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Úvod
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
REKREAČNÍ DOMY XB1 PROJECTS
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění, a slouží jako základní podklad pro zjišťovací řízení podle § 7 tohoto zákona. Oznámení je zpracováno v
rozsahu přílohy č. 3 zákona.
Předmětem záměru je výstavba a provoz tří domů pro rodinnou rekreaci. Jako součást záměru je výstavba
komunikace a parkovacích stání, elektrické přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky odpadních a
srážkových vod, vodovod, kanalizační sběrač s odbočením, zpevněné plochy, terénní úpravy, opěrné zdi
(podrobněji viz kapitola B). Záměr je umísťován na západním okraji obce Horní Malá Úpa, lokalita leží
v Krkonošském národním parku a současně tak leží v evropsky významné lokalitě (EVL) Krkonoše (kód
CZ0524044) a ptačí oblasti (PO) Krkonoše (kód CZ0521009).
Záměr lze tedy zařadit dle přílohy č.1 zákona č. 100/01 Sb. následně:
II/ 10.10 (Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích chráněných podle
zvláštních právních předpisů), sloupec A.
Dále dle vyjádření Správy KRNAP, značka KRNAP 09814/2010 ze dne 26.11.2010 z důvodu nevyloučení vlivu
záměru na lokality NATURA má být záměr předmětem posuzování dle §4 odst.1 písm. e) zákona č. 100/01 Sb.
Požadované posouzení vlivu záměru – „Rekreační domy XB1 Projects“ v k.ú. Horní Malá Úpa na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D., (osoba autorizovaná k provádění posouzení podle §45i zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění (číslo rozhodnutí: 57148/ENV/09, 1837/630/09). Z provedeného hodnocení je
zřejmé, že realizací záměru nedojde k významnému negativnímu ovlivnění celistvosti EVL a PO Krkonoše.
(Úplný text posouzení je přiložen na CD).
Dle § 4 uvedeného zákona záměr podléhá posuzování podle zákona, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím
řízení podle §7. Příslušným úřadem bude ministerstvo životního prostředí.
Oznamovatelem záměru je společnost XB1 PROJECTS, a.s. Václavské nám.19, 110 00 Praha.
Oznámení je zhotoveno firmou AMEC s.r.o. na základě objednávky oznamovatele.
Do pracovního programu zhotovitele byla zakázka zařazena pod číslem C1133-11-0. Pro zpracování oznámení
byly použity podklady poskytnuté oznamovatelem a projektantem záměru, dále byly získány informace během
vlastních průzkumů lokality, bylo využito informací presentovaných na veřejné síti (internetu) a archívu autorů.
Zpracování oznámení proběhlo v srpnu 2011.
Cílem oznámení je poskytnout základní údaje o záměru a jednotlivých složkách životního prostředí v jeho okolí
a možných vlivech záměru na tyto složky a veřejné zdraví. Širší veřejnosti doporučujeme k prostudování Část
G oznámení, která stručně shrnuje podstatné informace o záměru a jeho možných vlivech na životní prostředí.
Podrobnější informace jsou pak uvedeny v příslušných kapitolách oznámení.
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ČÁST A
ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
XB1 PROJECTS, a.s.

A.2. IČ
282 37 498

A.3. Sídlo
Václavské náměstí 19, 10 00 Praha

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Ing. Ladislav Ornst
tel: +420 222 242 118
e-mail.: ornst@sicf.cz
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ČÁST B
ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Název záměru
REKREAČNÍ DOMY XB1 PROJECTS
Zařazení záměru
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. je
následující:
Záměr spadá pod:
kategorie:
bod:
název:
sloupec:

II
10.10
Rekreační a sportovní areály, hotelové komplexy a související zařízení v územích
chráněných podle zvláštních právních předpisů
A

Dle §4 uvedeného zákona patří záměr pod odstavec (1) písmeno c) a podléhá posuzování podle zákona,
pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení podle §7.
Příslušným úřadem je Ministerstvo životního prostředí.
Dále dle vyjádření Správy KRNAP, značka KRNAP 09814/2010 ze dne 26.11.2010 z důvodu nevyloučení vlivu
záměru na lokality NATURA má být záměr předmětem posuzování dle §4 odst.1 písm. e) zákona č. 100/01 Sb.
Požadované posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D., (osoba
autorizovaná k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (číslo rozhodnutí:
57148/ENV/09, 1837/630/09). Z provedeného hodnocení je zřejmé, že realizací záměru nedojde
k významnému negativnímu ovlivnění celistvosti EVL a PO Krkonoše. (Úplný text posouzení je přiložen na CD),
tedy předpokládáme, že záměr bude zařazen pouze dle předchozího bodu.

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
3 objekty pro rodinnou rekreaci, každý o parametrech:
⋅
⋅
⋅

Zastavěná plocha:
Obytná plocha:
Užitková plocha:

2

223.24 m
2
242.36 m
2
354.02 m

Komunikace o šířce 4 m se zatravňovacími tvárnicemi s odbočkami k objektům a napojením sousedního
pozemku, celková délka 148 m.
Parkovací stání 7 + 1 pro invalidy a 3 parkovací místa na zpevněných plochách u objektů, přípojky
inženýrských sítí.
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B.I.3. Umístění záměru
Záměr je umístěn následovně:
kraj:
obec:
katastrální území:
pozemek

Královéhradecký
Malá Úpa
Horní Malá Úpa
parcelní číslo 144/2

Domy pro rodinnou rekreaci se budou nacházet v zastavěné části na západním okraji obce Horní Malá Úpa. Na
sousedních pozemcích se nachází rekreační objekty. Jedná se o klidovou lokalitu v místě Pomezních boud.
Celá lokalita řešeného území je dopravně napojená stávající veřejnou komunikací. Řešená lokalita je ve správě
Krkonošského národního parku.
Záměr dále řeší krátkou přípojkou napojení objektu na sousední parcele č.143/2.
Navržené řešení území je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (2006) i návrhem Zadání
změny č.1 (2011). Jedná se o návrhové plochy se zástavbou s převažujícími objekty bydlení, případně
službami cestovního ruchu.
Poloha záměru je zřejmá z následujících obrázků.
Obr: Výřez územního plánu Malá Úpa (2006) a umístění záměru na ortofotomapě (bezrozměrné)

Dle vyjádření stavebního úřadu je umístění záměru v souladu s platnou územně plánovací dokumentací
respektive v současné době s platným územním plánem obce Malá Úpa (viz příloha H.I.).
Záměr je také v souladu se návrhem zadání změny č.1 územního plánu obce Malá Úpa.
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B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Záměrem jsou novostavby 3 domů pro rodinnou rekreaci. Domy jsou všechny stejné, dvoupodlažní
nepodsklepené objekty s podkrovím. Nebudou sloužit k trvalému bydlení, ale pouze k rekreačním účelům. Dále
jsou navrženy zpevněné plochy kolem objektů, sjezd z veřejné komunikace na pozemek investorů a
komunikace pro příjezd k jednotlivým domům. Bude provedeno napojení objektů na veřejné inženýrské sítě,
bude se jednat o napojení na elektrickou energii, vodovod a kanalizaci. Jedná se o stavby trvalé
Možnost kumulace s jinými záměry
Za kumulativní vlivy ostatních aktivit v zájmovém území lze považovat zejména další případnou novou
výstavbu v blízkém okolí, včetně záboru lučních pozemků pro stavební účely. Dále přichází do úvahy případně
nadměrné turistické a dopravního využívání území. Zájmová parcela je situována v bezprostřední blízkosti
stávající zpevněné komunikace (západně), která slouží jako turistická trasa i přístupová linie k blízkým
turistickým chatám. Severně až východně je zájmová lokalita lemována další turistickou trasou vedenou po
lesní cestě (neblíže cca 30 m od hranice pozemku). Je tedy evidentní, že již v současnosti je zájmová lokalita
výrazně ovlivněna rušivým vlivem turismu. V těsném sousedství navržené výstavby se nachází obydlený dům a
několik penzionů (řádově desítky metrů od hranice pozemku). V neposlední řadě je část okolních lučních
pozemků obhospodařována (sečení). Na části zájmového pozemku probíhá periodická pastva koní.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.cenia.cz) vyplývá, že v prostoru navržené
výstavby rekreačních domů a v jejím okolí nejsou známy další realizované či připravované záměry, které by
měly aktuálně významně ovlivnit řešené území.
Vzhledem k nevelkému rozměru staveb a minimálnímu působení záměru (viz následující kapitoly v části D)
nepředpokládáme významnější negativní ovlivnění stávajícího stavu území a tedy ani kumulativně významně
negativní ovlivnění kteréhokoliv druhu bioty, obecně či zvláště chráněných částí přírody a veřejného zdraví.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění
Jedná se klidnou rekreační lokalitu s dobrým dopravním napojením a vysokým rekreačním potenciálem.
Celkem se bude jednat o výstavbu tří domů pro rodinnou rekreaci. Domy budou umístěny v intravilánu obce,
v souladu s územním plánem obce, který zde umístění rekreačních objektů umožňuje. Pozemek je dobře
dopravně přístupný, je zde snadný přístup ke stávajícím inženýrským sítím.
Stavební pozemek je majetkem stavebníka. Záměr je uvažován pouze v jedné variantě.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Záměr je členěn na jednotlivé stavební objekty (níže uvádíme bez dalšího členění):
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05
SO 06
SO 07
SO 08
SO 09
SO 10
SO 11
SO 12
SO 13
SO 14

Dům pro rodinnou rekreaci – dům 1
Dům pro rodinnou rekreaci – dům 2
Dům pro rodinnou rekreaci – dům 3
Vodovod – lokalita „nové domy“
Kanalizační sběrač „B4“ s odbočením
Kanalizace pro odvod srážkových vod
Elektrická přípojka
Komunikace a sjezd(větve A-E)
Zpevněné plochy
Vodovodní přípojka
Kanalizační přípojka
Opěrná zeď
Terénní úpravy
Podzemní komunikační vedení komunikační sítě
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SO 01-03 Domy pro rodinnou rekreaci
Jedná se o tři stejné domy pro rodinnou rekreaci. Domy jsou nepodsklepené, budou mít dvě nadzemní podlaží
a podkroví. Horní stavba bude dřevostavbou, která bude stát na vybetonované základové desce. Domy budou
mít cca obdélníkový půdorys s rozšířením ve středové části. V severní, jižní a východní části bude kolem domu
nad prvním nadzemním podlažím plochá střecha s minimálním spádem. Sklon hlavní části domu bude 45°. Na
východní a západní straně budou mít domy pultové vikýře se sklony 18°. St řechy budou bez přesahů, ploché
střechy budou mít vytažené atiky. Budou dodrženy podmínky dané regulativy a územně plánovacími podklady
pro danou lokalitu. Výška hřebene je cca 9,27m od úrovně podlahy v přízemí. Upravený terén kolem objektu
bude 0,3m pod úrovní podlahy přízemí se spádem upraveného terénu směrem od domu. Pohledově budou
domy obloženy dřevěným obkladem a deskami Fermacell H2O (cementem propojená deska z lehkého betonu
se sendvičovou strukturou). Střešní krytina bude z asfaltových modifikovaných pásů v místě plochých střech. V
místě větších sklonů bude použita plechová krytina. Vikýře budou mít jako krytinu plech. Oplechovány budou
také boční strany vikýřů.
Dispozičně je v jižní části objektů vstup s prostorem např. pro kola, vedle ní je umístěna lyžárna. Ze vstupu se
postupuje přes šatnu do haly se schodištěm vedoucím do druhého nadzemního podlaží. Hala slouží jako
centrální místnost pro vstup do většiny místností v přízemí (do kuchyně spojené s obytným prostorem, do
skladu odkud je průchod do technické místnosti, do wellnes části objektu, kam vstupujeme přes šatnu).
Ve druhém nadzemním podlaží se nachází chodba pro vstup do tří samostatných oddílů. Každý oddíl obsahuje
šatnu a koupelnu a mají vstup na balkon, který je orientován na západní stranu. Krajní oddíly mají navíc
chodbu a schodiště, která vedou do podkroví, kde má každý oddíl navíc jednu místnost určenou pro spaní.
V každém domě bude 14 lůžek, z toho 3 pokoje x 2 lůžka a v podkroví 8 nouzových lůžek např. pro děti.
Horní stavba domu je konstrukční systém firmy VS DOMY a.s. Jedná se o montovanou dřevostavbu.
Obvodové stěny jsou tvořeny dřevěným rámem z profilů 50/140mm s tepelnou izolací, opláštěné z obou stran
sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 15mm, z vnější strany je tepelná izolace tloušťky 60mm. Na tepelnou
izolaci navazuje vzduchová mezera a pohledovou část tvoří opláštění dřevěným obkladem anebo deskami
Fermacell H2O tl. 12,5mm. Nosné stěny tvoří dřevěný rám z profilů 50/140mm, opláštěný z obou stran
sádrovláknitými deskami Fermacell tl. 15mm. Skladba konstrukce příček je typově stejná jako nosných stěn,
pouze dřevěný rám je z profilů 50/75mm. Vodorovné konstrukce tvoří strop nad přízemím, který je
prefabrikovaný, nosná žebra jsou 280mm vysoká. Podhled je z protipožárního sádrokartonu, na nosných
žebrech jsou OSB desky jako podklad pro konstrukci podlahy. Strop nad druhým nadzemním podlažím je
typově stejný jako strop nad přízemím, pouze žebra jsou vysoká 240mm. Strop podkroví tvoří sádrokarton,
který je přichycen přes dřevěné rošty tl. 100mm na krokve střechy.
Střešní konstrukce je z dřevěných krokví osazených na vaznicích. Spády střech jsou 1° , 18° a 45°, bude
použita plechová krytina a také asfaltové modifikované pásy v místě nižšího spádu střechy.
Z hlediska provozu a technologií v domě bude použit elektrický kotel pro vytápění objektu a ohřev TUV, tento
kotel bude umístěn v technické místnosti. Jako topná média budou sloužit radiátory umístěné v jednotlivých
pokojích. V koupelnách budou umístěny otopné žebříky. V domě se bude nacházet welness centrum. V tomto
centru bude umístěna sauna a whirlpool.
SO 04

