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1. ÚVOD 

Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území soustavy Natura 2000 vychází ze směrnice 
o stanovištích (Směrnice 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů 
a planě rostoucích rostlin) a jsou vázána na posouzení vlivů na tzv. předměty ochrany 
v územích evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Tyto předměty 
ochrany jsou definovány pro každou EVL a PO a jsou zakotveny v legislativních 
dokumentech (nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky 
významných lokalit s účinností ke dni 29. 10. 2013, které nahradilo původní nařízení vlády 
č. 132/2005 Sb. a dále tři sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných 
lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu č. 81/2008 Sb., č. 82/2008 Sb. 
a č. 66/2009 Sb. a nařízení vlády k jednotlivým ptačím oblastem.    

Po stránce procesní se posouzení řídí zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, v platném znění. Znamená to, že hodnocení je předkládáno ve fázi oznámení 
záměru do procesu zjišťovacího řízení. Výsledek zjišťovacího řízení je pak buď zastavení 
procesu s tím, že nebyly zjištěny významné vlivy na předměty ochrany soustavy Natura 2000. 
Pokud by takové vlivy nebyly vyloučeny, postupuje proces dále do stádia hodnocení a 
posudku EIA.   

Předměty ochrany představují v každé PO definované ptačí druhy z přílohy I. tzv. „ptačí 
směrnice“ (směrnice 2009/147/ES, která nahradila směrnici 79/409/EHS, o ochraně volně 
žijících ptáků) a v EVL se jedná o definovaná stanoviště z přílohy I a definované rostlinné 
a živočišné druhy (s výjimkou ptáků) z přílohy II tzv. „směrnice o stanovištích“ (směrnice 
92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin). 

V tomto dokumentu je hodnocen záměr výstavby (obnovy) horské chaty a kaple 
v lokalitě Vřesová studánka a jeho potenciální vlivy na EVL CZ0714075 – Keprník a PO 
CZ0711017 – Jeseníky. Záměr je situován uvnitř těchto dvou lokalit soustavy Natura 2000. 
Kromě toho je hodnoceno, zda záměr může mít vliv na další lokality soustavy Natura 2000.  

Hodnocení je vázáno na autorizaci podle § 45i zákona č. 114/1992/Sb., o ochraně 
přírody a krajiny v platném znění (viz. Příloha č. 1). 
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2. POPIS ZÁMĚRU A HISTORIE HODNOCENÉHO ÚZEMÍ 

(Zpracováno podle webu Spolku http://vresovastudanka.cz/historie-mista/historie-v-bodech/) 

Oznamovatelem záměru obnovy horské chaty a kaple v lokalitě Vřesová studánka je Spolek 
pro obnovu poutního místa Vřesová studánka, z. s. 

Pod pojmem obnova si zakladatelé spolku představují vybudování kaple a horské chaty 
v podobném rozsahu, v jakém byly před svým zničením. Kaple zanikla po požáru v roce 1946 
a chata byla demolována v roce 1989. Nejde přitom o vybudování repliky, kaple i chata by 
měly vyjádřit svůj původní záměr současnými technickými možnostmi. 

V lokalitě byla první kaple postavena před rokem 1678 a od roku 1820 byla zřízena 
útulna, která se postupně rozrostla do podoby horské chaty. Jako turistická chata, tedy mimo 
pouti, byla chata používána již v polovině 19. století, což dokládají knihy hostů. Kapacita 
chaty v roce 1890 byla deset lůžek a byt správce. 

V roce 1893 byla chata restaurována a rozšířena. Nová budova byla 18 m dlouhá a 10 m 
široká. Měla se zde nacházet restaurační místnost a 5 hostinských pokojů. Hostinec mohl 
poskytnout nouzové ubytování na seníku. V přízemí se nacházely dvě místnosti dlouhé 7 m, 
široké 5 m a 1 pokoj 7 krát 4,25 m. Dále zde byla umístěna kuchyň a spíž. Na půdě byly 
zřízeny dvě společné noclehárny. Dřevěná stavba byla postavena na solidní kamenné 
podezdívce, v níž se nacházel sklep a chlév. Součástí objektu byl podle historických 
dokumentů i chlév. To potvrzuje chov krav nebo ovcí, případně obojího dobytka v okolí 
chary. To je v souladu s podobou svahů Červené hory na dobových snímcích, které mají 
povahu pastvin s malým množstvím keřů. Kolekce těchto fotografií je webové stránce Spolku 
pro obnovení horské chaty a kaple http://vresovastudanka.cz/historie-mista/historicke-
fotografie/. 

Před vypuknutím I. světové války byla k jižní stěně přistavěna poměrně velká prosklená 
veranda, nacházela se uprostřed chaty a zabírala přibližně třetinu celé délky jižní strany. 
Veranda jen zčásti stála na místě někdejší terasy (ta tu částečně zůstala), její větší část však 
byla podsklepena dřevěnou přístavbou. Chata tehdy měla 3 restaurační místnosti, 9 
hostinských pokojů s 25 lůžky a 20 přistýlek (matrací). Nacházely se zde obytné 
a hospodářské prostory, které používala nájemkyně Marie Thielová (1875–1970), dcera 
Johanny Thielové. Ta zde nastoupila kolem roku 1905 a vydržela zde dlouhých 40 let. Byla to 
ona, kdo určoval příjemný a útulný domácký ráz chaty a stala se tím proslulou po celých 
Jesenících. Oblíbená byla jak u německých tak později českých poutníků a turistů, kteří ji 
přezdívali „matka Thielová“.   

V důsledku přívalových lijáků 1. června 1921se v blízkosti Vřesové studánky dalo do 
pohybu16 ha plochy s 50 000 m3 zeminy s porostem. Hmota se nakupila v údolí Hučivé 
Desné a vytvořila hráz, za kterou se vytvořilo umělé jezero, které později prasklo a způsobilo 
povodně dále na toku. 

Nová kaple byla slavnostně otevřena 22. července 1927, bohužel dlouhá zima 
způsobila, že na vnitřním vybavení kaple se mohlo začít pracovat až v červnu. V ještě 
nedokončené novostavbě se konala v předsíni kaple první bohoslužba již 22. července 1927 
na svátek sv. M. Magdalény, o čtyři dny později zde byl na svátek sv. Anny (26. 7.) 
slavnostně vysvěcen zvon o váze 61 kg pro tuto kapli darovaný. 

Slavnostní vysvěcení kaple se konalo v neděli 11. září 1927 a účastnilo se jí na šest tisíc 
lidí. Tato zpráva ukazuje, že na lokalitu v minulosti nárazově přicházely poměrně početné 
skupiny poutníků. 

http://vresovastudanka.cz/historie-mista/historicke-fotografie/
http://vresovastudanka.cz/historie-mista/historicke-fotografie/
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V roce 1933 bylo slouženo v kapli na Vřesové studánce přes 100 mší. Sezdáno tu bylo 
v daném roce 30 snoubenců ze všech končin – i z Vídně, Prahy atd. Farář Rýpar vyjel se svojí 
aerovkou na toto poutní místo třicetkrát ročně. K tomu je nutno uvést, že zde byly v období 
od 1. června do 30. září každou neděli konány bohoslužby. Mimo němčiny se zde také kázalo 
česky. 

Zvýšený počet turistů a zejména lyžařů pak vedl k tomu, že na chatě byl zaveden patrně 
už od roku 1933 celoroční provoz. Současně se kolem objevily velké hranice palivového dříví 
– což zřejmě souviselo se zavedením zimního provozu.  

V květnu 1946 (zápisy uvádí dvě různá data – 10. a 30. května) kaple vyhořela po 
zásahu bleskem, chata byla nedotčena. Z kaple se před požárem podařila zachránit část 
itineráře, některé části byly rozkradeny.  

Chata byla znárodněna a v roce 1948 ji převzala státní monopolní organizace 
Restaurace a jídelny. 

V letech 1977–1978 tři studenti Akademie výtvarných umění v Praze z nadšení pro věc 
samu zpracovali projekt nové kaple, koncipované jako památník obětem hor a současně 
i návrh na rekonstrukci chaty. Tehdy neuspěli. 

