostorem pro umístění a krytí vodního hydrantu. 

Podzemní hydrobox -  betonové nebo plastové podzemní šachty, kde je umístěn připojovací 

pilíř Rs a vodní hydrant H. Vstup do šachty je kryt ocelovým poklopem. 

Součástí řešení elektroinstalace jsou silnoproudé rozvody nn pro technologii v čerpací stanici 

ČS2 a vnější silnoproudé rozvody pro  napájení  sněžných kanonů u rozšíření zasněžovacího 

systému. 

 

SO 04 – PARKOVACÍ PLOCHY 

V rámci 3.etapy výstavby SKI CENTRA Dolní Morava je navrženo nové parkoviště PII pro 107 

osobních vozidel. Zároveň je upravena kapacita parkoviště PI z PD pro 1. etapu, bude rozšířena z 

původních 33 stání na 85 stání . 

 

SO 05 – BOBOVÁ DRÁHA 

Bobová dráha je navržena typu Alpine Coaster je umístěna v jižní části lyžařského areálu podél 

trasy stávajícího lyžařského vleku. Trasa vleku pro boby je vedena souběžně s trasou LV. Trasa 
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dráhy je situována v ploše podél vleku s příslušnými zatáčkami, vlnami a dvěma karusely. Šikmá 

délka dráhy a vleku je 1640,30 m. 

Pojezdová dráha tvořená rourami je instalována nad úrovní terénu. Ukotvení do země je 

řešeno pomocí ocelových nohou (patek), které jsou zajištěny zemními hřeby. Na měkké půdě je 

pevnost podloží zvyšována hutněním pomocí kamenné drtě. 

Na ploché nosníky trubkové konstrukce dráhy jsou montovány párové ocelové profily spojující 

pomocí šroubových svorek trubkovou konstrukci se zemními patkami tak, že je umožněno 

plynulé nastavení výšky celé konstrukce. Směrem od plochých nosníků je základna ocelové 

konstrukce se vzrůstající výškou postupně rozšiřována tak, aby bylo dosaženo co největší 

stranové stability dráhy.  

 

Obrázek 2.: Grafické znázornění plánovaných staveb vlevo dolní část, vpravo horní část 

zasahující do stávajícího lesa. 
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Identifikace a popis ovlivněných lokalit soustavy Natura 2000 
Jediná lokalita soustavy Natura 2000, která by mohla být posuzovaným záměrem dotčena, je 

Ptačí oblast Králický Sněžník. Prostorové vztahy mezi lokalitou a zájmovým územím jsou 

zřejmé z obrázku 1. 

 

Popis ptačí oblasti 

Název lokality: Králický Sněžník 

Kód lokality: CZ0711016 

Kraj: Olomoucký, Pardubický 

Rozloha: 30.225,33 ha  

 

Charakteristika pta čí 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 
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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. v platném znění 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.  

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. 

 

Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany v dotčeném území 
Zájmové území leží v severozápadní části Ptačí oblasti Králický Sněžník na západně 

orientovaném svahu údolí řeky Moravy. Hodnocený záměr je částečně situován na území 

stávajících  lesních porostů, v nichž se chřástal polní nevyskytuje. Větší část dotčeného území, je 

však pokryta lučními stanovišti, která jsou potenciálním biotopem tohoto druhu (obr. 3).  

Vegetace na dotčených loukách je determinována historií zemědělského hospodaření. 

Většinou se jedná o pravidelně sečené druhově chudší louky, které byly v minulosti hnojeny, 

eventuelně byl jejich povrch narušen a byly sem dosety produkční druhy trav (obr. 4). 

V porostech dominuje srha laločnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá a bojínek luční. 

V menší míře se uplatňuje i kostřava červená, lipnice širolistá, psineček obecný a trojštět žlutavý. 

Z lučních bylin je přítomna kopretina bílá, kerblík lesní, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, 

hrachor luční, kokrhel menší, pryskyřník prudký, jetel plazivý, starček přímětník, svízel bílý, 

škarda dvouletá, máchelka podzimní, kontryhel obecný a světlík lékařský. Druhová diverzita 

porostů je větší v horní části svahu, kde se vyskytuje i několik vzrostlých stromů (jasan ztepilý, 

javor klen, jeřáb obecný). 

 

 



 11

Obrázek 3.: Celkový charakter území s vyznačením plochy na níž bude záměr realizován 

 
 

Charakter lučních porostů odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, ale během terénního 

šetření v hnízdních sezónách 2007 a 2008 nebyla jeho přítomnost v zájmovém území zjištěna. 