Vodovod – lokalita „nové domy“

Souběžně s nově navrženou kanalizací je veden i nově navržený vodovodní řad DN 90mm, který bude napojen
na budovaný veřejný vodovodní řad.
SO 05

Kanalizační sběrač „B4“ s odbočením

Bude realizováno napojení kanalizace odpadních vod na veřejnou kanalizační stoku odpadních vod. Bude
provedeno vybudování hlavního kanalizačního sběrače „B4“ s odbočením, kde budou odbočky k přípojkám pro
jednotlivé rekreační objekty a odbočkou pro dům nacházející se na sousedním pozemku p.č. 143/2
SO 06

Kanalizace pro odvod srážkových vod

Srážkové vody budou odvedeny kanalizační přípojkou pro odvod srážkových vod od jednotlivých objektů do
systémů pro akumulaci srážkových vod(systém Nidaplast) a dále řešeny vsakováním na pozemku investora.
SO 07

Elektrická přípojka

Napojení objektů na elektrickou energii bude z veřejného zdroje elektrické energie - v jihozápadní části
pozemku prochází souběžně s hranicí pozemku kabel podzemního vedení nn.
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SO 08

Komunikace a sjezd (větve A-E)

Napojení na dopravní infrastrukturu pozemku investora bude provedeno sjezdem z veřejné místní komunikace
lemující hranici pozemku investora na nově navrženou komunikaci na pozemku investora. Materiálové
provedení komunikace je uvažováno s ložnou vrstvou ze štěrkodrti 32-64 a horní vrstvou ze štěrkodrti frakce
16-32 s humusem (pro zatravnění). Komunikace má navržené pruhy se zpevněním zatravňovacími tvárnicemi.
Odvodnění komunikací je uvažováno do okolního terénu. Na hlavní větev A jsou napojeny příjezdy
k jednotlivým domům a bude také sloužit k dopravnímu napojení sousedního pozemku.
Šířka komunikace je navržena na 4,0 m, celková délka nově navržených komunikací je cca 148 m.
SO 09

Zpevněné plochy

U jednotlivých objektů budou provedeny zpevněné plochy sloužící jako chodníčky a prostor k parkování u
2
rekreačních objektů. Zpevněné plochy pro jeden rekreační dům jsou cca 75 m . Celkem tedy vychází množství
2
zpevněných ploch pro řešenou lokalitu na 225 m .
SO 10

Vodovodní přípojka

Budou vybudovány vodovodní přípojky k jednotlivým domům, budou napojeny na navržený vodovod (SO 04)
SO 11

Kanalizační přípojka

Bude realizováno napojení kanalizace odpadních vod na veřejnou kanalizační stoku odpadních vod, která se
nachází západně od pozemku investora v místě za stávající veřejnou komunikací.
SO 12

Opěrná zeď

Sklon pozemku a terénní úpravy pro rekreační domy budou řešeny výkopy a násypy zeminy a opěrnou zdí
kolem objektů a kolem parkoviště u místní komunikace. Jednotlivé opěrné zdi budou od výšky 0.6 m do
maximálně cca 2.1 m.
SO 13

Terénní úpravy

Rekreační domy budou umístěny ve svahu a bude nutné provedení terénních úprav. Po odstranění ornice bude
odstraněná výkopová zemina, která bude použita pro násypy u jednotlivých objektů. Z bilance zemních prací
3
3
vyplývá, že budou převažovat výkopy (cca 815m ) nad násypy(cca 665m ).
SO 14

Podzemní komunikační vedení komunikační sítě

Souběžně s elektrickou přípojkou bude vedeno podzemní komunikační vedení komunikační sítě napojené na
veřejné vedení komunikační sítě. Jedná se o optický kabel, kterým budou domy připojeny na telekomunikační
přípojku sítí Telefoniky O2.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

Původní termín zahájení výstavby byl duben 2011

Ukončení výstavby:

Předpokládaná doba výstavby horní stavby je 6 týdnů pro jeden objekt.
Předpokládaná celková doba výstavby se odhaduje na 25 týdnů.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Dotčeny jsou následující územně samosprávné celky:
⋅

kraj Královehradecký, Pivovarské náměstí 1245, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 817 111

⋅

obec Malá Úpa, Malá Úpa č.p 116, 542 27 Malá Úpa, tel.: 499 891 157

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou
tato rozhodnutí vydávat
Územní rozhodnutí a stavební povolení
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

B.II.1. Půda
2

Záměr bude realizován na parcele p.č. 144/2 o výměře 5563 m . Druh pozemku je dle katastru nemovitostí
2
2
trvalý travní porost s uvedeným BPEJ 97343 na ploše 5394 m a BPEJ 97413 na ploše 169 m . Parcela
výstavby záměru je v majetku XB1 PROJECTS, a.s.
Na části této parcely této parcele bude provedeno vynětí ZPF pro potřeby výstavby objektů a komunikací. Bude
2
se celkem jednat o cca 31 % plochy parcely tj. cca 1730 m . Plochy určené k vynětí budou upřesněny
s ohledem na možné drobné změny potřebných záborů po detailním upřesnění umístění staveb.
Záměr zasahuje do ochranného pásma lesa, ale nevyžaduje zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa.

B.II.2. Voda
Bude spotřebovávána pitná voda pouze pro sociální potřeby rekreantů, nebude užívána pro žádné
technologické zařízení
Předpokládaná denní spotřeba:
Předpokládaná roční spotřeba
Zdroj vody:

3

cca 5,3 m /den
3
cca 646 m /rok

každá budova bude napojena na přípojkou na místní vodovodní řad.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Záměr je nevýrobního charakteru. Lze tak pouze uvést stavební materiály pro výstavbu objektů (zejm. beton,
dřevo, plechy), při provozu lze uvést pouze úklidové prostředky a materiály pro údržbu objektů a jejich okolí.
Teplo
Ohřev užitkové vody a vytápění bude zajištěno elektrickou energií. Nebude tedy v lokalitě spalováno žádné
palivo (plynné, kapalné, pevné).
Elektrická energie
Napojení objektů na elektrickou energii bude z veřejného zdroje elektrické energie. V jihozápadní části
pozemku prochází souběžně s hranicí pozemku kabel podzemního vedení nn, na který budou objekty přes
přípojky napojeny .
Celkový příkon pro jeden objekt je stanoven na cca 32 kW, celkem 96 kW.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Přístup na stavební pozemek je zajištěn ze západního směru, kde je stávající zpevněná veřejná komunikace s
parcelním číslem 445/1. Jedná se o veřejnou místní komunikaci v majetku obce. Z ní bude proveden sjezd na
pozemek investora a zde bude zbudována nová komunikace, ze které budou příjezdy k jednotlivým objektům.
Je uvažováno s parkováním na nově navržených kolmých parkovacích stáních navazujících na místní
komunikaci při západní straně pozemku, zde jsou navržena 4 parkovací stání o rozměrech a jedno stání
vyhrazené pro invalidy a dále parkování na zpevněných plochách při objektech - celkem 6 míst.
Záměr nemá významnější nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. Ovzduší
Ohřev užitkové vody a vytápění bude zajištěno elektrickou energií. Nebude tedy v lokalitě spalováno žádné
palivo (plynné, kapalné, pevné). Součástí záměru není žádný bodový stacionární zdroj znečišťování ovzduší.
Nevýznamným zdrojem znečišťování ovzduší je vyvolaná automobilová doprava rekreantů. Lze uvažovat 9
příjezdů a 9 odjezdů osobních aut denně (každá rodina příjezd a odjezd).

B.III.2. Odpadní voda
Splašková voda
Množství splaškové vody bude odpovídat cca množství odebrané pitné.
Předpokládané množství denně:
Předpokládané množství ročně

3

cca 5,3 m /den
3
cca 646 m /rok

Pro odvádění splaškových vod bude vybudován kanalizační sběrač, na který budou přípojkami připojeny
jednotlivé objekty. Kanalizační sběrač bude napojen na stávající veřejnou kanalizaci. Veřejná kanalizační stoka
odpadních vod se nachází západně od pozemku investora v místě za stávající veřejnou komunikací.
Hodnoty znečištění budou odpovídat běžným splaškovým vodám, množství a složení vypouštěných odpadních
vod bude odpovídat smluvním požadavkům s provozovatelem kanalizačního řadu.
Srážkové vody
Srážkové vody budou odvedeny kanalizační přípojkou pro odvod srážkových vod od jednotlivých objektů do
systémů pro akumulaci srážkových vod (systém Nidaplast) a dále řešeny vsakováním na pozemku investora.
Bude provedeno odvodnění střechy a odvodnění zpevněných ploch jdoucích mezi jednotlivými stavebními
objekty a opěrnými zídkami. U opěrných zídek budou vybudovány odvodňovací kanálky, které budou odvádět
srážkovou vodu. Ta bude svedena trubním systémem do systémů pro akumulaci srážkových vod. Zde budou
jímány a postupně uvolňovány zpět do kanalizace srážkových vod a řešeny zásakem na pozemku investora.

B.III.3. Odpady
Odpady z výstavby
S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
znění a souvisejících vyhlášek. Původcem odpadů, které budou při výstavbě vznikat bude dodavatel stavby. Za
odpady z realizace záměru tedy budou odpovídat stavební firmy dle vlastního systému nakládání s odpady.
Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem v souladu s příslušnou
vyhláškou MŽP. Níže uvádíme přehled odhadů, které budou pravděpodobně na stavbě vznikat.
Tab: Přehled odpadů vznikajících při realizaci záměru

kód odpadu název odpadu
15 01 01
15 01 02
17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 05 04
17 09 04
20 03 01

papírové a lepenkové obaly
plastové obaly
beton
Dřevo
sklo
plasty
směsné kovy
zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
směsný stavební odpad neuvedený pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
směsný komunální odpad
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kategorie Množství
odpadu
cca (t)
O
2,5
O
2,0
O
2,5
O
4,5
O
0,6
O
0,6
O
0,6
O
230
O
0,3
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Odpady z provozu záměru
Během provozu nebudou vznikat specifické odpady. Budou vznikat odpady z pobytu rekreantů a úklidu objektů.
Tab: Přehled odpadů vznikajících během provozu
kód odpadu

název odpadu

20 01 01
20 01 02
20 01 21
20 01 39
20 02 01
20 03 01
20 03 03

Papír a lepenka
Sklo
zářivky a jiný odpad
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad
směsný komunální odpad
uliční smetky

kategorie
odpadu
O
O
N
O
O
O
O

S veškerým vznikajícím odpadem bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění a platnou obecně závaznou vyhláškou obce Horní Úpa „O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně jejich biologicky rozložitelné složky a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Malá Úpa“.

B.III.4. Ostatní
Hluk:
doprava:
výstavba:
Vibrace:
Záření:
ionizující záření:
elmag. záření:

významné zdroje nebudou používány
maximální hladiny hluku z provozu na parkovišti a účelových komunikacích:
LAeq,T < 50/40 den/noc dB u nejbližších hlukově chráněných
do 80 dB/5 m
nebudou produkovány ve významné míře
zdroje nebudou používány
významné zdroje nebudou používány (pouze běžná komunikační zařízení)

Další fyzikální nebo biologické faktory:
nebudou používány

B.III.5. Rizika vzniku havárií
Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů
s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými záměry.
⋅
⋅
⋅

Záměr bude řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti požární ochrany.
Riziko dopravních nehod nepřevýší běžně akceptované riziko.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
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ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ
Níže jsou uvedeny základní charakteristiky dotčeného území, které mohou být ovlivněny záměrem jen
minimálně. Při zpracování oznámení se předpokládalo výraznější ovlivnění bioty v území, proto je podrobnější
popis bioty proveden v následující kapitole C.II.

C.I.1. Obyvatelstvo
Domy pro rodinnou rekreaci se budou nacházet v zastavěné části na západním okraji obce Horní Malá Úpa. Na
sousedních pozemcích se nachází objekty, z nich většina slouží k rekraci. Jedná se o klidovou lokalitu v místě
Pomezních boud. Celá lokalita řešeného území je dopravně napojená stávající veřejnou komunikací.
Obec Malá Úpa je postižena postupným úbytkem trvale bydlícího obyvatelstva. Vývoj stabilizace obyvatelstva
se jeví jako nepříznivý. V současnosti v obci žije cca 125 trvale bydlících, cca 140 přechodně ubytovaných
(zimní sezóna) a cca 100 přechodně ubytovaných (léto). Přitom v obci v roce 1930 trvale žilo cca 1000
obyvatel. Objekty v obci dnes slouží zejména jako rekreační zařízení. Počet ubytovaných rekreantů dosahuje
až cca 1500 (únor), v letních měsících pak do 300, v období mimo sezónu cca 50.