Nezájem podniku RaJ, který odmítal jakékoliv náklady na její opravu, vedl ke zchátrání 
chaty, a proto na ni byl vydán v září 1981 demoliční výměr, proti kterému se postavili 
ochranáři z Malé Morávky. Přesto na podzim 1981 bylo z chaty odvezeno veškeré zařízení, 
aby tak veřejnost byla postavena před hotovou věc. V opuštěné chatě pak byla v topení 
ponechána přes zimu voda, takže následně popraskalo. Chata se tak stala neobyvatelnou, což 
byl důvod její provoz zrušit.  

Mezi příznivce chaty dokonce patřilo i JZD Dubicko, které dokonce chtělo postavit 
novou moderní a podstatně větší chatu. V roce 1988 byla chata na Vřesové studánce 
definitivně odstraněna.  

Za daného stavu se velehradský sochař Otmar Oliva a olomoucký akademický malíř Jan 
Jemelka sešli v srpnu 1993 na Vřesové studánce znovu a ze zbylých základových kamenů 
kaple vztyčili malou mohylu, do níž upevnili 2 m vysoký železný kříž, který přečkal tragický 
požár v roce 1946. Do mohyly osadili bronzový reliéf P. Marie s Ježíškem od dnes již 
zemřelého sochaře z Uherského Hradiště V. Vaculky (na mohyle byl zainteresován i 
výtvarník M. Vochta), aby tak kolemjdoucím připomněli toto místo lidských tužeb a nadějí. 
Dne 17. září 1993 pak za přítomnosti malé skupinky příznivců obnovení tohoto poutního 
místa posvětil kříž světící biskup Josef Hrdlička. 

Povzbudivý nebyl až do roku 2006 ani stav kapličky nad pramenem. Po léta 
neudržovaná stavba postupně chátrala. Obnovy se ujaly Lesy České republiky, které z 
vlastních prostředků zahájily náročnou opravu, spojenou i s úpravou samotného pramene. V 
roce 2007 byla tato kaplička při pouti slavnostně požehnána. 

 

2.1. Parametry plánovaných objektů 

Obě posuzované stavby se nachází na východním úbočí Červené hory, v nadmořské výšce 
1278 m n. m. a budou umístěny na dvou parcelách (Obr. 8) bývalé kaple a horské chaty. Nové 
stavby nepřesáhnout zastavěnou plochu rozsah původních staveb. U parcely č. 101 (původní 
chata) o ploše 478 m2 bude skutečně zastavěná plocha 290 m2. Na parcele č. 102 (původní 
kaple kaple) o celkové ploše 175 m2 bude představovat plocha nové kaple 70 m2, zbytek (105 
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m2) parcely bude využit jako terasa před kaplí. Chata bude mít dvě nadzemní podlaží (přízemí 
a podkroví), celková výška chaty je navržena na 9,1 m.       

Parametry chaty: 
Počet osob personálu:   2  
Kapacita restaurace:    40 osob 
Kapacita ubytování:    11 osob 
Obestavěný prostor:    3.150 m3 
Zastavěná plocha:    290 m2 
Podlahová plocha:    583 m2 
Plocha restaurace (návštěvníci):  120 m2  
Kapacita terasy:    20 osob  
Kapacita výdeje jídel:   100 jídel denně   

 
Parametry kaple:  
Kapacita kaple:    40 osob  
Celková zastavěná plocha:   175 m2 
 

Obr. 1 Vizualizace kaple, chaty a studánky – pohled od západu 
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Obr. 2 Vizualizace chaty a kaple – 3D model zasazení objektu do terénu 

 

Obr. 3 Vizualizace kaple – pohled od jihu, od turistické chaty  
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Obr. 4 Vizualizace kaple – pohled od severu, od turistické cesty od Keprníku 

 

Obr. 5 Vizualizace chaty – pohled od severu, od turistické cesty od Keprníku 
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Pro objekt chaty Vřesová studánka je naplánována malá čistírna odpadních vod. Studii 
proveditelnosti zpracovala firma VISSO s.r.o., projektantem byl Ing. Antonín Hanák (Hanák 
2016). Z této studie jsou použity následující údaje o spotřebě vody a parametry ČOV: 

Výpočet potřeby vody 

Stanovení průměrné potřeby vody – dle vyhlášky č. 48/2014 Sb., prováděcí vyhláška 
k zákonu o vodovodech a kanalizacích 
- pokoje s WC a koupelnou 6 lůžek      270 m3/rok 
- pokoje bez sprchy, WC na chodbě 7 lůžek            161 m3/rok 
- restaurace – výčep, studená a teplá jídla     160 m3/rok 
- mytí skla bez trvalého průtoku      120 m3/rok 

Celkem         711 m3/rok 

 vliv sezónnosti – využití 8 měsíců/rok 826 : 12 x 8   474 m3/rok 
 vliv obsazenosti – předpoklad 50%  550 x 0,50   237 m3/rok 
 průměrná denní potřeba vody  275 : 365   0,650 m3/d 

Znečištění splaškových odpadních vod 

Počet EO     16 EO 
BSK5   60 g/EO/den  0,96 kg/den 
CHSKCr  120 g/EO/den  1,92 kg/den 
NL   55 g/EO/den  0,89 kg/den 
NKj   11 g/EO/den  0,18 kg/den 
PCelk   2,5 g/EO/den  0,04 kg/den 

ČOV je navržena na odstranění znečištění z výše uvedených odpadních vod s účinností 
splňující požadavky Nařízení vlády č. 23/2011 Sb. v platném znění (Tab. 1). Je navrhován 
systém LOV s minimálními energetickými nároky, snadnou údržbou a obsluhou 
(automatizace provozu některých částí zařízení). Předpokládaná denní spotřeba energie je 0,5 
kWh/den.  

Tab. 1 Dosažitelné hodnoty koncentrací a účinnosti pro jednotlivé ukazatele v 
navrhovaném zařízení AS-ANASEP+AS-ZEON: 

ukazatel P (mg/l) M (mg/l) Účinnost % 
BSK5 3,9  88 
CHSK 32  69 
NL 4,9  70 
N-NH4 19  90 
Pcelk 5,29  26 
 
Struktura ČOV pro dané množství odpadních vod má tyto stavební části:   
 
Lapák tuku 

Lapák tuku musí být zařazen na odpadním potrubí vnitřní kanalizace v úseku mezi 
kuchyní a čerpací stanicí odpadních vod s jejich akumulací. Je navržen lapák tuku z 
výrobního programu ASIO, typ AS-FAKU/AUTO, velikost NS2 (dimenzovaný pro kuchyně s 
provozním výkonem do 200 vydaných jídel za den). Je navrhováno umístění zařízení v 
suterénu chaty, s volným osazením v místnosti. Zařízení je schopno fungovat s automatickým 
či poloautomatickým vyklízením s odčerpáním bez přímého otevření. Vyklizení je řešeno 
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odčerpáním obsahu lapáku instalovaným potrubím s vývodem na vnější líc budovy do 
fekálního vozu nebo jiné mobilní jímky. 

Akumulační nádrž splaškových vod s čerpací stanicí: 

K akumulaci a vyrovnávání odtoku odpadních vod do zařízení pro jejich čištění je 
navržena typová čerpací stanice odpadních vod ASIO AS-PUMP 2000/2000. Jedná se o 
válcovou nádrž o průměru 2,0m a výšce 2,0 m, s akumulačním objemem 4m3. Nádrž 
vybavená čerpadly bude umístěna v suterénu objektu, částečně zapuštěná v podlaze. 
Prázdnění nádrže bude probíhat řízeně čerpáním do odtoku směrem k objektu anaerobního 
separátoru vně objektu chaty. V době malé produkce odpadních vod může být akumulace 
obtokována přímo do separátoru. 