Nejbližší výskyt jednoho volajícího samce byl zaznamenán v roce 2007 na protějším svahu údolí 

Moravy asi 1 km severozápadně od hodnoceného záměru (Veselý 2008). 

Chřástal polní je sukcesně polygamní druh, to znamená, že volající samci mohou během 

jedné sezóny přeletovat mezi různými lokalitami. Charakter výskytu se může měnit i meziročně, 

takže některé lokality jsou obsazeny jen v určitých letech. Z těchto důvodu lze jeho výskyt s 

určitostí vyloučit jen na základě opakovaného monitorování lokalit. Vzhledem k početnosti 

populace na území PO Králický Sněžník a velké pohyblivosti chřástalích samců během hnízdní 

sezóny, 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. 

V rámci zpracovávání tohoto hodnocení byla provedena konzultace s panem Romanem 

Chaloupkem, který se od roku 1997 zabývá kroužkováním chřástalů v některých částech PO 

Králický Sněžník. Podle jeho vyjádření se chřástal polní v horních partiích údolí Moravy 

vyskytuje spíše sporadicky. Dlouhodobá data nejsou k dispozici, neboť v tomto území nepůsobí 

žádný kroužkovatel. 
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Limitujícím faktorem, který v současnosti prakticky vylučuje možnost úspěšného 

vyhnízdění chřástalů na plochách dotčených záměrem, je  způsob využívání zdejších travních 

porostů. Pravidelná seč, která obvykle probíhá v době, kdy chřástalové ještě hnízdí významně 

omezuje možnosti jeho výskytu. Louky na zájmových plochách jsou také relativně suché a 

chřástal polní preferuje stanoviště s alespoň maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí 

biotopy zpravidla hostí větší množství hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Za 

současného stavu lze zájmové území charakterizovat jako potenciálně vhodný biotop pro 

chřástala, avšak jeho výskyt je limitován stávajícím managementem.  

 

Obrázek 4.: Pohled na dolní část území určenou ke stavbě parkovišť a spodní stanice lanové 

dráhy (vlevo) a horní část svahu v místě navržené bobové dráhy a sjezdové trati (vpravo). 

   
 

Vyhodnocení vlivů na předměty ochrany 
Realizací záměru dojde k záboru pozemků, na nichž se vyskytují biotopy, které mohou být 

využívány chřástalem polním, současný režim na lokalitě však limituje možnosti hnízdění. Také 

kvalita porostů není optimální z hlediska výskytu hmyzu, který je hlavní složkou potravy 

chřástalů.  

Výstavbou parkoviště dojde k trvalému záboru lučních stanovišť. Plocha určená k této 

funkci však leží v dolní části svahu v těsné blízkosti silnice a trvale užívaných budov (obr. 4). Je 

zde tedy silný antropický tlak v podobě rušení hlukem, světlem a pohybem osob. Z tohoto 

důvodu se tato plocha jeví jako nevhodná pro výskyt chřástala polního a realizace stavby nebude 

mít významně negativní vliv na jeho populaci. 

Výstavba nové lanovky a prodloužení sjezdovky do stávajícího lesního porostu bude 

představovat ovlivnění potenciálních biotopů chřástala polního. Během stavby lanovky dojde 

pouze k lokálnímu narušení povrchu půdy při osazení několika podpěrných sloupů a umístění 

spodní stanice lanovky. Provoz stavby by se nemusel významně dotknout kvality biotopů, avšak 

pouze za předpokladu, že by sjezdové lyžování probíhalo jen v době s dostatečnou sněhovou 

pokrývkou, aby nedocházelo k narušování povrchu půdy na místech s nedostatkem sněhu. 

Dalším předpokladem pro vyloučení vlivu tohoto dílčího záměru je omezení  provozu lanovky 

na zimní období. Významným faktorem, který se projeví na kvalitě lučních porostů, bude i 

způsob údržby sjezdové tratě. Zejména režim umělého zasněžování a s ním spojené změny 
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v délce trvání sněhové pokrývky a také frekvence sečení nebo mulčování travních porostů na 

ploše sjezdovky. Samotné prodloužení sjezdové tratě do lesního porostu se předmětu ochrany 

nijak nedotkne. 

Záměr výstavby bobové dráhy představuje nejzávažnější vliv na potenciální biotop 

chřástala polního. Jedná se o stavbu, která bude provozována během letní sezóny, tedy v době, 

kdy chřástalové hnízdí. Kromě narušení povrchu půdy a rizika následné degradace travních 

porostů bude nejvýznamnějším vlivem tohoto záměru vyrušování související s pohybem osob a 

hlukem při provozu zařízení. Tyto vlivy prakticky vyloučí možnost výskytu chřástala polního 

v zájmovém území. Celková ztráta potenciálního stanoviště chřástala způsobená tímto záměrem 

bude minimálně 10 ha. K ploše bobové dráhy (asi 5 ha) je třeba přičíst také okolní zónu v níž 

bude působit vyrušování hlukem. 