C.I.2. Dopravní a jiná infrastruktura
Roční průměr denních intenzit pro komunikace navazující na lokalitu záměru jsou znázorněny následující
tabulkou a obrázkem.
Tab.: Roční průměr denních intenzit dopravy (ŘSD ČR 2010)
silnice

těžká

osobní

motocykly

suma

II/252

142

776

12

930

Obr.: Kartogram dopravy zájmové oblasti (ŘSD ČR 2010)

Kapacita komunikací je vyhovující, na komunikační síti dotčeného území se neprojevují významnější dopravní
problémy. V území jsou dostupné potřebné inženýrské sítě, na které bude možno oznamovaný záměr napojit.
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C.I.3. Hluk
Navržená výstavba je situována v katastrálním území Horní Malá Úpa v Královéhradeckém kraji na
nezastavěném lučním pozemku parcelní číslo 144/2, na severovýchodním okraji obce Malá Úpa.
Jedná se o stavbu tří domů pro rodinnou rekreaci, komunikace, elektrické přípojky, vodovodní přípojky,
kanalizační přípojky odpadních a srážkových vod, komunikační vedení komunikačních sítí, vodovod,
kanalizační sběrač s odbočením, zpevněné plochy, terénní úpravy, opěrné zdi.
Stávající hluková situace v prostoru záměru je dána zejména hlukem z pozemní automobilové dopravy na
pozemních komunikacích přiléhajících k záměru. Vzhledem k malé obydlenosti a s tím nevelké dopravě do
posuzované lokality lze předpokládat plnění stanovených hygienických limitů pro dobu denní i noční, a to pro
hluk z dopravy na pozemních komunikacích.
Významné průmyslové zdroje hluku se v lokalitě neuplatňují.

C.I.4. Hmotný majetek a kulturní památky
Na dotčeném území se nenacházejí kulturní ani historické památky podléhající zákonu č. 20/1987 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky.
Při zásazích do terénu nelze zcela předem vyloučit narušení nebo odkrytí archeologických nálezů.

C.I.5. Ovzduší a klima
Dotčená lokalita dle sdělení MŽP č. 11, uveřejněném ve věstníku MŽP částka 4 z dubna 2011, nepatří mezi
oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO), není zde překračován imisní limit pro oxidy dusíku (NOx) a oxid
siřičitý (SO2) pro ochranu ekosystémů a vegetace ani není překročena hodnota cílového imisního limitu pro
benzo(a)pyren. S vysokou pravděpodobností na lokalitě bude překročen cílový imisního limitu pro troposférický
ozon (AOT40).
Zájmové území náleží do klimatické oblasti CH6. Chladná oblast CH6 se vyznačuje průměrnými ročními
teplotami v lednu -4 až -5 °C a v červenci 14 až 15 °C. Srážky ve vegeta čním období činí 600 až 700 mm a
v zimním období 400 až 600 mm. Počet dní v roce se sněhovou pokrývkou se pohybuje od 120 do 140 a počet
dní s mrazem se pohybuje od 140 do 160 (Quitt 1971).
Vzhledem k relativní blízkosti Atlantického oceánu a k převládajícímu západnímu větrnému proudění tvoří
hřebeny Krkonoš nejvyšší překážku proudům vlhkého, chladného vzduchu od oceánu, což se projevuje
množstvím srážek s nízkými teplotami. Ve srovnání s ostatními horskými pásmy českých zemí mají Krkonoše v
celoročním průměru podnebí nejdrsnější.
Nejteplejšími měsíci jsou červenec a srpen. Pravé letní dny (20° a více) jsou spíše výjimkou a nemívají delší
průběh než týden.
Zimní měsíce jsou stabilnější, takže prosincové a lednové teploty jsou téměř v průběhu celého měsíce pod
bodem mrazu.
Poloha Malé Úpy, především jejího centra, je vystavena účinkům větrů, které se střídají ve směru severojižním
a jihoseverním, což je dáno místními orografickými poměry. Podélná osa hlavní osídlené části katastru je
severojižní vede Latovým údolím přes Spálený Mlýn a dále mezi Pomezním hřebenem a Kraví horou do sedla
na Pomezních Boudách. Také směr údolí Malé Úpy je severojižní. Odlesněné území větry z Latova údolí i od
polských hranic nezadržuje, takže právě v centru rekreační oblasti je téměř neustálé proudění vzduchu.

C.I.6. Povrchová a podzemní voda
Povrchová voda
Členění z vodopisného hlediska:
dílčí povodí:
drobné povodí toku

1-01-02 Úpa a Labe od Úpy po Metuji
1-01-02-006 Malá Úpa
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Zájmové území je odvodňováno potokem Černá voda, který se po cca 1,5 km vlévá jako levostranný přítok do
říčky Malá Úpa, ta dále pokračuje územím Krkonoš a mezi obcemi Velká Úpa a Horní Maršov se jako
levostranný přítok vlévá do řeky Úpy. Záměr leží na levém svahu nad údolnicí potoka Černá voda.
V dotčeném území se nevyskytují trvalé povrchové vody, území neleží v zátopovém území a rovněž neleží v
pásmu hygienické ochrany vodního zdroje. Terén je vlhký, místy podmáčený, v období náporových stavů vody
lze očekávat s ohledem na podloží místy vývěry podzemní vody a jejich povrchový odtok.
Dotčené území je součástí chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Krkonoše. Předmětem
ochrany jsou zde povrchové vody.
Podzemní voda
V lokalitě byl proveden geologický průzkum v rámci geotechnického posouzení lokality (RNDr. S.Vacek, září
2010). V rámci průzkumu byly provedeny kopané sondy (v měsíci červnu 2010), které zastihly pouze průsaky
podzemní vody v hloubce cca 0,8-1,3 m, ale volná hladina podzemní vody se nevytvořila. Vzhledem k tomu, že
je pozemek umístěn na infiltračním horském svahu, kde obvyklým kolektorem vsakované vody bývá vrstva
povrchově zvětralého skalního podloží, lze očekávat zvyšování hladiny podzemní vody ve srážkově bohatších
obdobích roku a v době tání.
Pod horní a střední částí pozemku je rozpukání skalního podloží malé a masiv prakticky nepropustný.
Propustná je spodní část štěrkového jílu a štěrku. Nejtvrdší migmatit místy vystupuje příčnými hřbetními
elevacemi a propustná hlinito - štěrková vrstva na nich vykliňuje. V takových místech skalní elevace zvedá jarní
podzemní vodu krátkodobě k terénu, případně i na terén. S ohledem na omezenou průtočnost místních
pozemních vrstev je pravděpodobnost celkově zvětšeného odtoku přes pozemek z vyššího svahu, v době
náporových stavů vody povrchové. Pod tektonickou zónou je ve spodní části pozemku zvětrání i porušení
skalního podloží větší - do hl. cca 2 m. Podmínky pro podpovrchový odtok infiltrované vody zde budou lepší.
V území je obvyklá uhličitá agresivita podzemní vody.
Plocha není dle hydrologického informačního systému HEIS v pásmu hygienické ochrany vod.

C.I.7. Geomorfologické začlenění území, geologie
Zájmové území spadá do geomorfologické oblasti Krkonošská oblast. Příslušným geomorfologickým celkem
jsou Krkonoše, podcelkem Krkonošské rozsochy a okrskem Žalský hřbet.
Dle základní geologické mapy by se na lokalitě měly vyskytovat jako kvartérní povrch slatiny až rašeliny,
v západní části pak má vystupovat neoproterozoikum - svrchní ordovik - rula biotiticko – muskovitická.
V lokalitě byl proveden geologický průzkum v rámci geotechnického posouzení lokality (RNDr. S.Vacek, září
2010). V rámci průzkumu byly provedeny kopané sondy (v měsíci červnu 2010). Jsou zde uvedeny i popisy
geologické situace, které jsou od základní geologické mapy odlišné. Skalním podložím větší východní části
pozemku je rula silně migmatizovaná, místy s přechody do lavicovitých partií šedobílého křemene. Je masivní a
velmi tvrdá. Na pozemku je od hloubky 0,8-1,3 m. Povrch je do hloubky 0,3-0,6 m různosměrně středně
rozpukaný, pevnost horniny viditelně snížena není. V místech nejsilněji prokřemenělých je i povrch horniny
masivní a není rozpojitelný. Ve spodní části pozemku (severozápadní část) odkryla jedna sonda silně porušený
až alterovaný migmatit tektonické zóny, směru VSV-ZJZ. Na jižní straně této tektonické zóny odkryla jedna ze
sond svorový fylit zvětralý a výrazně deskovitě břidličnatý, s tenkým migmatitovým páskováním.
Čtvrtohorní pokryvem jsou deluvio-eluviální zeminy místního původu. Geologická mapa v území vymezuje
rašelinu, která zjištěna nebyla. Slatinný typ akumulace která byl zastižen při severním okraji pozemku, kde je
reprezentován černou hnilokalová polohou v hl. 0,30-0,35, její lokální zvětšení nelze vyloučit. Výrazně glejový
(slatinný) charakter má humusová skrývka: černohnědá půda je vysoce humusová, v sondách byla do hloubky
0,16-0,23 m pod terén, přechod do minerálního podloží ostrý.
Lokalita je stabilní, registr sesuvů ČR v území neeviduje místa sesuvná, ani místa k sesouvání náchylná.
V dotčeném území se nenachází žádné zdroje nerostných surovin ani geologické nebo paleontologické
památky.
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C.I.8. Půda
Dotčené parcely na kterých bude probíhat realizace záměru jsou součástí zemědělského půdního fondu (ZPF),
nejedná se o pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).
Na lokalitě jsou dle katastru nemovitostí půdy o BPEJ 97343 ( V.třída ochrany) a BPEJ 97413 (V.třída
ochrany). Jedná se o kambizemně oglejněné až pseudogleje glejové, zamokřené. Jedná se o půdy s velmi
nízkou produkční schopností.

C.I.9. Staré ekologické zátěže
Dle údajů Systému evidence kontaminovaných míst ČR (http://sez.cenia.cz) není v zájmovém území ani jeho
nejbližším okolí evidována žádná zátěž – kontaminované místo.

C.I.10. Biogeografické a fytogeografické začlenění území
Podle Culka (1996) se zájmové území nachází v provincii středoevropských listnatých lesů, v podprovincii
hercynské, v bioregionu 1.68 - Krkonošském.
Podle Culka (2005) se zájmové území nachází v biochoře 6SS – Svahy na kyselých metamorfitech 6.
vegetačního stupně.
Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti oreofytika – obvodu Českého oreofytika. Příslušným
fytogeografickým okrskem je č. 93a Krkonoše lesní.
Potenciální přirozenou vegetaci na zájmovém území představuje smrková bučina (Calamagrostio vilosaeFagetum). Jsou pro ni typické lesy s kolísající proporcí listnatých a jehličnatých dřevin. Z listnatých dřevin
nejvíce dominuje buk lesní (Fagus sylvatica), přimíšen bývá javor klen (Acer pseudoplatanus), z jehličnanů je
nejvíce zastoupen smrk ztepilý (Picea abies), v příměsi pak jedle bělokorá (Abies alba). V keřovém patru jsou
zastoupeny většinou jen zmlazující dřeviny patra stromového. Bylinné patro mívá vysokou pokryvnost, je však
druhově chudé. Dominuje v něm třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa) společně s brusnicí borůvkou
(Vaccinium myrtyllus). Mechové patro je vyvinuto téměř vždy, avšak jeho pokryvnost silně kolísá.
Z hlediska pedologické klasifikace zahrnuje zájmová oblast pouze jeden půdní typ a to modální podzol.

C.I.11. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně propojená soustava přírodně blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry a biokoridory a interakčními prvky.
Principiálně je rozlišován územní systém ekologické stability ve třech úrovních – nadregionální, regionální a
lokální ÚSES.
V širším řešeném území se vyskytují následující prvky ÚSES:
Nadregionální ÚSES:
⋅

Nadregionální biocentrum NRBC 85 Prameny Úpy: nachází se cca 3 km západním směrem od zájmového
území, k prostorovému překryvu se záměrem tedy nedochází. Cílovými ekosystémy jsou zde horské,
mezofilní bučinné, vodní, rašelinné a luční ekosystémy.

⋅

Nadregionální biokoridor K-28 Prameny Úpy: spojuje NRBC 85 Prameny Úpy a NRBC 46 Adršpašské skály,
prochází severní částí Královéhradeckého kraje a částečně zasahuje i do Polska. Jsou pro něj vymezeny
dva typy os: mezofilní bučinná (prochází v celé délce NRBK) a horská (od NRBC 85 přibližně po Žacléř).
Uvedený NRBK prochází cca 2 km JV směrem od zájmového území. K prostorovému překryvu tedy
nedochází.

⋅

Nadregionální biokoridor K-29: spojuje průchodem severní částí Královéhradeckého kraje a částečně i
územím Polska NRBC 85 Prameny Úpy a NRBK K-28 Prameny Úpy. Na území Královéhradeckého kraje
má vymezenu jednu osu – horskou (ve směru od NRBC 85 do Polska) s požadovanými cílovými horskými
ekosystémy. Tento NRBK prochází přímo zájmovým územím, kde je plánována výstavba domů a
související infrastruktury.
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Regionální ÚSES:
⋅

Regionální biocentrum 1654 „Rottovy Boudy“: nachází se cca 2 km jižním směrem od navrženého areálu
výstavby, prostorově s ním tedy nekoliduje. Toto biocentrum je vloženo v trase regionálního biokoridoru
RBK 714 a RBK 656. Současný charakter druhů pozemků v prostoru RBC je lesní plocha a částečně i
sekundární bezlesí.