Anaerobní separátor 

Jedná se o zařízení určené k anaerobnímu předčištění odpadních vod a následné účinné 
separaci nerozpuštěných látek. Je uvažováno se zařízením typu AS-ANASEP 14.0 s kapacitou 
pro 15-21 EO. Zařízení bude sestávat ze dvou válcových nádrží o průměru 2,30m a výšce 
2,5m, uložených v zemi v blízkosti objektu chaty. 

Biologický zemní filtr 

Biologický zemní filtr typu ASIO AS-ZEON 19.6 je navržen jako druhý stupeň 
dočištění za septik. Jedná se o nádrž obdélníkového půdorysu 7,30 x 3,10m o výšce 1,50m. 
Zařízení bude uloženo v zemi v blízkosti objektu chaty. 

Vypouštění vyčištěných OV 

Pro odvádění vyčištěných odpadních vod je uvažováno položení potrubí PE DN100 v 
délce 250 m od výtoku z biologického zemního filtru u objektu chaty po vyústění do 
kamenného žlabu koryta vodního toku. Potrubí bude uloženo pod povrchem terénu v hloubce 
min. 0,6 m, ve spádnici od studánky po straně nevýrazného koryta. 

Trvalý průtok v korytě levobřežního přítoku Hučivé Desné, které vede v úžlabí přímo 
ve spádnici pod pramenem Vřesové studánky, byl rekognoskací v terénu v 04/2016 za 
bezdeští a po odtání sněhu zjištěn již od úrovně 1120 m n. m. níže. Toto místo je přístupné od 
severu starým málo zřetelným vrstevnicovým loveckým chodníkem odbočujícím ze žlutě 
značené turistické trasy vedoucí z rozcestí „Sedlo pod Vřesovkou“ do údolí Hučivé Desné. 

Terén v trase odtokového potrubí je velmi obtížně přístupný, nerovný, se sklonem 55 – 
65%, střídají se zde balvanité sutě a skalní úseky s nízkým hlinitým pokryvem se smrkovým 
porostem. 

Realizace pokládky potrubí je možná alespoň částečně bezvýkopovou technologií 
řízeným vrtáním (včetně skalních hornin tř. 5), v závislosti na dle třídě horniny a dosahu 
vrtací soupravy. 
Recipient 

Levobřežní přítok Hučivé Desné 
Číslo hydrologického pořadí toku Divoká Desná:  4-10-01-0620 

Nová chata Vřesová studánka (s výjimkou ČOV) je navržena na stavebních parcelách 
původní stavby, svým půdorysem je menší než původní stavba (Obr. 6, Obr. 7, Obr. 8). To 
umožňuje situovat i plochy zařízení staveniště do rozsahu původní budovy a nezasahovat do 
přilehlých parcel s přírodními biotopy. 
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Obr. 6 Situační výkres staveniště nové chaty a kaple  
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Obr. 7 Podélný a příčné řezy staveništěm 
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Obr. 8 Situace nové chaty v ortofotomapě s vyznačením parcel 

 
 

2.2. Objem stavebních prací a zásobování stavby i provozu 

Při zahájení výstavby chaty bude nezbytné odstranit ze stavební parcely č. 101 materiál, který 
z velké části pochází ze zdemolované chaty a kterým byl zavezen sklep a suterén původní 
chaty a vyrovnán terén. Objemy výkopů a náspů byly vypočteny na základě podélného a 
příčných řezů (Obr. 7). Náspy budou vytvořeny z výkopů, přebytečný materiál z výkopů bude 
odvezen na skládku inertního materiálu mimo lokalitu. To bude představovat největší objem 
dopravy materiálu v průběhu výstavby a současně největší frekvenci přepravy materiálu. Toto 
období bude trvat asi 1 měsíc. Množství přepraveného materiálu je dáno objemem výkopů, 
počet výjezdů byl kalkulován na základě informace LČR o nosnosti cesty (20 t). Při 
předpokládané hmotnosti prázdného nákladního automobilu 12 t (Tatra 815) je množství 
jednorázově odváženého nákladu limitováno objemem 6 m3 (8 t).  

Ostatní stavební materiál bude (kromě betonu pro základy a přízemí chaty) podstatně 
lehčí a frekvence dopravy materiálu se sníží. 

V průběhu provozu se počítá s obsluhou malým vozidlem (do 3,5 t) s frekvencí 1 cesty 
denně a další 3 výjezdy cisterny (7,5 t) se zkapalněným plynem ročně.  

Úplný přehled objemů materiálů i frekvence zásobování je uveden v Tab. 1. 
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Tab. 2 Přehled objemu materiálu pro stavbu a provoz záměru 

Část stavby Objem  Upřesnění materiálu a dopravy Trvání 
  

Výkopy 1 měsíc 
   650m3 po 25% nakypření 813 m3 odvoz, nákladním autem, max.  

6m3/odvoz ( cca 20t brutto), 
celkem 136 pojezdů auta 

 

Základy a přízemí 14 dní 
 podlaha 90 m3 40m3 beton + ostatní mat. cca 5m3 betonu na 1 

domíchávač, celkem 
předpokládáno 40 pojezdů 
nákladního auta 

 
  stěny 41,5 m3 20m3 beton + ostatní mat.  
  příčky 55 m3 porotherm    
  strop 60 m3 beton + ostatní mat.  
1. nadzemní podlaží 3 měsíce 
 stěny 46 m3 panely, dřevo           
  příčky 5 m3 panely, dřevo           
  strop 60 m3 panely, dřevo          
2. nadzemní podlaží 3 měsíce 
 stěny 42 m3  panely, dřevo           
  střecha 180 m3  75 m3 panely, dřevo, izolace a další       
  interiéry 220 m3 různé materiály a zařízení 

  
     

Provoz Frekvence 
 
 

zásobování potravinami, odvoz pevného 
odpadu 

denně malé auto do 3,5 t nebo sněžný 
skútr (rolba) 

1x denně 

  zásobování kapalným plynem  autocisterna do 7,5 t (celkově do 20t i 
s autem) 

2x před a 2x 
po sezóně + 
1x v letní 
sezóně 
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3. METODIKA 

Posouzení podle § 45i, zákona č. 114/1992 Sb., je prováděno na základě všech dostupných 
podkladů, které jsou k dispozici. Za takové podklady se v případě posuzování vlivů na 
předměty ochrany soustavy Natura 2000 považují především podklady z terénních průzkumů, 
které byly v daném území prováděny v roce 2015, a dalších biologických průzkumů a studií, 
které jsou k dispozici ve zdrojích AOPK ČR a v literatuře.  

Vedle vlastních terénních podkladů byly použity informace z webových zdrojů AOPK 
ČR. Jedná se především o:  

informace o územích soustavy Natura 2000 v ČR  http://www.ochranaprirody.cz/,  
Nálezová databáze AOPK ČR (NDOP AOPK ČR)  www.portal.nature.cz,  
Mapomat        http://mapy.nature.cz/, 
Biomonitoring CZ       http://www.biomonitoring.cz/,  
Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)    http://drusop.nature.cz/. 

Potenciální vlivy uvedeného záměru na předměty ochrany jednotlivých lokalit Natura 
2000 byly vyhodnoceny na škále používané v České republice podle metodiky MŽP z roku 
2007 (Roth 2007) (viz Tab. 3).  

 

Tab. 3 Škála pro hodnocení vlivů podle metodiky MŽP (Roth 2007) 
Hodnota Termín Popis 

-2 Významný 
negativní 
vliv 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK  
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze 
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)  
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo 
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště 
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje 
druhu.  
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat. 

-1 Mírně 
negativní 
vliv 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv  
Nevylučuje realizaci záměru.  
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení 
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu 
nebo do přirozeného vývoje druhu. 
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.  

0 Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv. 
+1 Mírně 

pozitivní 
vliv 

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

+2 Významný 
pozitivní 
vliv 

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

Vzhledem k tomu, že nelze vždy zcela jednoznačné určit, co jsou „přímé“ a „nepřímé“ 
vlivy, jak uvádí metodika (Roth 2007), jsou dále v tomto dokumentu hodnoceny jen „vlivy“. 
Z hlediska potenciálního ovlivnění předmětů ochrany soustavy Natura 2000 není podstatné, 
zda je vliv „přímý“ nebo „nepřímý“, ale zda vliv existuje nebo neexistuje a nakolik je 
významný. 