Význam úbytku stanovišť pro populaci chřástala polního závisí na tom, zda se 

chřástalové v daném prostoru vyskytují a v jaké početnosti. Při terénním průzkumu v letech 2007 

a 2008 nebyla zjištěna přítomnost žádného tokajícího samce a je proto pravděpodobné, že zde 

v těchto sezónách chřástalové nehnízdili. Také z dalších zjištěných skutečností (viz předchozí 

kapitola) vyplývá, že dotčené plochy v současnosti nepředstavují pro chřástala polního 

významné hnízdiště. Jejich celoroční využití ke sportovním účelům se ve srovnání se současným 

způsobem hospodaření nedotkne populace chřástala polního natolik, aby v rámci ptačí oblasti 

došlo k porušení podmínek uvedených v definici příznivého stavu druhu.  

Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro  

chřástala polního v jeho přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací 

tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska ochrany. Podle § 3 písm. r) zákona 114/92 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny  je stav 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 

 

Jako referenční stav při hodnocení předmětů ochrany se považuje jejich stav v době vyhlášení 

ptačí oblasti. Vzhledem k faktu, že zájmové území není chřástalem polním osídleno a pozemky 

jsou obhospodařovány způsobem, který prakticky vylučuje jeho úspěšné hnízdění, nelze 

prokázat, že úbytek těchto stanovišť bude mít za následek snížení životaschopnosti populace 

chřástalů nebo že nebudou v dohledné době existovat dostatečně velká stanoviště 

k dlouhodobému zachování jeho populací. 

 Výsledky hodnocení vlivů posuzovaného záměru na PO Králický Sněžník jsou shrnuty 

v následující tabulce, která odpovídá metodickým pokynům MŽP. 
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Tabulka hodnocení vlivů 
Charakter ovlivn ění Hodnota vlivu Popis 

Ohrožení populace chřástala polního 0  Nulový vliv.  Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. 

Úbytek potenciálních stanovišť -1  

Mírně negativní vliv. Nevylučuje realizaci záměru.  
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; 
mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo 
druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného 
vývoje druhu. 

 

Posouzení variant záměru 
Záměr byl předložen pouze v jedné aktivní variantě. Je možné srovnat potenciální vliv této 

varianty a varianty nulové, tedy takové, kdy by k výstavbě sportovních zařízení nedošlo. 

Nulová varianta předpokládá zakonzervování lokality v současném stavu, tedy provoz 

lyžařského vleku bez realizace bobové dráhy, stavby nové lanovky a prodloužení stávající 

sjezdovky. Ve srovnání s aktivní variantou by nedošlo k záboru pozemků, na nichž se vyskytují 

stanoviště potenciálně vhodná pro chřástala polního. Ze jištěných skutečností vyplývá, že 

chřástal polní v zájmovém území, ani v jeho blízkém okolí v sezóně 2007-2008 nehnízdil. Louky 

na posuzované lokalitě jsou pravidelně sečeny v době, kdy chřástal polní ještě hnízdí, takže 

stávající management porostů prakticky vylučuje možnost úspěšné reprodukce tohoto druhu. 

Nulová varianta představuje pouze zachování porostů, které jsou za předpokladu změny 

v hospodaření, potenciálně vhodné pro chřástala polního.  

 

 

Kumulativní vlivy 
Hodnocení kumulativních vlivů bylo provedeno v rámci předchozí dokumentace hodnocení 

vlivů změny č. 2 ÚPO Dolní Morava na území soustavy Natura 2000. V době zpracování tohoto 

hodnocení nebyly známy žádné nové projekty, které by ovlivnily výsledky předchozího 

hodnocení. 

Na celém území PO Králický Sněžník jsou v současnosti v různé fázi přípravy další 

záměry, které se mohou dotknout předmětu ochrany (individuální výstavba, záměry výstavby 

větrných elektráren, budování sportovních zařízení). Vzhledem k tomu, že neexistuje kompletní 

přehled těchto aktivit, nelze hodnotit jejich synergický vliv na populaci chřástala polního. 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).  