⋅

Regionální biokoridor 656„Rottovy Boudy-Polsko“: prochází po hranici území plánované výstavby. Tento
biokoridor směřuje údolími horního toku Malé Úpy a Černé vody z RBC 1654 do Polska, převážně v rámci
ochranné zóny NRBK K-29. Současný charakter druhů pozemků v území je převážně lesní plocha, místy
protnutá sekundárním bezlesím.

⋅

Regionální biokoridor 714 „Špičák-Rottovy Boudy“: spojuje RBC 1212 Špičák a RBC 1654 Rottovy Boudy.
Prochází údolím Malé Úpy a částečně i Úpy. Od zájmového území je vzdálen cca 2,5 km jihozápadním
směrem, k prostorovému překryvu tedy nedochází.

Místní (lokální) ÚSES:
⋅

V rámci administrativního obvodu Malá Úpa, není ÚSES na lokální úrovni vymezen.

C.I.12. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)
Dotčené území se nachází ve III. zóně NP Krkonoše. Nejbližší území ležící ve II. zóně ochrany je vzdáleno cca
3,5 km západním směrem od řešeného území, přibližně stejně vzdálená je hranice i I. zóny NP Krkonoše.
V širším okolí (do 10 km) se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ).

C.I.13. NATURA 2000
Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny
státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních
stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem
jen na určitou oblast (endemické).
Zájmové území leží v evropsky významné lokalitě (EVL) Krkonoše (kód CZ0524044) a ptačí oblasti (PO)
Krkonoše (kód CZ0521009).
Evropsky významná lokality Krkonoše byla vyhlášena nařízením Vlády ČR č. 132/2005 Sb. na ploše 54 972,8
ha v jednotlivých katastrálních územích na území Královéhradeckého a Libereckého kraje. Předmětem ochrany
EVL jsou následující typy přírodních stanovišť:
symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť
4030
-Evropská suchá vřesoviště
4060
-Alpínská a boreální vřesoviště
4070* -Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)
4080
-Subarktické vrbové křoviny
6150
-Silikátové alpínské a boreální trávníky
6230* -Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v
podhorských oblastech)
6430
-Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510
-Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion 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
8310
-Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110
-Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
9130
-Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
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9140
9180*
91D0*
91E0*
9410

-Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
-Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
-Rašelinný les
-Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
-Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Dále jsou předmětem ochrany EVL Krkonoše následující evropsky významné druhy rostlin a živočichů:
symbol * označuje prioritní druh
⋅

hořeček český (Gentianella bohemica *)

⋅

svízel sudetský (Galium sudeticum *)

⋅

vranka obecná (Cottus gobio)

⋅

všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica *)

⋅

zvonek český (Campanula bohemica *)

Ptačí oblast Krkonoše (CZ0521009) byla vyhlášena nařízením vlády č.600/2004 Sb. na území o rozloze 40 939
ha. Předmětem ochrany ptačí oblasti Krkonoše jsou populace těchto druhů ptáků - čáp černý (Ciconia nigra),
datel černý (Dryocopus martius), slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica), sýc rousný (Aegolius
funereus), lejsek malý (Ficedula parva), tetřívek obecný (Tetrao tetrix), chřástal polní (Crex crex) a jejich biotop
(§1 Nařízení Vlády ČR).
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků, pro které je
oblast vyhlášena, v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto
druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Další podrobnosti viz příloha č.2 Posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle
§45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol.,
(přiloženo jako CD).

C.I.14. Přírodní parky
Přírodní parky jsou podle z. č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů zřizovány k ochraně krajinného rázu
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, který není zvláště chráněn podle zákona o
ochraně přírody a krajiny. Jsou vyhlašovány příslušným orgánem ochrany přírody obecně závazným
předpisem, ve kterém se stanovuje omezení využití území, které by znamenalo zničení, poškození nebo
narušení stavu tohoto území.
Nejbližší přírodní park – Hrádeček je od zájmového území vzdálen cca 12 km.

C.I.15. Významné krajinné prvky (VKP)
Významnými krajinnými prvky (VKP) jsou obecně dle ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy, resp. jiné části krajiny zaregistrované
podle § 6 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Na území Krkonošského národního parku, jakožto zvláště chráněného území, není institut významného
krajinného prvku, v souladu s platným zněním zák. č. 114/1992 Sb. uplatněn.

C.I.16. Památné stromy
V zájmovém území není evidován výskyt památných stromů, skupin či jejich stromořadí.
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C.II. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ OVLIVNĚNY
V kapitole je proveden podrobnější popis složek, které by mohly být záměrem ovlivněny. Jsou zde podrobněji
rozebrány flóra a fauna. Obecnější popisy ostatních složek životního prostředí jsou uvedeny v předchozí
kapitole C.I.
Popisy vychází ze studií RNDr. Marka Banaše, Ph.D.: Biologické hodnocení ve smyslu § 67i zákona č.
114/1992 Sb. a Posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (NATURA 2000), které jsou v plném znění uvedeny
jako přílohy č.1 a 2 k oznámení záměru.

C.II.1 Flóra
Na lokalitě bylo nalezeno 84 taxonů cévnatých rostlin. Lokalita je z botanického hlediska velmi podprůměrná
jak v rámci celých Krkonoš, tak v rámci blízkého okolí lokality. Vegetace je z botanického hlediska jen
minimálně cenná a mezi ohroženými a chráněnými druhy rostlin je významnější pouze výskyt Gentiana
asclepiadea.
Vegetace zájmové lokality je celkově zjevně degradovaná, převážně druhové chudá se zastoupením
ruderálních druhů. Na ploše je možné vylišit dvě hlavní vegetační jednotky, které se ale částečně prolínají.
Větší část lokality je tvořena smilkovými trávníky sv. Nardion, z menší části je lokalita tvořena fytocenologicky
obtížně zařaditelnými porosty s dominantním Holcus mollis, nejblíže stojící k horským trojštětovým loukám sv.
Polygono-Trisetion.
Ze západního okraje je zájmová lokalita ohraničena porostem dřevin, v němž dominují druhy Salix caprea,
Populus tremula a Betula pendula. Tento porost se vyskytuje také v jihozápadním cípu zájmového území, kde
částečně zasahuje navržená výstavba komunikace, míst parkovacího stání a doprovodné infrastruktury. Porost
vznikl pravděpodobně jako samovolný nálet. Fytocenologicky je zařaditelný nejspíše do okruhu svazu
Sambuco-Salicion capreae z řádu Sambucetalia, jež není předmětem ochrany EVL Krkonoše. Dle typologie
mapování biotopů (sensu Chytrý et al. 2001) jej lze klasifikovat jako biotop X12 – Nálety pionýrských dřevin.
Stejně klasifikován je tento porost také v databázi mapování biotopů soustavy Natura 2000 AOPK ČR.
Podrostové druhy zde indikují určitou míru eutrofizace (Urtica dioica, Geranium robertianum, Rumex
obtusifolius). V této části lokality se nevyskytují žádné chráněné ani ohrožené taxony cévnatých rostlin a ani
vegetačně nepředstavuje porost dřevin biologicky hodnotné fytocenózy.
2

Celkově lze konstatovat, že přibližně 75% zájmového pozemku (cca 4200 m ) je pokryto porosty sv. Nardion,
2
cca 20% (cca 1100 m ) porosty sv. Polygono-Trisetion a 5% porosty dřevin.
Porosty sv. Nardion: prioritní typ přírodního stanoviště 6230 - Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech):
Jedná se o porosty klasifikačně ležící na pomezí horských smilkových trávníků s alpínskými druhy (T2.2) a
subalpínských smilkových trávníků (T2.1), s převládající Festuca rubra, Avenella flexuosa, Nardus stricta a
Polygonum bistorta. Vegetace je převážně druhově chudá (podprůměrně chudá), nereprezentativní.
V porostech jsou známky výraznějšího mechanického narušování v minulosti. Lokálně jsou také patrné známky
eutrofizace a ruderalizace (výskyt Urtica dioica, Geranium robertianum, Cirsium arvense, Plantago major aj.).
Z ohrožených a chráněných taxonů se zde vyskytuje jen druh Gentiana asclepiadea, avšak v počtu několika
desítek trsů (stovky výběžků). Lze očekávat, že realizace záměru by znamenala odstranění části populace
tohoto druhu na zájmovém pozemku.
Z hlediska klasifikace použité v metodice doporučeného hodnocení míry významnosti vlivu na luční typy
přírodních stanovišť v EVL Krkonoše (viz Ametyst 2009) se jedná o porosty kategorie kvalita II.
Porosty sv. Polygono-Trisetion: typ přírodního stanoviště 6520 - Horské sečené louky:
Jde o porosty horských trojštětových luk (T1.2) s převládajícím Holcus mollis, Polygonum bistorta,
Deschampsia cespitosa a Festuca rubra. Vegetace je převážně druhově chudá, na větší části plochy s výrazně
dominujícím Holcus mollis, zcela nereprezentativní. Z tohoto důvodu je také fytocenologické zařazení jen
arbitrární. Zřejmě jde o sukcesní stádium, protože na převážné části plochy jsou patrné známky výrazného
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mechanického narušení v minulosti. Z ohrožených druhů se zde ojediněle vyskytují Phleum rhaeticum a
Ranunculus platanifolius.
Z hlediska klasifikace použité v metodice doporučeného hodnocení míry významnosti vlivu na luční typy
přírodních stanovišť v EVL Krkonoše (viz Ametyst 2009) se jedná o porosty kategorie kvalita II.
Severně a východně od zájmového území se nachází mladší lesní porost borůvkové smrčiny s dominancí
smrku ztepilého (Picea abies), s příměsí jeřábu obecného (Sorbus aucuparia), břízy bradavičnaté (Betula
pendula) a dalších druhů rostlin.
Významnou skutečností pro stanovení výsledné intenzity vlivu záměru na luční vegetaci zájmového území je
fakt, že se zde vyskytují druhově chudé, málo reprezentativní až nereprezentativní porosty smilkových trávníků
a horských trojštětových luk.
Celkově lze tedy shrnout, že řešená lokalita je z botanického hlediska podprůměrná jak v rámci celých
Krkonoš, tak v rámci blízkého okolí lokality.
Výskyt zvláště chráněných či jinak významných druhů rostlin:
V zájmovém území byl nalezen jeden zvláště chráněný druh rostliny a další 3 druhy zařazené v červeném
seznamu cévnatých rostlin ČR (Holub & Procházka 2000), konkrétně:
Gentiana asclepiadea (C4, §3) – zvláště chráněný druh rostliny v kategorii „ohrožený“, cca 47 trsů se
stovkami výběžků, zejména v horní části lokality. Podrobné údaje o kvantifikaci jednotlivých trsů jsou
k dispozici v databázi zhotovitele.
Hieracium aurantiacum (C3) – stupeň ohrožení se vztahuje jen na původní populace taxonu (neplatí tedy pro
Krkonoše)
Phleum rhaeticum (C4) – ojediněle v centrální části lokality
Ranunculus platanifolius (C4) – ojediněle v dolní části lokality