  

http://www.ochranaprirody.cz/
http://www.portal.nature.cz/
http://mapy.nature.cz/
http://www.biomonitoring.cz/
http://drusop.nature.cz/
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3.1. Lokalita záměru 

Hodnocený záměr se nachází v CHKO Jeseníky, u červené hřebenové turistické trasy 
nedaleko Červené hory. Leží na hranici PR Sněžná kotlina a je součástí PO CZ0711017 
Jeseníky a EVL CZ0714075 – Keprník (na Obr. 6 a Obr. 7).   

Vzhledem k rozsahu záměru bylo hodnocení provedeno pouze ve vztahu k těmto dvěma 
lokalitám soustavy Natura 2000, vliv na jiné evropsky významné lokality a ptačí oblasti lze 
jednoznačně vyloučit. Kromě vlastních objektů (kaple a chata) je v PO Jeseníky umístěna 
i příjezdová cesta od Červenohorského sedla a vyústění kanalizace přečištěné vody z ČOV. 
V případě EVL Keprník je situace obdobná, jen úsek přístupové cesty v rámci EVL Keprník 
je kratší, protože hranice EVL končí asi 1,5 km nad Červenohorským sedlem.  

Obr. 9 Poloha hodnoceného záměru ve vztahu k  PO CZ0711017 - Jeseníky 
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Obr. 10 Poloha hodnoceného záměru v rámci EVL CZ0714075 - Keprník 

 

 

3.1.1. EVL CZ0714075 - Keprník 

Evropsky významná lokalita CZ0714075 – Keprník má rozlohu 2542,9958 ha a jejím jádrem 
je stejnojmenný vrchol hory Keprník (1423 m n. m.). V lokalitě se nachází další tři vrcholy, 
vyšší než 1300 m (Šerák, Vozka, Červená hora). Výškově je území velmi členité, nejnižší bod 
EVL leží v údolí Hučivé Desné (613 m n. m.). Součástí přirozené geomorfologické a 
geologické rozmanitosti jsou v území poměrně četné sesuvy půdy různého stáří i aktivní 
kamenná moře a suťová pole.  

Na většině lokality jsou patrné četné známky lidské činnosti. Území bylo od středověku 
více či méně intenzivně využíváno lesnicky a v minulosti se na hřebenech pásl dobytek 
a hrabalo stelivo na zimu. V polovině 19. století byly prováděny pokusy o dosadbu lesa 
(smrku) v oblastech nad hranicí lesa, na vrchol Keprníku byla vysazena kleč (Pinus mugo), 
která je v oblasti Hrubého Jeseníku a Kralického Sněžníku nepůvodní. 

Vybrané lesní porosty v masivu Keprníku byly již koncem 19. století vyňaty z těžby 
a ponechány přirozenému vývoji.   

Od konce osmnáctého století je oblast hojně využívána k pěší turistice a po druhé 
světové válce se rychle rozvíjela i zimní turistika a především červená hřebenová cesta byla i 
přes svou náročnost a velké převýšení využívána běžkaři. Koncem devadesátých let, v 
souvislosti se změnou lyžařské techniky a nabídkou uměle upravovaných běžeckých tras mezi 
Červenohorským sedlem a Pradědem se zimní návštěvnost v oblasti mezi Červenohorským 
sedlem a Šerákem snížila.  
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V sedmdesátých a především v osmdesátých letech byly hřebenové partie značně 
postiženy imisemi kyselých srážek a došlo k poškození části lesů. Asanační lesnické zásahy 
proti kůrovci se v pak nevyhnuly ani více než celé století bezzásahovým porostům. 

 

3.1.2. Předměty ochrany EVL CZ0714075 - Keprník 

Geologická, geomorfologická a výšková členitost i historické lidské aktivity podpořily vznik 
rozmanitých společenstev a tato diverzita se promítá i ve velkém počtu přírodních stanovišť 
a habitatů, které jsou předměty ochrany této EVL.     

Jako předměty ochrany v EVL Keprník byla vybrána jen část ze zjištěných stanovišť 
z přílohy I Směrnice o stanovištích. Zahrnuty byly především typické a dobře zachovalé 
biotopy s dobrou perspektivou do budoucnosti (Tab. 4).  

V EVL Keprník je pouze jeden živočišný druh – předmět ochrany, a to střevlík hrbolatý 
(Carabus variolosus), vázaný především na vlhké lesy a rašeliniště (Tab. 5).  

 

Tab. 4 Všechna přírodní stanoviště (podle Směrnice o stanovištích) a biotopy v EVL 
CZ0714075 - Keprník 

Přírodní stanoviště/Biotop Rozloha 
(ha) 

Podíl 
(%) 

Předmět 
ochrany 

4030 Evropská suchá vřesoviště  0.666 0.02 Ne 

 
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu 
jalovce obecného (Juniperus communis) 

0.6630 0.02  

 T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin 0.0030 0.00  

4060 Alpínská a boreální vřesoviště  21.8631 0.85 Ano 

 A2.1 Alpínská vřesoviště 0.3346 0.01  

 A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace 21.5285 0.84  

4080 Subarktické vrbové křoviny  1.2711 0.04 Ne 

 A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny 1.2711 0.04  

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky  10.2614 0.40 Ano 

 A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky 1.3622 0.05  

 A1.2 Zapojené alpínské trávníky 8.8992 0.34  

6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v 
horských oblastech (a v kontinentální Evropě v 
podhorských oblastech)  

0.5327 0.02 Ne 

 T2.1 Subalpínské smilkové trávníky 0.5327 0.02  

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a 
horského až alpínského stupně  26.2633 1.03 Ano 

 A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky 21.0442 0.82  

 A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy 2.7140 0.10  

 A4.3 Subalpínské kapradinové nivy 2.3145 0.09  

 M5 Devětsilové lemy horských potoků 0.1906 0.00  

6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 0.0049 0.00 Ne 
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Brachypodio-Centaureion nemoralis)  

 T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 0.0049 0.00  

7110 Aktivní vrchoviště  3.8451 0.15 Ano 

 R3.1 Otevřená vrchoviště 3.0915 0.12  

 R3.3 Vrchovištní šlenky 0.7536 0.02  

7140 
Přechodová rašeliniště a třasoviště  3.651 0.14 Ne 

 R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 1.2963 0.05  

 R2.3 Přechodová rašeliniště 2.3547 0.09  

8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně 
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)  0.4167 0.01 Ne 

 A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin 0.4167 0.01  

8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  25.5921 1.00 Ano 

 A6B Acidofilní vegetace alpínských skal 0.1901 0.00  

 S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 25.4020 0.99  

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  326.2396 12.82 Ano 

 L5.4 Acidofilní bučiny 326.2396 12.82  

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  1.1778 0.04 Ne 

 L5.1 Květnaté bučiny 1.1778 0.04  

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a 
šťovíkem horským (Rumex arifolius)  5.5582 0.21 Ne 

 L5.2 Horské klenové bučiny 
5.5582 0.21  

91D0 Rašelinný les  76.4676 3.00 Ano 

 L9.2A Rašelinné smrčiny 76.4676 3.00  

91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální 
Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  2.5416 0.09 Ne 

 L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana) 2.5416 0.09  

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  1416.0121 55.68 Ano 

 L9.1 Horské třtinové smrčiny 1378.0961 54.19  

 L9.2B Podmáčené smrčiny 11.0093 0.43  

 L9.3 Horské papratkové smrčiny 26.9067 1.05  
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Obr. 11 Přehled přírodních stanovišť v lokalitě záměru  
(zdroj AOPK ČR http://mapy.nature.cz/) 

 
(Čísla v závorce znamenají % zastoupení biotopu, pokud je na vymezené ploše mozaika více biotopů.) 