V případě záboru biotopu zájmového druhu závisí hodnocení významnosti vlivu na 

velikosti zastavěné plochy a její kvalitě. Obecně lze konstatovat, že významný negativní vliv 

nastává v tom případě, když v rámci celé PO dojde k úbytku více než 1 % rozlohy zájmových 
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biotopů nebo populace předmětu ochrany. To platí pro hodnocení samotného záměru a zejména 

při hodnocení záboru stanoviště při hodnocení kumulativních vlivů. Z důvodu velké rozlohy PO 

Králický Sněžník bylo přistoupeno k hodnocení ztráty stanoviště v bližším okolí záměru. Bližší 

okolí záměru představuje jasně definovaný prostor - např. říční údolí, luční enkláva apod. V 

tomto lokálním měřítku může významný negativní vliv nastat, když je ztráta předmětného 

stanoviště větší než 5 %. 

V souvislosti s možným kumulativním vlivem na potenciální biotop chřástala polního 

byla hodnocena část PO Králický Sněžník představující horní část údolí řeky Moravy a 

sousedního Lipkovského potoka. V tomto území byly vytipovány záměry s možným 

kumulativním vlivem na předmět ochrany PO. Jedná se o záměr „Lyžařské středisko-SKI 

CENTRUM, Dolní Morava“, který představuje výstavbu penzionu a ubytovacích chat přímo 

v rámci lyžařského areálu, jehož součástí budou i stavby představující zde hodnocený záměr. 

Další záměr s možným kumulativním vlivem je rekonstrukce Ski areálu Sněžník, který se 

nachází asi 500 m severně od zájmového území a výstavba Penzionu  Jirásko, který leží v těsném 

sousedství. Další plošně rozsáhlejší sportovní areál se nachází asi 1,5 km jihozápadně na 

protějším svahu údolí Moravy. Jedná se o lyžařský areál Větrný vrch. 

K určení rozlohy biotopů ve sledovaném území byla použita data z mapování biotopů 

(http://merkur.nature.cz). Bylo zjištěno, že v horní části údolí řeky Moravy a Lipkovského 

potoka se biotopy vhodné pro chřástala polního nacházejí na plochách o celkové rozloze téměř 

473 ha. 

Záměr výstavby penzionu a ubytovacích chat Lyžařské středisko-SKI CENTRUM, Dolní 

Morava“, který bezprostředně sousedí s plochou určenou k realizaci bobové dráhy byl 

samostatně hodnocen z hlediska vlivu na lokality Natura 2000 (Losík 2007). Toto posouzení 

nezjistilo významný negativní vliv na soustavu Natura 2000, ztráta biotopů způsobená tímto 

záměrem je 0,86 ha. 

 Ski areál Sněžník je situován na zalesněných svazích, na nichž byly zřízeny sjezdové 

tratě. Související stavební objekty a zázemí areálu navazuje na intravilán obce. Nenacházejí se 

zde vhodné biotopy pro chřástala polního. Záměr rekonstrukce Ski areálu Sněžník byl 

samostatně hodnocen z hlediska vlivu na soustavu Natura 2000. Posouzení autorizovanou 

osobou vyloučilo možnost ovlivnění jedinců chřástala polního i jakýkoli zásah do biotopu tohoto 

druhu. Kumulativní vliv tohoto záměru a hodnocené stavby je tedy zanedbatelný. Lze jen 

spekulovat o možném zvýšení počtu návštěvníků díky zatraktivnění území obce Dolní Morava 

pro sportovní aktivity. Tento vliv by se ovšem projevil výhradně v zimním období, kdy nemůže 

dojít k ovlivnění předmětu ochrany případným vyrušováním ze strany návštěvníků lokality. 

 Penzion Jirásko leží v bezprostřední blízkosti hodnoceného záměru. Jde o ubytovací 

objekt s kapacitou 50 míst, jehož výstavba byla dokončena v letošním roce. Ani v tomto případě 

nedošlo k záboru stanovišť, který by mohl chřástal polní využívat (stavební pozemek leží v obci 

v těsné blízkosti silnice). Teoretické ovlivnění předmětu ochrany by mohlo být způsobeno 

zvýšením návštěvnosti v okolí penzionu. Tento vliv se bude kumulativně zesilovat v případě 
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realizace hodnoceného záměru. I v tomto případě bude návštěvnost největší v zimním období, 

takže nedojde k ovlivnění předmětu ochrany. Vzhledem k charakteru lokality, lze předpokládat, 

že obsazenost penzionu bude během letních měsíců nižší a působení návštěvníků bude 

koncentrováno v nejbližším okolí budovy. Rozsáhlé luční porosty nad penzionem nebudou 

významně ovlivněny. Kumulativní vliv záměru Penzion Jirásko byl proto vyhodnocen jako 

nevýznamný. 