C.II.2. Fauna
C.II.2.1 Entomofauna
V zájmovém území bylo zjištěno přes 50 druhů brouků a 12 druhů denních motýlů. Další tři desítky druhů
studovaných skupin s vazbou na horské louky jsou udávány z okolí literárními prameny (Beneš et al. 2002,
Skoupý 2004, Materna et al. 2010, Mertlík 2007), a lze tudíž jejich výskyt přímo v území navržené zástavby
považovat za pravděpodobný.
Pro studium hmyzu bylo užito standardních metod sběru, které vychází z příručky inventarizačních průzkumů
AOPK ČR (Janáčková et Štorkanová 2005). Konkrétně se jedná o procházení celého zájmového území a
odchytávání dospělců pomocí síťky (motýli); obracení kamenů, dřev, vyšlapávání z bahna, smýkání,
sklepávání, individuální sběr na rostlinách, mršinách, exkrementech, dřevních tělesech a o padací zemní pasti
(brouci).
Z legislativně chráněných druhů bezobratlých byl prokázán výskyt ohrožených čmeláků rodu Bombus a
střevlíka polního (Carabus arcensis).
Na základě provedeného terénního šetření, které bylo součástí biologického hodnocení, zpracovaného RNDr.
Markem Banašem, Ph.D. (2011), které bylo doplněného o literární údaje, byly nashromážděny dostatečné
informace o zájmové lokalitě, které umožňují posouzení vlivu plánovaného záměru na bezobratlé živočichy.
Terénní průzkum bezobratlých byl zaměřen, z důvodu očekávané míry jejich ovlivnění záměrem, na území
navržených stavebních objektů a bezprostředního okolí. Entomologický průzkum byl zacílen na tradičně
užívané bioindikační skupiny entomofauny, jakými jsou denní motýli (Lepidoptera – Rhopalocera) a vybrané
skupiny brouků (Coleoptera), což dokládá celá řada našich i zahraničních prací (Hůrka et al. 1996, Farkač et al.
2005, Ranio et Niemelä 2003, Van Swaay et Warren 1999 atd.).
Cílem bylo zhodnotit entomologicko-ochranářskou kvalitu lokality na příkladu indikačně významných skupin
bezobratlých a tyto poznatky vyhodnotit v kontextu stávajícího stavu, případně navrhnout zmírňující opatření.
Systematicky byla proto pozornost zaměřena na ochranářsky významné druhy (skupiny), tj. v první řadě na
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druhy zvláště chráněné (dále v textu jen ZCHD), a dále druhy jinak ekofaunisticky významné, např. zástupci
Červeného seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005).
Výskyt zvláště chráněných či ekofaunisticky významných druhů entomofauny a komentář k jejich
možnému ovlivnění:
Zvláště chráněné a jinak významné druhy entomofauny s potvrzeným výskytem:
Kovařík (Aplotarsus cf. Incanus),: druh zařazený v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005)
do kategorie zranitelný (vulnerable). Imaga na vlhkých paloucích a porostech borůvky v komplexech
jehličnatých i listnatých lesů od pahorkatin do hor. Larvy prodělávají vývoj ve vlhké půdě s vysokou
hladinou spodní vody, např. v přechodně zaplavených místech (Laibner 2000). Na území ČR rozšířen ve
většině hraničních pohoří (Laibner 2000, Mertlík 2007). Vzhledem k malé ploše záměru a rozšíření druhu
v oblasti nedojde plánovaným záměrem k významně negativnímu ovlivnění lokálních populací druhu,
obzvláště pokud budou dodrženy navržené zmírňující opatření.
Čmelák (Bombus sp.): ohrožený druh (skupina druhů) dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. Většina zástupců vyskytujících se na biotopech, které jsou přítomny v zájmovém území
(extenzivně využívané horské louky), má širší ekologickou valenci a v současnosti nejsou přímo
ohroženy (Pavelka et Smetana 2003). Při realizaci projektu může dojít ke zničení jednotlivých hnízd.
Nicméně vzhledem k plošně malému rozsahu záměru nebudou lokální populace druhů významně
negativně ovlivněny. Pokud budou po ukončení stavebních prací na části nezastavěných ploch
extenzivně udržována luční stanoviště, tak bude alespoň část dotčeného území znovu čmeláky osídlena.
Vzhledem k prokázanému výskytu r. Bombus v zájmovém území je žádoucí požádat o udělení výjimky
z ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného taxonu v souladu se zněním § 56 a ostatních zákona
č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Udělení předmětné výjimky orgánem ochrany přírody lze
doporučit. Realizací záměru nedojde k významnému dotčení druhu.
Střevlík polní (Carabus arcensis.): ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Střevlík žijící na otevřenějších stanovištích jakými jsou louky, pastviny, vřesoviště a kraje lesů,
příležitostně se vyskytující i v lesích, vystupuje až do subalpínské zóny. Na území ČR poměrně široce
rozšířený, ale lokální (Hůrka 1996, Stanovský et Pulpán 2006). Případnou realizací záměru dojde
v daném prostoru ke zmenšení rozlohy příhodného biotopu. Vzhledem k malé ploše dotčeného území
nebude tímto zásahem lokální populace významně negativně ovlivněna, obzvláště pokud bude část
ploch mimo stavby ponechána s luční vegetací.
Vzhledem k prokázanému výskytu střevlíka polního (Carabus arcensis) v zájmovém území je žádoucí
požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného taxonu v souladu se
zněním § 56 a ostatních zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Udělení předmětné
výjimky orgánem ochrany přírody lze doporučit. Realizací záměru nedojde k významnému dotčení druhu.
Okáč rudopásný (Erebia euryale): horský motýl s optimem výskytu mezi 800-1200 m n. m. obývá především
lesní světliny, paseky a horské údolní nivy. Nejvyšších populačních hustot dosahuje při horní hranici lesa.
V ČR je rozšířen v Krušných horách, Krkonoších, Hrubém Jeseníku a na Šumavě; v současnosti není
ohrožen (Beneš et al. 2002). Vzhledem k malé ploše záměru nebude lokální populace negativně
ovlivněna.
Okáč rosičkový (Erebia medusa), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe): denní motýli s vazbou na
biologicky hodnotnější květnaté louky pozdnějších sukcesních stadií zejména v podhorských a horských
oblastech. V současnosti oba druhy na území ČR ustupují a vyskytují se spíše lokálně (Beneš et al.
2002). V prostoru záměru dojde k částečnému záboru luční plochy, a tím k malému zmenšení rozlohy
vhodného stanoviště v lokalitě. Nicméně v kontextu okolních biotopů, kde se nachází rozsáhlé
extenzivně využívané louky, nebudou navrženou výstavbou rekreačních domů populace uvedených
druhů významně negativně dotčeny.
Kovařík (Hypnoidus riparius): druh zařazený v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) do
kategorie ohrožený (endangered). Horský kovařík, jehož larvy žijí ve vlhkých půdách luk, pod kameny, ve
štěrku a detritu, je častý zejména na březích řek, místy sestupuje i do nižších poloh (Laibner 2000). Na
území ČR se vyskytuje ve většině vyšších pohoří (Mertlík 2007). Trvalou zástavbou části ploch dojde
k omezení rozlohy příhodného biotopu, ale vzhledem k tomu, že v blízkém okolí se nachází rozsáhlé
plochy s příhodnými stanovišti, nebude tím lokální populace druhu negativně ovlivněna.
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Nosatec (Plintus tischeri): stenovalentní druh podhorských a horských luk vystupuje až do subalpínské zóny
(Kašák et Kuras 2006), oligofág vázaný především na šťovíky (Rumex sp.) a rdesna (Polygonum sp.) –
Trnka (pers. comm.). V rámci ČR znám zejména z příhraničních pohoří – Jizerské hory, Krkonoše,
Jeseníky atd. Zástavbou části luk dojde k trvalému zániku části vhodných biotopů. Vzhledem k malému
rozsahu záboru louky nedojde k výrazně negativnímu ovlivnění lokálních populací.
Zvláště chráněné a jinak významné druhy entomofauny s možným výskytem:
Střevlíček (Agonum ericeti): druh zařazený v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) do
kategorie zranitelný (vulnerable), dále klasifikován jako reliktní zástupce (sensu Hůrka et al. 1996).
Tyrfobiont, heliofil obývá rozsáhlejší rašeliniště všech typů (např. Mrtvý Luh na Šumavě). V okolí byl
sbírán u Luční boudy v r. 1948 Smetanou (Skoupý 2004). Vzhledem k bionomickým nárokům druhu a
charakteru zájmové plochy, kde jsou přítomny pouze menší plošky s rašelníkem, není trvalý výskyt
střevlíčka v místě záměru pravděpodobný.
Střevlíček (Amara erratica): klasifikován jako reliktní druh (sensu Hůrka et al. 1996). Boreomontánní zástupce
vázaný na polosuchá stanoviště jakými jsou alpínské a horské louky, pastviny, vřesoviště, ale i okraje
štěrkovitých cest, jednotlivě i níže na lesních světlinách (Hůrka 1996, Stanovský et Pulpán 2006). Na
území ČR vzácný druh, lokálně hojnější pouze ve vyšších horách – Beskydy, Jeseníky, Krkonoše,
Šumava (Hůrka 1996, Skoupý 2004, Stanovský et Pulpán 2006). Druh nebyl v místě záměru zjištěn, ale
vzhledem k přítomnosti příhodného biotopu (sušší smilkové trávníky) je zde jeho výskyt pravděpodobný.
Z důvodu malé plochy plánovaného záměru však nedojde k významně negativnímu vlivu na případné
místní populace. Naopak je očekávatelné, že po ukončení stavebních prací může dojít v místech
s narušeným vegetačním krytem i k nárůstu výskytu tohoto druhu.
Batolec duhový (Apatura iris): ohrožený druh dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Motýl s vazbou na listnaté lemy lesů, cest, remízků, vodních toků a lesíků v otevřené krajině. Živnými
rostlinami housenek jsou různé druhy vrb (Salix sp.) a topolů (Populus sp.). Díky značné mobilitě imag
jsou motýli rozšířeni po celé ČR, a to zejména v lesnatých oblastech, chybí pouze v intenzivněji
obhospodařovaných odlesněných územích (Beneš et al. 2002). V místě záměru a při západním kraji
dotčené plochy se nachází skupinky vrb, proto je zde výskyt batolce duhového možný. I za situace kdyby
došlo při realizaci záměru k odstranění skupiny vrb (ca 5 menších stromů), nelze očekávat, že by tento
zásah významně negativně ovlivnil lokální populaci druhu.
Mravenec (Formica sp.): ohrožený druh (skupina druhů) dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve znění pozdějších
předpisů. V zájmovém území nebyly nalezeny hnízda, ani jednotlivé dělnice mravence. Nicméně
s ohledem na příhodný biotop a výskyt jedinců v blízkém okolí je zde výskyt mravenců r. Formica velmi
pravděpodobný. Pokud budou po případné realizaci záměru ponechány zatravněné plochy s plynulým
přechodem do okolních biotopů, nebudou mravenci tímto záměrem dotčeni (viz zmírňující opatření).
Kovaříci (Hypnoidus consorbinus) a (Hypnoidus rivularius): oba druhy zařazeny v Červeném seznamu
bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) do kategorie kriticky ohrožený (critically endangered). Horské druhy
subalpínských luk, které prodělávají vývoj ve vlhkých půdách, pod kameny, ve štěrku a detritu, často na
březích řek (Laibner 2000). Na území ČR oba druhy recentně známy pouze z Krkonoš (Mertlík 2007).
Trvalý výskyt druhů není v prostoru záměru pravděpodobný, a tak nemohou být záměrem negativně
ovlivněni.
Kovařík (Liotrichus affinis): druh zařazený v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005) do
kategorie zranitelný (vulnerable). Boreomontánní druh, na území Čech a Moravy v horských lesích a
travnatých formacích subalpínského pásma, spíše lokálně (Laibner 2000, Mertlík 2007). V prostoru
záměru tento kovařík nebyl zjištěn, ale s ohledem na faunistické záznamy v okolí a přítomnost
příhodného biotopu je zde jeho výskyt pravděpodobný. Plocha záměru je svou rozlohou zanedbatelná,
proto lokální populace druhu nebudou záborem lučního biotopu významně negativně ovlivněny.
Majka fialová (Meloe violaceus): ohrožený druh (skupina druhů rodu Meloe) dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Upřednostňuje teplé a výslunné nelesní plochy, častější v nížinách, v horách
vzácný (Vávra 2003). Z okolí znám záznam, ojedinělý nález přímo z vrcholu Sněžky (Funk et Brabec
1999). Májka fialová v prostoru záměru nebyla zjištěna, vzhledem k vysoké nadmořské výšce lokality je
zde možný spíš přechodný výskyt druhu, a proto nebude realizací záměru druh negativně ovlivněn.
Střevlíček (Pterostichus rufitarsis cordatus): druh zařazený v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač
et al. 2005) do kategorie téměř zranitelný (near threatened), dále klasifikován jako reliktní zástupce
(sensu Hůrka et al. 1996). Druh přírodě blízkých lesů, příležitostně se vyskytuje i v blízkosti porostů na
subalpínských loukách (Stanovský et Pulpán 2006). Těžiště výskytu populací druhu leží v zachovalejších
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lesích. V místě záměru je možný příležitostný výskyt migrujících jedinců, a proto záměrem nebudou
lokální populace druhu významně negativně dotčeny.
Střevlíček (Trechus montanellus): druh zařazený v Červeném seznamu bezobratlých ČR (Farkač et al. 2005)
do kategorie zranitelný (vulnerable), dále klasifikován jako reliktní zástupce (sensu Hůrka et al. 1996).
Drobný druh některých středoevropských pohoří vyskytující se na vlhkých stanovištích, jakými jsou lesní i
nelesní prameniště a rašeliniště (Stanovský et Pulpán 2006, Hůrka 1996). V celé ČR lokální a ojedinělý
až vzácný (Hůrka 1996, Skoupý 2004). Nebyl zjištěn v zájmovém území, nicméně s ohledem na
přítomnost příhodných vlhkých stanovišť je zde jeho výskyt pravděpodobný. Tento druh nebude realizací
výstavby rekreačních objektů významněji dotčen, protože nedojde k rozsáhlejšímu zásahu do biotopu
druhu.
Případnou realizací záměru dojde k trvalé zástavbě části zájmového území, a tedy k nevratnému zabrání části
stávajících lučních stanovišť. Lze očekávat, že zbývající plocha mimo trvalé objekty (domy a zpevněné
komunikace) bude částečně dotčena stavebními pracemi. Vzhledem k lokalizaci staveb je očekávatelné, že
bude částečně ovlivněn hydrologický režim lokality, respektive budou ovlivněna společenstva bezobratlých
přechodných pramenišť a podmáčených ploch ve středové části zájmového prostoru. S ohledem na
bionomické nároky některých bezobratlých s užší ekologickou valencí (Aplotarus incanus, Carabus arcensis,
Erebia euryale, E. medusa, Lycaena hippothoe, Hypnoidus riparius a Plintus tischeri) je předpokládatelné, že v
samotné ploše záměru dojde ke snížení jejich početností.