 

Obr. 12 Přehled biotopů v lokalitě záměru  
(zdroj AOPK ČR http://mapy.nature.cz/) 

 
(Čísla v závorce znamenají % zastoupení biotopu, pokud je na vymezené ploše mozaika více biotopů.)  
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Obr. 13 Přehled biotopů v trase vypouštění odpadních vod  
(zdroj AOPK ČR http://mapy.nature.cz/) 

 
 

Tab. 5 Druhy - předměty ochrany v EVL CZ0714075 - Keprník 

Druh 

Stálá 
populace 

   

Podíl 
populace 

Zachovalost Izolace Celkové 
hodnocení 

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) 
R    

C B C A 

Vysvětlivky: 

Stálá populace  R - vzácný druh 
Podíl populace   C – 0 - 2% populace v celé ČR 
Zachovalost  B – populace dobře zachovalá 
Izolace    C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu 
Celkové hodnocení A - vysoce významná lokalita 
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3.1.3. PO CZ0711017 - Jeseníky 

Ptačí oblast Jeseníky má rozlohu 52164,5381 ha a pokrývá část Hrubého Jeseníku. Místy se 
hranice PO překrývají s hranicemi CHKO Jeseníky, která má ale výrazně větší rozlohu 
(přibližně 74000 ha). Předměty ochrany PO Jeseníky jsou pouze dva a jejich charakteristiky 
jsou uvedeny v Tab. 5.   
 

Tab. 6  Předměty ochrany v PO CZ0711017 - Jeseníky 

Druh 
   Hnízdící  

Podíl populace  Zachovalost  Izolace  Celkové hodnocení  
chřástal polní (Crex crex)    100 samců v toku 

 B B C B 

jeřábek lesní (Bonasa bonasia)    60 párů 

 B B C B 

Vysvětlivky 

Podíl populace   B – početnost druhu na lokalitě ve vztahu k celému státu 15% až > 2% 
Zachovalost  B – populace dobře zachovalá 
Izolace    C - populace není izolovaná, leží uvnitř rozšířeného areálu druhu 
Hnízdící   100 MM – 100 samců 
Hnízdící   60 p- šedesát párů 
Celkové hodnocení B – velmi významná lokalita 
 

Chřástal polní (Crex crex) je typickým ptačím druhem extenzivně kosených a pasených 
travních porostů a v současné době se v PO Jeseníky vyskytuje v územích s odpovídajícím 
managementem, tedy do nadmořských výšek většinou nepřesahujících 1000 m n. m.  

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) naopak vyhledává souvislé lesní porosty bukového 
i smrkového lesního stupně s dobře rozvinutým keřovým patrem, které mu poskytuje úkryt 
i potravu. Z hospodářských monokultur s vysokým zakmeněním a bez podrostu mizí 
a nevyhovují mu ani příliš prosvětlené porosty, silně ovlivněné imisemi, větrnými kalamitami 
a požerky lýkožrouta smrkového.   
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4. TERÉNNÍ PRŮZKUM 

4.1.   Výsledky botanických průzkumů v lokalitě  

V rámci tohoto hodnocení byl ve vegetačním období roku 2015 proveden terénní průzkum 
s cílem aktualizovat strukturu přírodních stanovišť a habitatů pro toto posouzení vlivů na 
předměty ochrany soustavy Natura 2000. 

Současně slouží botanický (floristický) průzkum pro zjištění výskytu ohrožených 
a zvláště chráněných druhů, potenciálně ovlivněných záměrem výstavby kaple a chaty. 
Výsledky floristického průzkumu jsou součástí jiného materiálu, který hodnotí vlivy záměru 
na předměty ochrany druhů ve smyslu národní legislativy (Vyhláška č. 395/1992 Sb., 
v platném znění a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).  

Na základě společných znaků bylo území hodnoceného záměru rozděleno do několika 
dílčích ploch (Obr. 14). 

 

Obr. 14 Plochy, vyčleněné na základě botanického terénního průzkumu v roce 2015  

 

Vysvětlivky 
A – příjezdová komunikace 
B - plošina na místě bývalé turistické chaty 
C – prostor bývalé kaple 
D – travnatý západní svah pod kaplí 
E – kamenná zídka pod plošinou bývalé turistické chaty 
F – západní svah nad pramenem 
G – parkovitá hranice lesa pod pramenem 
H – hole na západním svahu nad bývalou chatou a kaplí 

I – řídká smrčina nad cestou k Sedýlku 
J – řídká smrčina na západním svahu Červené hory 
K – skalky a nivy na západním svahu Červené hory 
L – subalpínská vegetace na SZ svahu Červené hory 
M – hole a skalky na hřbetu Červené hory 
N – klečové porosty nad Sněžnou kotlinou 
O – smrčina na západním svahu Červené hory 
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4.1.1. Popis jednotlivých dílčích ploch podle terénního průzkumu z roku 2015 

A – Příjezdová komunikace 

Zpevněná lesní cesta prochází v nejvyšším úseku pod Vřesovou studánkou rozvolněnou 
smrčinou charakteru blízkém přirozenému stavu, tj. asociace Calamagrostio-Piceetum 
s přechody k Adenostyli-Piceetum, pozměněnou ovšem výsadbami nepůvodní kleče. 
V krajnicích a příkopech cesty převládají synantropní druhy, v místy erodovaném 
skalnatém zářezu cesty (především nad ní) pak velké různověké porosty nepůvodní a 
samovolně sem expandující olše zelené (Alnus viridis). Nad cestou i několik odrůstajících 
modřínů (Larix decidua). Na volné půdě se zde objevují semenáčky smrku, kleče a břízy, 
dokonce i klenu. 

Cesta odpovídá biotopu X6, příkopy stavebními pracemi ovlivněné svahy kolem cesty 
biotopu X12.  

 

B – Plošina na místě bývalé turistické chaty 

Sekundární vegetace vzniklá vratnou sukcesí na upraveném (vyčištěném a zplanýrovaném) 
zboru turistické chaty (včetně kamenné zídky nad bývalou chatou). Převládají autochtonní 
druhy, které na místo migrují z okolních bezlesých společenstev, hojně jsou zastoupeny 
rovněž synantropní druhy, včetně vitálního keř olše zelené (Alnus viridis), hrozící další 
expanzí. 

Plocha s řadou druhů z okolních biotopů skupina A - alpínská bezlesí s některými druhy 
biotopů typu T2.1 - subalpínské smilkové trávníky, ale samotný biotop vytvořen není. 

 

C – Prostor bývalé kaple 

Podobně jako na plošině po bývalé turistické chatě i zde převládá směs autochtonních 
supramontánních a subalpínských druhů se synantropními. I do tohoto prostoru již expanduje 
olše zelená (Alnus viridis), zatím tu rostou jen malé semenáčky. 

Plocha s řadou druhů z okolních biotopů skupina A - alpínská bezlesí s některými druhy 
biotopů typu T2.1 - subalpínské smilkové trávníky, ale samotný biotop vytvořen není. 

 

D – Travnatý západní svah pod kaplí 

Květnatá niva (Poo-Deschampsietum) na konvexním JZ svahu nad rozcestím stezek, 
opatřených dřevěným zábradlím.  

Převažuje biotop A4.1 - subalpínské vysokostébelné trávníky 

 

E – Kamenná zídka pod plošinou bývalé turistické chaty 
Po zboření chaty postavená kamenná zídka a navazující strmý svah nad stávající, zábradlím 
opatřenou turistickou cestou. Ve vegetaci převládají druhotné a synantropní prvky.  

Na tak malé ploše je těžké zařadit aktuální sukcesní stadia. Objevují se zde druhy 
z okolních biotopů skupiny A - alpínská bezlesí, s ojedinělým výskytem druhů biotopů ze 
skupiny subalpínských křovin (např. vrba slezská – Salix silesiaca). Vzhledem k malé ploše 
i charakteru plochy ale o rozvinutých zařaditelných biotopech mluvit nelze.  
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F – Západní svah nad pramenem 

Sekundární vegetace na západním svahu pod bývalou turistickou chatou (nad zastřešeným 
pramenem), v současnosti mezi dvěma turistickými chodníky opatřenými zábradlím. 
V nedávné minulosti byla tato plocha ovlivněna eutrofizací pod chatou, kam byla v minulosti 
navezena i vrstva škváry. Aktuální vegetaci tvoří směs původních subalpínských druhů 
a synantropů.  