 Lyžařský areál Větrný vrch byl vybudován na pozemcích, které hostí obdobnou vegetaci 

jako plochy dotčené posuzovaným záměrem. Areál Větrný vrch byl vybudován bez potřebných 

povolení, takže jeho vliv na lokality soustavy Natura 2000 nebyl odpovídajícím způsobem 

vyhodnocen. V rámci tohoto sportoviště byla vybudována i cyklokrosová trať s letním 

provozem, takže došlo k trvalému záboru stanovišť, která odpovídají biotopovým nárokům 

chřástala polního. Celková plocha ztracených biotopů je odhadována na 10 ha.  

V případě realizace hodnoceného záměru, by došlo k záboru asi 10 ha vhodných biotopů. 

Celková ztráta v součtu s ostatními záměry bude tedy činit 20,86 ha. To představuje 4,4 % 

celkové rozlohy obdobných stanovišť v této části PO Králický Sněžník (horní část údolí Moravy 

a Lipkovského potoka). Ani v lokálním měřítku tedy nepředstavuje takovýto úbytek stanovišť 

významné ovlivnění předmětu ochrany, ale jedná se o hodnotu, která je pod hranicí významného 

negativního ovlivnění (5 %).  

 

 

Závěr 
Hodnocený záměr „Lyžařské středisko-SKI CENTRUM,  Dolní Morava - III etapa“ nemá 

významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

Použitá literatura 
ANONYMUS (2001): Péče o lokality soustavy Natura 2000: Ustanovení článku 6 směrnice o 

stanovištích 92/43/EHS, edice Planeta, IX/ 4. 

ANONYMUS (2001): Hodnocení plánů a projektů, významně ovlivňujících lokality soustavy 

Natura 2000: Metodická příručka k ustanovení článků 6(3) a 6(4) směrnice o stanovištích 

92/43/EHS, edice Planeta, XII/1. 

BROYER J. (2003): Unmown refuge areas and their influence on the survival of grassland birds 

in the Saoˆne valley (France), Biodiversity and Conservation 12: 1219–1237. 

BRÜGER P., PYKAL J., HORA J. 2001: Chřástal polní-Pomozme mu přežít. Česká společnost 

ornitologická. 15 pp. 

CULEK M. (ed.) (1996): Biogeografické členění České republiky. Enigma, Praha. 

FAHEY, B.; WARDLE, K.; WEIR, P. (1999): Environmental effects associated with snow 

grooming and skiing at Treble Cone Ski Field. Part 2. Snow properties on groomed and non-

groomed slopes. Science for Conservation 120B: 49.62. 

HORA J., MARHOUL P., URBAN T. (2002): Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích 

oblastí. Praha. 

HUDEC K., ŠŤASTNÝ K. a kol. (2005) Fauna ČR: Ptáci, díl II/1. Academia, Praha. 

CHYTRÝ M. a kol. (2001): Katalog biotopů ČR. – AOPK ČR, Praha. 

LOSÍK J. (2007): Posouzení vlivu záměru na lokality Natura 2000: Lyžařské středisko – SKI 

CENTRUM, Dolní Morava. Zadavatel: EMPLA s.r.o.  

LOSÍK J. (2008): Posouzení vlivu na lokality soustavy Natura 2000: Návrh změny č. 2 ÚPO 

Dolní Morava. Zadavatel: SKI Centrum Dolní Morava, a.s. 

MCCRACKEN D.I. & TALLOWIN J. R. (2004): Swards and structure: the interactions between 

farming practices and bird food resources in lowland grasslands. Ibis,146 (Suppl. 2): 108–114. 

VESELÝ J. (2008): Hodnocení lokality pro výstavbu penzionu a čtyř ubytovacích chat v lokalitě 

„Lyžařské středisko SKI CENTRUM, Dolní Morava,“ v k.ů. Dolní Morava. Nepublikované 

biologické hodnocení. 

VICKERY J. A. et al. (2001): The management of lowland neutral grasslands in Britain: effects 

of agricultural practices on birds and their food resources. Journal of Applied Ecology, 38: 

647–664. Van Ommeren R.J. 2001: Species composition on reclaimed ski runs compared with 

unseeded areas. Journal of Range Management 54 (3): 307-311. 

Wardle, K.; Fahey, B. 1999: Environmental effects associated with snow grooming and skiing at 

Treble Cone Ski Field. Part 1. Vegetation and soil disturbance. Science for Conservation 

120A: 1.48. 

 

Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků 

Nařízení vlády č. 685/2004 Sb., kterými se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 