C.II.2.2 Vertebratologie
V řešeném území a v jeho širším okolí byl aktuálně zaznamenán, anebo je v posledních letech znám
(relevantní údaje ve vztahu k řešenému záměru) výskyt celkem 94 druhů obratlovců. Z toho byly zaznamenány
dva druhy obojživelníků, tři druhy plazů, 73 druhů ptáků a 16 druhů savců. Drtivá většina z těchto druhů nebyla
zjištěna přímo na ploše dotčené záměrem, druhy se většinou vyskytují v okolí, cenné druhy především v oblasti
luk a prameniště Černé vody.
Přímo na dotčeném pozemku bylo pozorováno 26 druhů. U všech druhů se jedná o potravní výskyt nebo výskyt
na přeletu, žádný z druhů se na lokalitě trvale nevyskytuje (nehnízdí zde/nerozmnožuje se) vyjma drobných
hlodavců.
V následující části textu jsou uvedeny druhy, které mají nebo mohou mít k zájmovému území konkrétní vztah
(zjištěné anebo potenciální stanoviště pro rozmnožování, zimování, potravní stanoviště, tahová zastávka).
Ostatní druhy, pro které je území netypické a jejichž výskyt lze charakterizovat jako náhodný nebo ojedinělý
(vyskytují se v jiných typech prostředí), nejsou uváděny.
U každého druhu je uveden stupeň ohrožení, a to podle přílohy č. III Vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. (I),
podle Červených seznamů (Anděra & Červený 2003, Hanel & Lusk 2003, Šťastný & Bejček 2003, Zavadil &
Moravec 2003) (II) a skutečnost, zda je druh uveden v Příloze I Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících
ptáků anebo Příloze II a IV Směrnice 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin (III).
Výskyt zvláště chráněných či jinak významných druhů živočichů:
Žáby (Anura)
Aktuálně byl ověřen výskyt dvou druhů, a to skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchy obecné (Bufo
bufo).
Ropucha obecná (Bufo bufo): druh v kategorii „ohrožený“ podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Podle červeného seznamu IUCN druh v kategorii „NT“ (téměř ohrožený). Byl nalezen ojedinělý dospělý
exemplář přímo na ploše záměru. V blízkém okolí se druh nerozmnožuje, jedná se o migrujícího jedince.
V červenci byl nalezen 1 a 1 ex. v oblasti prameniště Černé vody pod komunikací přiléhající k pozemku.
Skokan hnědý (Rana temporaria): druh nezařazený do vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Podle
červeného seznamu IUCN druh v kategorii „NT“ (téměř ohrožený). Na lokalitě ani v blízkém okolí se druh
nerozmnožuje. Během průzkumu byli pozorováni celkem dva dospělí jedinci při migraci v okolí zájmového
pozemku, a to v oblasti prameniště Černé vody pod komunikací přiléhající k dotčenému pozemku.
Vzhledem k minimálnímu významu prostoru navržené výstavby pro žáby lze považovat jejich ovlivnění realizací
záměru za nevýznamné.
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Šupinatí (Squamata)
O potenciálním ovlivnění lze uvažovat zejména u ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) a slepýše křehkého
(Anquis fragilis), kteří se vyskytují v těsném okolí lokality a mohou tedy přímo do zájmového prostoru
migrovat. Ještěrka živorodá je druh v kategorii „silně ohrožený“ podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění. Podle červeného seznamu IUCN druh v kategorii „NT“ (téměř ohrožený). Slepýš křehký je druh
v kategorii „silně ohrožený“ podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění. Podle červeného seznamu IUCN
druh v kategorii „LC“ (málo dotčený). Přes opakovaný průzkum však nebyl ani jeden z druhů přímo na
dotčeném pozemku zastižen. Těžiště výskytu ještěrky živorodé z hlediska rozmnožování i zimování se nachází
v oblasti prameniště Černého potoka, kde byla opakovaně pozorována v počtu 1–3 ex. Slepýš křehký byl
rovněž pozorován nedaleko dotčeného pozemku, a to na okraji louky pod komunikací jižně od lokality.
Případné ovlivnění obou druhů lze tedy považovat za zanedbatelné, spočívající především v zásazích do
lučních porostů (stavební práce), které jsou potenciálními biotopy druhů.
Výskyt dalšího druhu, zmije obecné (Vipera berus), druhu v kategorii „kriticky ohrožený“ podle vyhlášky č.
395/1992 Sb., v platném znění, podle červeného seznamu druhu v kategorii „VU“ (zranitelný), nebyl v území při
opakovaném průzkumu zjištěn, náhodný výskyt je však potenciálně možný kdekoliv na lokalitě,
pravděpodobněji pak na obnažených plochách v blízkosti kamenic, skalních výchozů apod.
Vzhledem k absenci výskytu plazů na dotčeném pozemku lze vliv navržených změn využití území na tyto druhy
považovat za zanedbatelný.
Hrabaví (Galliformes)
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix): druh v kategorii „silně ohrožený“ podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném
znění, podle červeného seznamu druhu v kategorii „EN“ (ohrožený), zařazený v příloze I Směrnice
79/409/EHS. V širším okolí řešeného území navržené výstavby je z minulosti opakovaně udáván výskyt
tetřívka obecného (v letech 1998 – 2005, viz Obr. 11). Konkrétně byl v minulosti tetřívek zaznamenán zejména
v oblasti v blízkosti státní hranice ČR-Polsko (hraničního hřebenu) severozápadně a jihovýchodně od Horní
Malé Úpy. Nejbližší známé výskyty jsou cca 380 m jižně (r. 2000) a 490 m východně (r. 1998) od dotčené
plochy. Výskyt tetřívka v zájmovém území a v jeho okolí nebyl při aktuálním terénním průzkumu v r. 2011
zjištěn a ani není pravděpodobný. Při výstavbě navržených rekreačních domů, přístupových komunikací,
parkovacích ploch, kanalizace a další doplňkové infrastruktury dojde k odstranění stávajícího vegetačního
krytu, půdního profilu v místě staveb a fyzickému záboru části plochy stávajícího lučního biotopu. Dále lze
potenciálně očekávat, že při stavebních pracích dojde k akustickému i vizuálnímu rušení okolního prostředí
v důsledku pohybu stavební mechanizace a provádění samotných stavebních prací.
Z důvodu absence výskytu tetřívka v blízkém okolí hodnoceného záměru není důvodné očekávat významné
ovlivnění tohoto druhu (zejména rušením) při výstavbě rekreačních domů a související infrastruktury. Je však
vhodné akusticky výrazně rušivé části stavby (např. výkop, betonáž) provádět mimo období toku, hnízdění a
vyvádění mláďat (mimo 1.3. až 31.7.) tetřívka obecného. Důvodem je skutečnost, že oblast Lesního,
Pomezního a Dlouhého hřebene je v aktuálním Plánu péče o KRNAP a jeho ochranné pásmo (2010-2020)
vymezena jako jedno z jádrových území tohoto druhu. Jedinci z oblasti Dlouhého a Pomezního hřebene
pravděpodobně "komunikují" s jedinci z Lesního hřebene (Flousek, ústní sdělení). Občasný výskyt tetřívka
obecného v okolních lesních porostech je proto možný a nevhodně načasované provádění hlučných
stavebních prací by tento druh mohlo potenciálně negativně ovlivnit.
Budoucí navýšení návštěvnosti okolního území, a navazujícího akustického a vizuálního rušení, v důsledku
případného provozu 3 rekreačních domů lze konstatovat jako zanedbatelné ve vztahu k celkové sezónní i roční
návštěvnosti Horní Malé Úpy i okolí zájmové parcely. V této souvislosti je nezbytné dodat, že v bezprostřední
blízkosti hodnocené parcely (okolo parcely) se nachází stávající frekventované letní i zimní turistické trasy,
obslužná komunikace a objekty pro trvalé i rekreační bydlení (penziony). Tyto stávající „rušivé zóny“ se zde
tedy překrývají. Lze proto očekávat zanedbatelné vlivy provozu hodnoceného záměru na tetřívka obecného.
Jižně od dotčeného území byla dle hlasových projevů zjištěna křepelka polní (Coturnix coturnix). Tento druh
se vyskytuje na loukách v okolí, zejména v nižších polohách. Přímo na dotčených plochách nebyla křepelka
registrována a její výskyt zde je vyloučen. Dotčení druhu lze proto považovat za zanedbatelné.
Krátkokřídlí (Gruiformes)
Z provedeného aktuálního terénního průzkumu i analýzy starších dat vyplývá, že v řešeném území navržené
výstavby a v blízkém okolí je opakovaně udáván (v letech 1998 – 2010) výskyt chřástala polního (Crex crex),
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silně ohroženého druhu. Z roku 2003 (data Správy KRNAP) existuje záznam o výskytu druhu (1 ex.) přímo
z dotčeného pozemku, z roku 2006 pak 1 ex. ze sousedního pozemku. Přímo na ploše hodnoceného záměru
druh aktuálně zjištěn nebyl. Lze konstatovat, že v současnosti je prostor navržené výstavby pro chřástala méně
vhodný. Důvodem je skutečnost, že část plochy je pasena, část porostu je mechanicky disturbována. I přesto
však zcela nelze vyloučit potenciální vyhnízdění tohoto druhu na inkriminovaném pozemku. Je proto vhodné,
z důvodu aplikace principu předběžné opatrnosti, provádět zásahy do luční vegetace a půdního krytu
v souvislosti s budoucí výstavbou jednotlivých staveb mimo hnízdní období chřástala polního, tj. mimo 1. 4. až
31. 7.
Výskyt chřástala polního byl zjištěn zejména v širším okolí zájmového území a to jak v předchozích letech, tak
při aktuálním terénním průzkumu v r. 2011. Konkrétně byl aktuálně zjištěn v oblasti luk a prameniště Černé
vody, v počtu 2–3 ozývajících se samců (cca 150, 250 a 300 m jihozápadně od dotčeného pozemku, viz Obr.
11). Konkrétně byli 18. 5. 2011 registrováni 2 ex. dle hlasových projevů, 24. 6. pak 3 ex., 10. 7. pak 2 ex.
V daném prostoru se nachází vhodné luční porosty, kde chřástal nachází optimální podmínky pro svůj vývoj
(porosty nejsou sečeny ani paseny v hnízdním období). Lze konstatovat, že uvedené lokality výskytu chřástala
polního nebudou významně dotčeny při výstavbě ani při provozu záměru. Důvodem je skutečnost, že se
nachází v dostatečné vzdálenosti od hodnoceného záměru, za stávající běžně využívanou komunikací. Dále je
třeba dodat, že chřástal polní patří mezi druhy málo citlivé vůči rušení v okolí jeho hnízdišť. Dotčení druhu lze
proto, zejména z důvodu záboru části potenciálního biotopu (v současnosti málo vhodného), považovat za
zanedbatelné.
Kos horský (Turdus torquatus): jeho dotčení je vyloučeno pro malou dotčenou plochu a vyloučení zásahů
do lesního prostředí, kde druh hnízdí. Hnízdění druhu nebylo v okolí dotčeného pozemku zjištěno (druh byl
registrován ve vzdálenosti nad 200 m od lokality). Druh tedy hnízdí v širším okolí a nemá vazbu na plochu
dotčenou záměrem.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio): hnízdí rovněž dále od lokality, a to min. jeden pár cca 100 m jihozápadně na
luční ploše s dřevinami. Jeho dotčení je proto vyloučeno.
Hýl rudý (Carpodacus erythrinus): hnízdí v blízkém okolí, ve vzdálenosti do 250 m byli registrováni až čtyři
zpívající samci, přičemž dva hnízdí v blízkém okolí mimo dotčenou plochu. Přímo na dotčené ploše druh zjištěn
nebyl. Ovlivnění tohoto druhu je proto zanedbatelné, realizací záměru nebude dotčeno hnízdní prostředí.
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) hnízdí v blízkém okolí, a to v počtu min. tří párů. Nejbližší hnízdiště
se nachází na louce západně, pod místní komunikací (do 50 m od dotčené plochy). Ovlivnění druhu je proto
zanedbatelné.
Ovlivnění výše uvedených druhů i ostatních pěvců realizací záměru lze považovat za bezvýznamné, neboť
nemají hnízdní vazbu na dotčenou plochu a pravidelně se zde nevyskytují. Je možné, že realizací záměru
dojde k ovlivnění malé části potravního teritoria některých druhů, což však lze v kontextu rozsáhlých vhodných
okolních biotopů považovat za zanedbatelné.
Dravci (Accipitriformes)
Z pohledu dravců není zájmové území ve zvýšené míře zajímavé.
Krahujec obecný (Accipiter nisus) zde ani v blízkém okolí nehnízdí, byl zastižen při přeletu, a lovu potravy,
stejně tak ostříž lesní (Falco subbuteo), který byl zastižen jednou při přeletu v dolní části území obce.
Obdobným případem je zjištěný výskyt sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v okolí lokality, jež souvisí
s přelety druhu za potravou ze vzdáleného hnízdiště. Jejich negativní ovlivnění lze proto vyloučit.
Sovy (Strigiformes)
V širším okolí zájmové lokality pravděpodobně hnízdí kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc
rousný (Aegolius funereus), ve zkoumaném území v okolí zájmové lokality aktuálně nebylo hnízdění
ověřeno. Dotčení sov lze vyloučit z důvodu absence jejich výskytu, malého rozsahu záměru a vyloučení
zásahů do lesního prostředí.
Hmyzožravci (Insectivora)
Výzkum drobných savců nebyl prováděn, neboť by to vyžadoval nežádoucí mortalitu jedinců spojenou s jejich
odchytem. Při průzkumech nebyla aktivita drobných savců na dotčeném pozemku zjištěna (stopy po činnosti,
trus, mrtvá těla) mimo nor hrabošů, výskyt dalších hlodavců (Rodentia) nebo hmyzožravců (Insectivora) je však
velmi pravděpodobný, minimálně při migraci.
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Ze zajímavých druhů lze např. očekávat náhodný výskyt rejska horského (Sorex alpinus), v případě kterého
se jedná v rámci širšího území o typický biotop. S ohledem na malou dotčenou plochu je však možno dotčení
tohoto druhu i dalších hmyzožravců považovat za bezpředmětné, k jejich ochraně jsou postačující obecná
opatření související s dobou a způsobem provedení stavby.
Poznámky k možnému dotčení některých dalších druhů obratlovců:
Vliv záměru na rorýse obecného (Apus apus), vlaštovku obecnou (Hirundo rustica), ořešníka kropenatého
(Nucifraga caryocatactes) a krkavce velkého (Corvus corax) lze vyloučit pro charakter jejich výskytu. Tyto
druhy nad zájmovou lokalitou pouze přeletují, případně v okolí loví potravu, hnízdí až v širším okolí.
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ČÁST D
ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ
A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