Fytocenologicky je možno vegetaci hodnotit jako antropicky ovlivněné facie asociace 
Poo-Deschampsietum s expandujícími druhy Luzula sylvatica, Hypericum maculatum 
a Senecio hercynicus. 

Kdyby byl porost na tomto segmentu pravidelně kosen, jistě by zde ubylo ruderálů 
a přibylo původních rostlinných druhů (včetně řady chráněných a ohrožených), jak ukazují 
zkušenosti z podobných antropicky ovlivněných biotopů na Vysokoholském hřbetu. 

Segmentu hrozí další ruderalizace a expanze olše zelené (Alnus viridis). 

Převažuje biotop A4.1 - subalpínské vysokostébelné trávníky s prvky biotopu A2.2 - 
subalpínská brusnicová vegetace a A1.2 - zapojené alpínské trávníky.  

 

G – Les pod pramenem 

Rozvolněná smrčina na horní hranici lesa a rudimenty vysokostébelných a kapradinových niv 
v prostoru pod stávajícím zastřešeným pramenem, resp. pod dolním turistickým chodníkem 
(se zábradlím). Biotop ovlivněný lokálním zamokřením. Fytocenologicky zajímavé, ale 
druhově ochuzené rudimenty vysokostébelných niv sv. Adenostylion, porosty kapradinových 
niv s dominantní papratkou alpínskou (Athyrium distentifolium). Zjevné antropické ovlivnění 
(ruderalizace pod bývalou chatou) a hojné pronikání synantropních druhů z výše položené 
dílčí plochy F.  

 Horní hranice lesa jako okraj biotopu L9.1 - horské třtinové smrčiny s vyzníváním 
biotopů A4.1 - subalpínské vysokostébelné trávníky s prvky biotopů A2.2 - subalpínská 
brusnicová vegetace a A1.2 - zapojené alpínské trávníky, ovlivněný nitrifikací a invazí 
synatropních druhů.  

 

H – Hole na západním svahu nad bývalou chatou a kaplí 

Mozaika keříčkových a travních porostů typických jesenických subalpínských společenstev: 
Festuco-Vaccinietum, Cetrario-Festucetum deschampsietosum, Sileno-Calamagrostietum 
a Bistorto-Deschampsietum. Časté přechodné facie, v minulosti opakovaně znatelně 
antropicky ovlivněné, v polední době výrazně narušené výsadbou dvojic vitálních odrostků 
smrku. Tato výsadba degraduje a postupně zničí jádro malé subalpínské enklávy s vysokou 
diverzitou a relativně nejzachovalejší původní biotou; navíc významně ohrozí i výše 
navazující nejcennější biotop na ploše K. V ploše se výrazně projevuje sešlap na několika 
pěšinách k vrcholu Červené hory. 

Tuto plochu lze charakterizovat jako směs biotopů  A1.2 - zapojené alpínské trávníky, 
A2.2 - subalpínská brusnicová vegetace a A4.1 - subalpínské vysokostébelné trávníky.  

 

I – Řídká smrčina nad cestou k Sedýlku 

Rozvolněná nízká smrčina (jako stávající parkovitá hranice lesa) na západním svahu Červené 
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hory, nad turistickým chodníkem od Vřesové studánky k Sedýlku (a na Keprník). Z dřevin 
převládá smrk (Picea abies), častá je i vysazená kleč (Pinus mugo), ojediněle se vyskytují 
i starší exempláře (nízké stromy) jeřábu (Sorbus aucuparia), u turistického chodníku se 
vyskytují i některé synantropní druhy, např. Poa annua. 

Území lze z části zařadit jako biotop X9 - lesní kultury s nepůvodními dřevinami se 
zbytky přirozených biotopů  L9.1 - horské třtinové smrčiny, A1.2 - zapojené alpínské 
trávníky, A2.2 - subalpínská brusnicová vegetace a A4.1 - subalpínské vysokostébelné 
trávníky.  

 

J – Řídká smrčina na západním svahu Červené hory 

Rozvolněná smrčina na balvanitém substrátu, prostor v roce 1921 ovlivněný rozsáhlou murou, 
asanovaný a znovu osázený smrkem, klečí a olší zelenou. 

V současnosti je tento segment floristicky chudý, rostou zde běžné byliny 
supramontánních smrčin. 

Území má vlivem výsadeb částečně charakter biotopu X9 - lesní kultury s nepůvodními 
dřevinami s prvky přirozených biotopů  L9.1 - horské třtinové smrčiny. 

 

K – Skalky a nivy na západním svahu Červené hory 

Nejcennější a nejvýznamnější segment popisovaného území: subalpínská vegetace v nejvyšší 
části západního svahu Červené hory, zachovalá původní keříčková a travní společenstva, malé 
skalky jako unikátní refugia s populacemi vzácných, chráněných a ohrožených druhů 
cévnatých rostlin, mechorostů i lišejníků.  

Mozaika kvalitních biotopů A1.2 - zapojené alpínské trávníky, A4.1 - subalpínské 
vysokostébelné trávníky a A2.2 - subalpínská brusnicová vegetace s prvky biotopů A6B - 
acidofilní vegetace alpínských skal a drolin a A1.1 - vyfoukávané alpínské trávníky. 

 

L – Subalpínská vegetace na SZ svahu Červené hory 

Podobná směs subalpínské vegetace jako na sousedním segmentu H (Cetrario-Festucetum 
deschampsietosum, Festuco-Vaccinietum, Sileno-Calamagrostietum).  

Mozaika biotopů A1.2 - zapojené alpínské trávníky a A2.2 - subalpínská brusnicová 
vegetace. 

 

M – Hole a skalky na hřbetu Červené hory 

Společenstva Cetrario-Festucetum deschampsietosum, Festuco-Vaccinietum, Sileno-
Calamagrostietum, Bistorto-Deschamsietum a Junco-Empetretum. 

Na úzkém pruhu bezlesí se dnes již zřetelně projevuje negativní vliv zapojeného porostu 
kleče, sahajícího vesměs až na hřbetnici: tímto zapojeným porostem se mění i 
mikroklimatické (a tím i půdní) poměry přilehlé hřebenové partie, a to především výrazným 
zpomalením západních větrů. Zdegradovala zde typická vyfoukávaná alpínská společenstva 
s dominantní Festuca supina (asociace Cetrario-Festucetum) a přibylo relativně 
vlhkomilných společenstev, závislých i na vyšší a dlouhodobé sněhové pokrývce (chinofilní) 
asociace Bistorto-Deschamsietum. Rudimenty porostů subasociace Cetrario-Festucetum 
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deschampsietosum se zachovaly pouze mezi zdejšími hřebenovými skalkami. 

Mozaika biotopů A1.1 - vyfoukávané alpínské trávníky, A1.2 - zapojené alpínské 
trávníky, A4.1 - subalpínské vysokostébelné trávníky a A2.2 - subalpínská brusnicová 
vegetace, A6B - acidofilní vegetace alpínských skal a drolin. 

 

N – Klečové porosty nad Sněžnou kotlinou 

Zapojené porosty uměle vysazené a v Hrubém Jeseníku nepůvodní kleče na východním a 
jihovýchodním svahu Červené hory zlikvidovaly podstatnou část přirozené subalpínské 
enklávy Červené hory a v současnosti z hlediska ochrany přírody a ochrany fytogenofondu 
negativně ovlivňují nejen nepravé kary (karoidy) Sněžné kotliny, ale i zbylé rudimenty 
alpínské vegetace na úzkém hřebeni Červené hory (zde segment M). 

Fytocenologicky jsou tyto druhotné porosty těžko definovatelné, floristicky jsou vlivem 
kleče velmi chudé.  

Převažuje biotop X9 - lesní kultury s nepůvodními dřevinami. 