D.I. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOŽITOSTI
A VÝZNAMNOSTI

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví
Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, kdy by vznikaly přeslimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění
ovzduší, hluk), které by mohly mít přímé negativní zdravotní následky. Z toho vyplývá přijatelně nízké ovlivnění
obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. Nevýznamným kladným vlivem je vznik pracovní
příležitosti pro zabezpečení údržbu a provozu objektů.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Výstavba
Stávající imisní zátěž zájmového území bude ovlivněna především emisemi z dopravy stavebních materiálů a
zeminy a provozem stavebních strojů na lokalitě. Hlavními emitovanými škodlivinami bude prach a oxidy
dusíku. Vzhledem k tomu, že záměr je nevelký a emise škodlivin bude krátkodobá, omezená pouze na úvodní
období výstavby bude vliv výstavby na ovzduší přijatelně nízký.
Provoz
Záměr neprovozuje žádný stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Jediným, nevýznamným, zdrojem je emise
z vozidel osobní dopravy rekreantů (cca 18 pojezdů/den). Záměr bude mít při provozu jen nevýznamný vliv na
ovzduší.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci ev. další fyzikální a biologické charakteristiky
Provoz
Vzhledem k malé obydlenosti posuzované oblasti nelze předpokládat překračování stanovených hygienických
limitů pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích. Záměr sám o sobě nevyžaduje významné nároky na
dopravní infrastrukturu. Doprava vyvolaná záměrem je z hlediska hlukového působení podlimitní a akusticky
nevýznamná. V budoucnu tedy nelze předpokládat překračování stanovených hygienických limitů pro hluk
z dopravy na pozemních komunikacích.
Větrání objektů (VZT zařízení) nelze považovat za akusticky významné, tyto zdroje nebudou způsobovat vznik
nových nadlimitních stavů v posuzovaném území.
Výstavba
Pro ilustraci hlukových emisí při realizaci záměru byly proveden modelový výpočet v programu HLUK+ 8 profi.
Pro účely modelových výpočtů hluku ze stavební činnosti bylo voleno 9 zdrojů hluku rovnoměrně rozmístěných
po staveništi budov rekreačních objektů o Lw(A) = 85 dB v souběžném provozu se staveništní dopravou (5
NA, 5 OA).
Jako nejbližší hlukově chráněný objekt byl stanoven rodinný domek č. p. 38. Kde byly také voleny referenční
výpočtové body.
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Tab. Tabulka bodů výpočtu (den)
LAeq (dB)
č.

výška

Souřadnice

doprava

stavební stroje

celkem

1

3.0

584.4; 314.5

43.2

54.4

54.7

2

3.0

592.5; 309.1

37.0

53.9

54.0

Obr. : znázornění pásem izofon. Izofony jsou napočteny ve výšce 3m nad terénem.

Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že při maximálním využití stavebních mechanismů v souběžném
provozu navzájem a s navazující předpokládanou dopravou, budou u nejbližších hlukově chráněných objektů
plněny stanovené hygienické limity pro dobu denní. Plánovaná denní doba stavebních prací je určena mezi
7:00 a 21:00 hodinou.
Při výše uvedeném nasazení stavebních mechanismů lze předpokládat, že maximální vzdálenost limitní
izofony pro hodnotu 40 dB (základní hlukový limit pro dobu noční) bude ve volném prostoru cca 230 metrů od
středu uvažovaného staveniště.
Obr. : Znázornění limitní izofony pro 40dB ve výšce 3m nad terénem – fáze výstavby

Negativní vlivy ostatních fyzikálních resp. biologických faktorů (vibrace, záření elektromagnetické nebo
radioaktivní apod.) jsou vyloučeny.
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D.I.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vlivy na odvodnění území
V prostoru záměru výstavby se nachází travní porost. Vody volně vsakují, či povrchově odtékají. Záměr
předpokládá akumulaci a zasakování zachycených srážkových vod ze střech na pozemku. Komunikace má
navržené pruhy se zpevněním zatravňovacími tvárnicemi, které umožňují zasakování srážkových vod. Záměr
nemá sledovatelný vliv na odvodnění území.
Vliv na jakost povrchových vod
Do povrchových vod nejsou odváděny žádné odpadní vody. Odvodnění areálu je oddílné. Splaškové vody
z objektů budou odváděny splaškovou kanalizací do místního kanalizačního řadu. Vzhledem k tomu, že záměr
je nevýrobního charakteru, nedojde při dodržování podmínek provozovatele splaškové kanalizace k ovlivnění
jakosti povrchových vod. Z posouzení výše uvedeného nemůže dojít k ovlivnění kvality povrchových vod.
Vlivy na podzemní vodu
K ovlivnění hydrogeologických charakteristik může dojít v souvislosti se realizací základů, které mohou být
směrem proti svahu založeny až do pevných podložních hornin, nad kterými zůstává vrstva zeminy s funkci
kolektoru podzemní vody. Lze předpokládat, že v období náporových stavů může dojít ke zvednutí výše hladiny
podzemních vod o cca 0,5 m. Stavba počítá s účinnou obvodovou drenáží a drenáží podlah. Podzemní voda
bude vzniklou překážku drenážním systémem obtékat. Dojde tak k lokálnímu ovlivnění hladiny přirozené
podzemních vod.
Záměr při standardním provozu neemituje žádné znečištění do podzemních vod, tedy ani neohrozí kvalitu
podzemních vod.

D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr vyžaduje zábor pozemků řazených do zemědělského půdního fondu (ZPF). Jedná se o půdy V.třídy
tedy půdy nejnižší kvality. S jejich odnětím se již počítalo při tvorbě a projednávání územního plánu obce.
Zábor je z hlediska ochrany půd málo významný. Záměr neemituje žádné znečištění do svého okolí, nebude
docházet k znečišťování půd. Lze konstatovat, že záměr má jen minimální negativní vliv na půdy dané jejich
záborem.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba budov tvoří z geologického hlediska cizorodý prvek v geologické stavbě území, avšak bez dalších vlivů
na její kvalitu. Budovy sice budou částečně zasahovat do horninového podloží, jejich vliv na horninové
prostředí lze ale označit za nevýznamný.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy a lokality NATURA 2000
S ohledem na charakter záměru a předmět hodnocení lze uvažovat o následujících hlavních okruzích
potenciálních negativních vlivů záměru na rostliny a živočichy:
1)
2)
3)
4)
5)

Zábor biotopů rostlin a živočichů a jejich změny
Rušení živočichů v důsledku zvýšené lidské aktivity
Rušení živočichů provozem záměru
Zvýšená mortalita živočichů způsobená kolizí s motorovými vozidly
Riziko havárií/úniku nebezpečných látek
V následující části jsou shrnuty hlavní očekávané vlivy záměru na biotu zájmového území.

Zábor biotopů rostlin a živočichů a jejich změny
Při výstavbě navržených rekreačních domů, přístupových komunikací, parkovacích ploch, kanalizace a další
doplňkové infrastruktury dojde k odstranění stávajícího, převážně lučního vegetačního krytu a půdního profilu
v místě staveb (zábor části plochy biotopu) a mechanické disturbanci ploch v bezprostřední blízkosti staveb
(pohyb mechanizace, přesuny zeminy a stavebních hmot, mezideponie apod.).
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Konkrétně dojde ke změně stávajícího charakteru území na mozaiku zpevněných a zastavěných ploch,
intenzivně udržovaných porostů a lučních ploch.
V průběhu stavebních prací a zejména po jejich skončení lze očekávat potenciální riziko obsazení
disturbovaných ploch invazními či expanzními druhy rostlin. Určité nebezpečí tkví také v riziku případné
nevhodně provedené biologické rekultivace – např. využití nevhodných lučních směsí a kultivarů rostlin pro
sanaci narušených míst či v petrograficky nevhodném podsypu realizovaných staveb (případné použití
bazických hornin).
Provedení navržené výstavby bude znamenat likvidaci části populací sedentárních a teritoriálních druhů v
lokalitě navrženého záměru a dále likvidaci části biotopů, na které jsou druhy v místě vázány. Realizací záměru
budou dotčeny konkrétní druhy, pro něž jsou, v případě potřeby, navržena odpovídající opatření k minimalizaci
negativního vlivu záměru. Především se jedná o doporučení pro provádění stavebních prací.
Rušení druhů v důsledku zvýšené lidské aktivity
Negativní dopady lidské přítomnosti jsou obecně známy u řady druhů, přičemž reakce je silně druhově
specifická, od druhů s minimálním negativním vlivem až po druhy reagující na lidskou přítomnost velmi citlivě
(Hill et al. 1997, Liddle 1997, Murison 2002, Liley & Clarke 2002, 2003). V tomto ohledu lze předpokládat
potenciálně negativní vliv zejména v průběhu výstavby. Přímo v zájmovém území nebyly zjištěny druhy
obratlovců ve zvýšené míře citlivé na rušení lidskými aktivitami. V širším okolí je však udáván výskyt tetřívka
obecného, pro jehož ochranu byla stanovena konkrétní zmírňující opatření (viz kapitola D.IV) k provádění
stavebních prací.
Rušení živočichů provozem záměru
Na rušení lidskou přítomností přímo navazuje potenciální hlukové a světelné rušení, především z provozu
navržených rekreačních domů, vozidel apod. (Rich & Longcore 2006, Cuperus, Canters & Piepers 1996,
Reijnen & Foppen 1997, Reijnen, Foppen & Meeuwsen 1999, Dooling 2002, Brotons & Herrando 2001, Rheindt
2003, Brumm 2004, Kuitunen et al. 2003). Vizuální rušení stavbami jako takovými lze prakticky vyloučit.
Negativní vliv hluku a osvětlení na živočichy lze považovat za zanedbatelný vzhledem k nízkému počtu
navržených domů (3 RD).
Budoucí navýšení návštěvnosti okolního území, a navazujícího akustického a vizuálního rušení, v důsledku
budoucího provozu 3 rekreačních domů lze konstatovat jako zanedbatelné ve vztahu k celkové sezónní i roční
návštěvnosti Horní Malé Úpy i okolí zájmové parcely. V této souvislosti je nezbytné dodat, že v bezprostřední
blízkosti hodnocené parcely (okolo parcely) se nachází stávající frekventované letní i zimní turistické trasy,
obslužná komunikace a objekty pro trvalé i rekreační bydlení (penziony). Tyto stávající „rušivé zóny“ se zde
tedy překrývají. Nelze proto očekávat významně negativní vliv provozu hodnoceného záměru na tetřívka
obecného či další druhy živočichů.
Zvýšená mortalita živočichů způsobená kolizí s motorovými vozidly
Automobilová doprava obecně představuje výrazné riziko pro všechny druhy obratlovců, především z hlediska
usmrcení jedinců (Erritzoe 2002, Erritzoe, Mazgajski & Rejt 2003, Clevenger, Chruszcz & Gunson 2003).
V případě řešeného záměru je zásadní, že se jedná o návrh výstavby 3 rekreačních domů u nichž lze
přepokládat jen nízký, občasný pohyb vozidel. Lze proto prakticky vyloučit významné ovlivnění živočichů
v důsledku zvýšené kolize s motorovými vozidly oproti stávajícímu stavu.
Riziko havárií/úniku nebezpečných látek
Lze vyslovit hypotetické riziko ohrožení okolních biotopů případnou kontaminací prostředí z prostoru
navržených staveb. Potenciální riziko kontaminace okolního prostředí lze spatřovat v případném úniku
chemických látek (paliva, maziva) ze stavebních strojů pracujících v zájmovém prostoru. Toto riziko lze
minimalizovat navrženými technickými opatřeními.
Vyhodnocení vlivů záměru na obecně a zvláště chráněná území
Jak bylo prokázáno, zájmové území navržené výstavby je součástí Krkonošského národního parku, EVL a PO
Krkonoše a prvků ÚSES. Možné ovlivnění předmětů ochrany EVL a PO Krkonoše je řešeno v samostatné
studii (viz příloha č.2). Obecně ani zvláště chráněné části přírody nebudou, při respektování konkrétních
doporučení navržených v tomto biologickém hodnocení, realizací záměru významně negativně ovlivněny.
Vyhodnocení vlivů záměru na lokality NATURA 2000
Zájmové území navržené výstavby je součástí Krkonošského národního parku, EVL a PO Krkonoše. Dle
vyjádření Správy KRNAP, značka KRNAP 09814/2010 ze dne 26.11.2010, nelze vyloučit vliv záměr na lokality
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NATURA. Bylo tedy provedeno posouzení vlivu záměru – „Rekreační domy XB1 Projects“ v k.ú. Horní Malá
Úpa na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D., (osoba autorizovaná k provádění posouzení
podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění (číslo rozhodnutí: 57148/ENV/09, 1837/630/09). Plné
znění je uvedeno v příloze č.2. zde citujeme závěr posouzení:
„Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění je posouzení vlivu záměru – „Rekreační domy XB1 Projects“ na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti. Řešené území se nachází v katastrálním území obce Horní Malá Úpa na nezastavěném, převážně
lučním pozemku. Zájmové území je součástí evropsky významné lokality a ptačí oblasti Krkonoše.
Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že v prostoru dotčeném navrženou výstavbou a provozem rekreačních
domů a související infrastruktury se nachází degradovaná, převážně druhové chudá vegetace se zastoupením
ruderálních druhů. Na zájmové ploše je možné vylišit dvě hlavní vegetační jednotky, které se částečně
prolínají. Větší část lokality je tvořena málo reprezentativními smilkovými trávníky sv. Nardion - prioritní typ
přírodního stanoviště 6230 - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a
v kontinentální Evropě v podhorských oblastech). Z menší části je lokalita tvořena nereprezentativními,
fytocenologicky obtížně zařaditelnými porosty s dominantním Holcus mollis, nejblíže stojící k horským
trojštětovým loukám sv. Polygono-Trisetion, jež lze klasifikovat jako typ přírodního stanoviště 6520 - Horské
sečené louky.
Bylo zjištěno, že realizace navržené výstavby a provozu hodnoceného záměru přináší rizika mírně negativního
vlivu na dva výše uvedené předměty ochrany EVL Krkonoše – typy přírodních stanovišť 6230 a 6520. Dále bylo
konstatováno riziko mírně negativního ovlivnění dvou předmětů ochrany ptačí oblasti Krkonoše – chřástala
polního a tetřívka obecného. Tato rizika lze minimalizovat přijetím konkrétních zmírňujících opatření (viz kap.5).
Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
lze konstatovat, že uvedený záměr, při dodržení předložené specifikace, nebude mít významný negativní
vliv na celistvost a předměty ochrany evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.“
Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant záměru na rostliny a živočichy
Záměr byl předložen v jediné variantě.
Kromě navržené (aktivní) varianty lze definovat nulovou variantu. Realizace nulové varianty znamená
zachování stávajícího stavu území, tedy pokračování současného kombinovaného využívání území (částečné
zemědělské využívání, turistický ruch a doprava v okolí) bez výstavby nových rekreačních domů.
Provedení aktivní varianty (předloženého záměru) neznamená významné negativní ovlivnění kteréhokoliv
druhu bioty, obecně či zvláště chráněných částí přírody.
Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů obou variant je srovnatelná.
Vzhledem k územnímu rozsahu záměru, který má rozlohu přibližně 0,5 ha, lze objektivně konstatovat, že tento
zásah bude mít zanedbatelný vliv na místní populace ochranářsky a ekofaunisticky významných druhů. V okolí
zájmového území se nachází dostatek příhodných biotopů (desítky hektarů), které splňují nároky druhů na
jejich úspěšný vývoj a rozmnožení. Dále je nutno podotknout, že přibližně polovina plochy záměru bude bez
zástavby, a tedy může být po ukončení stavebních prací nadále stenovalentními druhy osídlena, zvláště pokud
budou dodržena navržená zmírňující opatření.