 

O – Smrčina na západním svahu Červené hory 

Smrčina na prudkém západním svahu Červené hory. Část porostů víceméně přirozeného 
charakteru, část ovlivněna murami v roce 1921 a jejich následnou asanací (s výsadbami 
nepůvodní kleče a olše zelené) a převahou smrkových porostů.  

Aktuální stav lze fytocenologicky hodnotit jako Calamagrostio-Piceetum s ostrůvky 
Adenostyli-Piceetum. Převažuje biotop X9 - lesní kultury s nepůvodními dřevinami, který se 
pomalu mění na L9.1 - horské třtinové smrčiny. 

 

P - Trasa vedení a vypouštění přečištěných odpadních vod (není uvedeno v mapě na Obr. 11).  

V horní části, těsně pod chatou, protíná trasa vedení odpadních vod dílčí plochy výše 
označené jako E, F a G a největší část prochází dílčí plochou O, která je charakterizována 
jako biotop L9.1 - horské třtinové smrčiny. V místě, kde by měly být přečištěné odpadní vody 
vypouštěny do recipientu, navazuje na smrčiny biotop L5.4 - acidofilní bučiny (Obr. 10). 

 

4.1.2. Shrnutí stavu a vývoje vegetace v hodnoceném území 

Jak vyplývá z výše uvedených charakteristik, hodnocené území je velmi rozmanité, k čemuž 
vedle přírodních podmínek přispívaly a přispívají dlouhodobé lidské aktivity různého 
charakteru. Vedle historické pastvy, lesnického a později turistického využití lokality, 
nevhodných sanačních zásahů po sesuvu půdy bylo území ve druhé polovině dvacátého století 
rovněž dlouhodobě zatíženo i imisemi SO2 a NOx z východočeských i polských tepelných 
elektráren. Proto nelze provést jednoznačné shrnutí na celou lokalitu, ale rozdělit vlivy do 
několika následujících bodů: 

• V celém území potenciálně hrozí masívní expanze olše zelené (Alnus viridis). Na plošině 
po bývalé chatě (dílčí plocha B) je velký vitální keř, na plošině po bývalé kapli (dílčí 
plocha C) byly v červenci 2015 nalezeny semenáčky, souvislý pás keřů je podél 
příjezdové cesty (dílčí plocha A). 
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• Turistickou cestu směřující od chaty k vrcholu Červené hory, která procházela 
v bezprostřední blízkosti nejcennějšího skalního výchozu, se sice po mnoha intervencích 
podařilo před lety odklonit, ale je dále používaná a je zde silný sešlap. 

 
• Enkláva neporušená asanacemi po demolici staré chaty a subalpínských travních a 

nivních společenstev (mezi bývalou chatou a skalkami pod hřebenem - dílčí plocha H) 
byla bezprecedentně narušena výsadbou smrku. 

 
• Celé území je silně antropicky ovlivněno: 
o asanacemi mur po roce 1921, 
o výsadbami a dalším spontánním šířením nepůvodní olše zelené, která je zde 

bezesporu jako silně expanzívní prvek, 
o výsadbami v Jeseníkách nepůvodní kleče, 
o ponecháním antropicky negativně ovlivněných biotopů (květnatých niv) bez 

managementu (kosení), čímž byl umožněn další rozvoj synantropů a ústup 
květnatých druhů – jiný směr vratné sukcese. 

 
• Dokud na lokalitě fungovala stará turistická chata, bylo v jejím okolí více synantropních 

druhů (Procházka 1967, Bureš et Králík 1977, Bureš, Klimeš et Králík 1992) 
 
• Současné subalpínské bezlesí na západním snahu Červené hory kolem bývalé turistické 

chaty a kaple (a nad jejich zbory až na hřebenovou čáru) představuje v rámci celého 
Hrubého Jeseníku velmi důležitou oblast právě pro svůj ostrovní charakter. Řada dosud 
zde rostoucích cévnatých rostlin a mechorostů svědčí o dlouhodobé zachovalosti 
nelesních (především skalních a nivních) biotopů. Že se jedná o důležité refugium s 
vysokou druhovou diverzitou, srovnatelné v rámci Hrubého Jeseníku s Petrovými 
kameny, Tabulovými kameny a Velkou kotlinou, dokazuje mimo jiné i několik zde dříve 
rostoucích, dnes vyhynulých druhů cévnatých rostlin, mechorostů a lišejníků (Bureš, 
Zmrhalová et Halda 2015). Lokalita měla již v první polovině 19. století podobný 
botanický věhlas jako Velká kotlina, Petrovy kameny a Praděd (např. Wimmer 1840, 
Grabowski 1843).  

 
• Přirozené subalpínské bezlesí kolem dnešní Vřesové studánky a na západním svahu bylo 

ještě v 19. století spojeno s přirozeným bezlesím (udržovaným lavinami a plazivým 
sněhem) v horní části východního svahu v nepravých karech (karoidech) zdrojnic 
Černého potoka – Sněžné kotliny (Sněžných strží). 

 
• Herbářové položky některých druhů, které byly v průběhu botanických průzkumů 2015 

v daném prostoru sbírány, budou deponovány v herbáři Vlastivědného muzea Šumperk 
(zkratka herbáře SUM). 

 

4.2. Výsledky entomologických průzkumů v lokalitě záměru 

Protože jedním z druhů, které jsou předmětem ochrany v EVL CZ0714075 – Keprník je 
i střevlík hrbolatý (Carabus variolosus), byl na lokalitě záměru proveden celodenními 
návštěvami ve dnech 12. 6. a 22. 7. 2015 opakovaný entomologický průzkum, zaměřený 
především na plochu, ve které byla naplánována výstavba horské chaty. Průzkum byl zaměřen 
na brouky (Coleoptera), sledováni byli i denní motýli (Lepidoptera). Pro studium těchto 
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skupin bylo využito standardních metod (Janáčková & Štorkánová 2005). Kromě přímého 
pozorování a smýkání byly na lokalitě položeny i 4 zemní padací pasti, které umožňují 
selektivní odchyt především epigeonu.  

Pozornost byla rovněž věnována potenciálnímu výskytu druhu střevlík hrbolatý na 
přístupové cestě od Červenohorského sedla během pěších cest na vlastní lokalitu. Během 
žádné cesty však tento druh nebyl zaznamenán. 

Vzhledem k velikosti a relativně uniformnímu charakteru lokality nebylo území 
rozděleno do dílčích ploch. Uvedený předmět ochrany během průzkumu nebyl zjištěn. To 
odpovídá i požadavkům druhu, který preferuje stinné vlhké lesy, včetně pramenišť a 
rašelinišť. Relativně otevřená a suchá zkoumaná a záměrem dotčená území (staveniště chaty a 
kaple, přístupová cesta) tomuto druhu nevyhovují.  
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5. ZJIŠTĚNÉ VLIVY NA PŘEDMĚTY OCHRANY EVL CZ0714075 – 
KEPRNÍK A PO JESENÍKY 

 

5.1. Vlivy přípravy a výstavby záměru 

Příprava a výstavba záměru představuje veškeré fyzické vlivy zásahy v místě záměru a jeho 
okolí, které souvisí s projekčními pracemi (zaměřování) a především vlivy vlastní výstavby. 
Tím je myšlen zábor konkrétního území záměrem, dále infrastrukturou staveniště (sklady 
stavebního materiálu, prostor pro pohyb stavební mechanizace i pracovníků, podílejících se 
na výstavbě. Dále jsou to vstupy v podobě zdrojů energie, vody a stavebního materiálu, 
přeprava stavebního materiálu na staveniště i odvoz materiálu z místa stavby (skrývky, půdy a 
horniny vytěžené pro umístění základů) a všechny s tím spojené vlivy (emise, hluk) a možné 
rušení.   

 

5.1.1. Vlivy přípravy a výstavby záměru na druhy – předměty ochrany EVL 
CZ0714075 – Keprník 

Jediným druhem, který je v EVL CZ0714075 – Keprník předmětem ochrany, je střevlík 
hrbolatý (Carabus variolosus). 