D.I.8. Vlivy na krajinu
Záměr svým rozměrem a umístěním navazuje na okolní výstavbu. Krajinný ráz tedy nebude záměrem
významněji dotčen, neboť záměr není stavbou, která by svou výškou či charakterem rušila stávající situaci v
tomto urbanizovaném území.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
V prostoru záměru se nachází nezastavěné plochy. Hmotný majetek ani architektonické památky nebudou z
důvodu jejich absence v lokalitě ovlivněny.
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D.I.10. Vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu
Vlivy na dopravu jsou dány pouze mírným nevýznamným navýšením intenzit dopravy na komunikacích
dotčeného území a výstavbou obslužných komunikací pro rekreační objekty. Popisované vlivy však budou
nevýznamné.
Negativní vlivy na jinou infrastrukturu nejsou očekávány. Bude provedeno napojení záměru na příslušné
inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, NN) a realizovány přeložky stávajících sítí (nadzemní VN,
podzemní VN, O2,TKR).

D.I.11. Jiné ekologické vlivy
Nejsou očekávány žádné další významné vlivy, výše nepopsané.
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D.II. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Záměrem bude zasažen pouze pozemek investora, působení do širšího okolí je nevýznamné.
Vzhledem k malému imisnímu působení záměru a vyvolané dopravy nebude realizací záměru docházet k
zvyšování zdravotních rizik, ani k narušování faktorů pohody obyvatelstva.

D.III. ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH PŘESAHUJÍCÍCH
STÁTNÍ HRANICE
Negativní vlivy přesahující státní hranice jsou zcela vyloučeny.

D.IV. OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ
Za běžného provozu nevyvolává záměr žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat
případně kompenzovat. Prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z důsledného dodržování
platných zákonných předpisů, norem, předpisů a schválených provozních nebo havarijních řádů.
Níže uvedená opatření, která mohou omezit potenciální negativní působení záměru se vztahují zejména
k období projektování a realizace záměru.
Podzemní vody
⋅

Zářezové části staveb třeba zajistit proti svahové vodě a jejímu náporovému zvedání trvale účinnou vnější
drenáží obvodovou a v případě zářezu s niveletou na skalním podloží i plošnou drenáží podlah.

⋅

Srážkové vody z objektů budou zachycována a vsakovány na lokalitě, vzhledem k možné vysoké hladině
podzemní vody v některých obdobích bude třeba objekt zemního vsaku doplnit přelivem.
Ochrana přírody
Opatření jsou převzata z posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol.
⋅

Vzhledem k očekávanému ovlivnění části populace zvláště chráněného druhu rostliny v kategorii „ohrožený“
– hořce tolitovitého (Gentiana asclepiadea) realizací záměru je žádoucí požádat o udělení výjimky
z ochranných podmínek tohoto zvláště chráněného druhu, v souladu v souladu s § 56 a dalších zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění. U trsů dotčených budoucí výstavbou je v podzimním období (po odkvětu)
vhodné provést jejich odborný transfer na okolní biotopy obdobného charakteru.

⋅

Vzhledem k prokázanému výskytu dvou druhů (resp. skupin druhů) bezobratlých živočichů v kategorii
„ohrožený“ - čmeláků rodu Bombus a střevlíka polního (Carabus arcensis) v prostoru navrženého záměru je
žádoucí požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek těchto zvláště chráněných druhů, v souladu s §
56 a dalších zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění. Tyto druhy nebudou realizací záměru významně
dotčeny.

⋅

Případné mezideponie materiálu a pojezdy mechanizace situovat v prostoru stavebních objektů, mimo
okolní stavbou nezasažené luční či lesní plochy.

⋅

Po projednání s orgánem ochrany přírody – Správou KRNAP zajistit konkrétní opatření k eliminaci
případného rozvoje invazních či expanzních druhů rostlin, včetně antropofytů, na nově obnažených a
disturbovaných plochách.

⋅

Případně prováděné biologické rekultivace na místech disturbovaných stavebními pracemi realizovat po
projednání se Správou KRNAP, za využití regionálních lučních směsí.

⋅

Pro základové stavební práce (např. budování přístupových komunikací a parkovacích míst) používat
materiál obdobného geologického složení jako je přirozené podloží zájmového území (kyselé metamorfity
Krkonošské oblasti).
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⋅

Minimalizovat rozsah stavebních prací na plochách, na kterých nebudou stát trvalé objekty (domy,
příjezdové komunikace a další infrastruktura). Zejména je vhodné nerozhrnovat mezideponie a
minimalizovat pojezd těžké techniky po louce mimo stavební objekty.

⋅

Nestrhávat plošně travní drn a neprovádět terénní úpravy ploch, na kterých nebudou stát trvalé stavební
objekty.

⋅

V lučních plochách, které nebudou určeny pro výstavbu a na nichž dojde k narušení vegetačního krytu, je
vhodné ponechat místa spontánní sukcesi. Zejména je nežádoucí osévání těchto ploch travní směsí
nepůvodní provenience.

⋅

Pokud to není nutné, s ohledem na stavební normy, neprovádět trubní drenáže a jiné rozsáhlejší
odvodňovací systémy ve volných plochách, které nebudou určeny pro výstavbu domů a komunikací.

⋅

Zásahy do dřevinných porostů a půdního krytu (skrývku zeminy) v souvislosti s budoucí výstavbou
jednotlivých staveb je vhodné realizovat mimo období reprodukce většiny živočišných druhů, tj. realizovat
cca od půlky srpna do konce března (dle počasí).

⋅

Akusticky výrazně rušivé části stavby (např. výkop, betonáž) provádět mimo období toku, hnízdění a
vyvádění mláďat tetřívka obecného (mimo 1.3. až 31.7.) a mimo období hnízdění dalších druhů ptáků (mimo
1.4. až 31. 7.).

⋅

Provádět zásahy do luční vegetace a půdního krytu v souvislosti s budoucí výstavbou jednotlivých staveb
mimo hnízdní období chřástala polního, tj. mimo 1. 4. až 31.7.

⋅

Na stavbě je nezbytné dodržovat příslušná bezpečnostní opatření a havarijní plány, jež zajistí eliminaci
rizika eventuálního úniku chemikálií do okolního prostředí.

⋅

Po ukončení stavebních prací je vhodné na nezastavěných plochách částečně zachovat extenzivní
hospodaření. Optimální je část louky poséct mimo období květen-září, část zbývajících lučních porostů je
vhodné v daném roce neséct. Polohu jednotlivých ploch s různým režimem sečení je vhodné meziročně i
prostorově střídat. Eventuelně je možné luční plochy extenzivně přepásat.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ
Toto oznámení bylo zpracováno na základě současných znalostí o výstavbě a provozu posuzovaného záměru,
tedy na úrovni dokumentace pro územní řízení a podrobného průzkumu biotické složky. Vzhledem k tomu, že
nebyly zjištěny žádné jiné kritické skutečnosti, které by bylo nutno ověřit podrobnějšími analýzami, lze říci, že
se v průběhu zpracování tohoto oznámení nevyskytly takové nedostatky ve znalostech nebo neurčitosti, které
by omezovaly spolehlivost prezentovaných závěrů.
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ČÁST E
POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je řešen v jedné variantě, která je vázána na vlastnictví pozemku a soulad s územním plánem.

ČÁST F
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
F.I. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE

F.I.1. Situace
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F.I.2. Pohledy

F.II. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Nejsou uvedeny.
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ČÁST G
VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Shrnutí netechnického charakteru obsahuje ve stručné a srozumitelné formě údaje o záměru a dále závěry
jednotlivých dílčích okruhů hodnocení možných vlivů záměru na životní prostředí. Zájemcům o podrobnější
údaje proto doporučujeme prostudování příslušných kapitol oznámení.
Oznámení záměru (dále jen oznámení)
REKREAČNÍ DOMY XB1 PROJECTS
je vypracováno ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění
Je zpracováno v rozsahu přílohy č. 3 zákona a slouží jako základní podklad pro provedení zjišťovacího řízení
podle § 7 uvedeného zákona.
Předmětem záměru je výstavba a provoz tří domů pro rodinnou rekreaci. Jako součást záměru je výstavba
komunikace a parkovacích stání, elektrické přípojky, vodovodní přípojky, kanalizační přípojky odpadních a
srážkových vod, vodovod, kanalizační sběrač s odbočením, zpevněné plochy, terénní úpravy, opěrné zdi
(podrobněji viz kapitola B).
Záměr je umísťován na západním okraji obce Horní Malá Úpa, lokalita leží v Krkonošském národním parku a
současně tak leží v evropsky významné lokalitě (EVL) Krkonoše (kód CZ0524044) a ptačí oblasti (PO)
Krkonoše (kód CZ0521009). Umístění záměru v souladu s platnou územně plánovací dokumentací respektive
v současné době s platným Územním plánem obce Dolní Úpa i návrhem zadání změny č.1 územního plánu
obce Malá Úpa.
Objekty budou stejné, dvoupodlažní nepodsklepené s podkrovím. Nebudou sloužit k trvalému bydlení, ale
pouze k rekreačním účelům. V každém domě bude 14 lůžek, z toho 3 pokoje x 2 lůžka a v podkroví 8
nouzových lůžek např. pro děti (podrobnější popis viz kapitola B.I.). Zdrojem tepla bude elektrická energie.
Záměr bude napojen na stávající inženýrské sítě. Parkování osobních aut bude umožněno na celkem 11
parkovacích stáních, z toho 5 při odbočení ze stávající komunikace na východní straně pozemku, ostatních 6
při objektech na zpevněných plochách.
Výstupy do životního prostředí jsou za provozu minimální. Ve všech sledovaných oblastech (obyvatelstvo,
ovzduší, povrchová a podzemní voda, půda, fauna, flóra, ekosystémy, krajina případně jiné) jsou možné vlivy
záměru přijatelně nízké (viz kapitoly D oznámení).
Pouze při realizaci záměru může docházet k ovlivnění biotické složky životního prostředí v okolním území. Pro
omezení tohoto působení je v kapitole D.IV. uveden soubor opatření.
Oznámení je doplněno přiloženým CD s kompletním textem biologického hodnocení ve smyslu § 67i zákona č.
114/1992 Sb. a posouzením vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (zpracoval RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol.,
červenec 2011)
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Přílohy
Následně je přiloženo CD s následujícími přílohami:

Příloha 1 - Biologické hodnocení ve smyslu § 67i zákona č. 114/1992 Sb., RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol.,
a
Příloha 2 - Posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č.
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, RNDr. Marek Banaš, Ph.D. a kol.

KONEC HLAVNÍHO TEXTU OZNÁMENÍ
Datum zpracování oznámení, podpis zpracovatele oznámení a seznam osob, které se podílely na zpracování
oznámení se nachází v jeho úvodní části.
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