Entomologický průzkum, který na lokalitě probíhal ve vegetační sezóně roku 2015, 
neprokázal výskyt střevlíka hrbolatého ani v lokalitě plánovaného záměru, ani na přístupové 
cestě a tyto lokality nepatří mezi jádrové lokality výskytu tohoto druhu v EVL Keprník. 
Vzhledem k pohyblivosti střevlíků ovšem nelze ojedinělé výskyty tohoto druhu v lokalitě 
výstavby zcela vyloučit, podobně nelze vyloučit výskyt jedinců tohoto druhu na přístupové 
cestě od Červenohorského sedla, ale vzhledem k biotopovým preferencím druhu je toto riziko 
minimální a četnost takových případů bude velmi nízká (maximálně v řádu jedinců). Možnost 
a pravděpodobnost usmrcení jedinců během výstavby nenaruší početnost a strukturu populace 
tohoto druhu a tento možný vliv není významně negativní, lze jej hodnotit jako mírně 
negativní (-1).   

 

5.1.2. Vlivy přípravy a výstavby záměru na biotopy – předměty ochrany EVL 
CZ0714075 – Keprník 

V rámci EVL CZ0714075 – Keprník jsou za předměty ochrany stanoveny biotopy a přírodní 
stanoviště, přehledně uvedené v Tab. 3. V následující 0 jsou pak uvedena přírodní stanoviště a 
biotopy, popsané během terénního průzkumu v bezprostředním okolí lokality plánované 
výstavby chaty a kaple Vřesová studánka. 
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Tab. 7 Přírodní stanoviště a biotopy, nalezené v prostoru potenciálního ovlivnění 
stavbou a provozem kaple a chaty. 

Přírodní stanoviště/Biotop 
Dílčí plochy - průzkum v roce 2015 

A B C D E F G H I J K L M N O P 
4060 Alpínská a boreální vřesoviště       + + + +  + + +   + 

 A2.1 Alpínská vřesoviště                 

 A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace      + + + +  + + +   + 

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky       + + + +  + + +    

 A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky      +     + + +    

 A1.2 Zapojené alpínské trávníky       + + +  + + +    

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová 
společenstva nížin a horského až alpínského 
stupně  

      + + +  +  +   + 

 A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky    +  + + + +  +  +   + 

 A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy                 

 A4.3 Subalpínské kapradinové nivy                 

 M5 Devětsilové lemy horských potoků                 

7110 Aktivní vrchoviště                  

 R3.1 Otevřená vrchoviště                 

 R3.3 Vrchovištní šlenky                 

8220 Chasmofytická vegetace silikátových 
skalnatých svahů            +  +    

 A6B Acidofilní vegetace alpínských skal           +  +    

 
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a 
drolin                 

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum                 + 

 L5.4 Acidofilní bučiny                + 

91D0 Rašelinný les                  

 L9.2A Rašelinné smrčiny                 

9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)        +  + +     + + 

 L9.1 Horské třtinové smrčiny       +  + +     + + 

 L9.2B Podmáčené smrčiny                 

 L9.3 Horské papratkové smrčiny                 
 

Jak vyplývá z tabulky 0, některé biotopy – předměty ochrany EVL CZ0714075 – 
Keprník se v okolí plánované stavby vůbec nenachází a neleží ani v takové blízkosti, aby 
mohly být přímými nebo nepřímými vlivy výstavby chaty, kaple a infrastruktury ovlivněny.  

Přímý zábor (umístění stavby) se rovněž nepřekrývá s žádným biotopem – předmětem 
ochrany. Na plošině, kde byla umístěna původní kaple a chata, se sice objevují některé druhy, 
které z okolních biotopů na lokalitu postupně migrují, ale vlivem nevhodného podloží 
(zplanýrované pozůstatky stavebního materiálu) i velké frekvence návštěvníků (na ploše jsou 
umístěny lavičky a jsou zde stopy opakovaného rozdělávání ohnišť) je plné vytvoření 
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takových biotopů prakticky vyloučeno. I kdyby byl přístup veřejnosti na tyto plochy zcela 
vyloučen, budou se zde silně prosazovat především druhy ruderálního charakteru (které se zde 
již objevují) a naopak hrozí, že by se plocha mohla stát zdrojovou pro šíření takových druhů 
(např. olše zelená). 

Půdorys stavebních parcel, do kterých bude stavba umístěna (Obr. 9), vytváří 
dostatečný prostor i pro pohyb pracovníků a lehké mechanizace, která bude při výstavbě 
použita. Biotopy, které leží nejblíže staveniště, jsou A2.2., A1.2., A4.1., na které může mít 
výstavba mírný negativní vliv (nedodržení zásad pohybu pracovníků ve vymezeném prostoru 
staveniště, prach ze staveniště). Tyto vlivy nebudou znamenat plošnou ztrátu ani degradaci 
biotopů a lze je klasifikovat stupněm -1. 

Pravidla ochrany ke stavbě přilehlých biotopů jsou specifikována v kapitole č. 8 
„Zmírňující opatření“.    

Doprava materiálu na stavbu a ze stavby (odvoz zbytků pro novou stavbu 
nepoužitelného materiálu ze zbourané chaty) bude prováděn po stávající zpevněné cestě z 
Červenohorského sedla. Tato cesta sice prochází biotopy, předměty ochrany (především 
biotopem L9.1), ale je dostatečně pevná a široká a k přímému zásahu do biotopů nedojde. Při 
suchém počasí může dojít ke krátkodobému zvýšení prašnosti, která ale (i vzhledem 
k charakteru počasí v této oblasti) nebude příliš velká a její vliv vymizí s každým větším 
deštěm. 

Provoz nákladních automobilů, odvážejících odstraněný materiál po bývalé chatě 
i přivážející díly chaty nové znamenají mírné zvýšení zátěže imisemi z kouřových zplodin. 
Celkový počet pojezdů automobilů a současně dobré provětrávání okolí cesty, která je 
většinou v otevřeném terénu a z části jde i přímo po hřbetě masivu nepředstavují závažné 
ohrožení biotopů a lze jej klasifikovat jako mírně negativní (-1).    

Jediný přímý zásah do biotopu – předmětu ochrany, bude položení plastového potrubí, 
odvádějící přečištěné odpadní vody do recipientu. Toto potrubí bude 500 m dlouhé a bude 
procházet v horní části segmenty biotopů A1.2., A4.1, A4.2., A2.2 a dále především biotopem 
L9.1. Pro uložení potrubí bude nezbytné v obtížném, silně svažitém a suťovitém terénu 
vyhloubit příkop a následně jej zasypat. Toto narušení povrchu se při šířce výkopu 50 cm a 
linie pro dočasné umístění materiálu široké 100 cm, dotkne zhruba 500 m2 (celková plocha) 
území, z toho asi 100 m2 v mozaice biotopů A1.2., A4.1, A4.2., A2.2 a asi 900 m2 v biotopu 
L9.1.  

Recipient, kam budou zaústěny přečištěné odpadní vody, prochází biotopem L5.4. 
Biotop nebude přípravou a výstavbou odvedení odpadních vod nijak dotčen, protože výkop 
pro položení potrubí končí výše nad tímto biotopem a odpadní vody budou naředěny a 
částečně odbourány a částečně odneseny recipientem. 

Vlivy realizace této části projektu na biotopy A1.2., A4.1, A4.2., A2.2 a  L9.1. lze 
vyhodnotit jako mírně negativní (-1). Zmírňující opatření, související s položením potrubí 
jsou specifikována v kap. 8. 

   

5.1.3. Vlivy přípravy a výstavby záměru na předměty ochrany PO CZ0711017 - 
Jeseníky 

Umístění obou staveb, chaty i kaple, včetně infrastruktury, se nachází v PO CZ 0711017 - 
Jeseníky, ve které jsou stanoveny dva ptačí druhy, jako předměty ochrany, chřástal polní 
(Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa bonasia).  
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První z druhů, chřástal polní (Crex crex), se nevyskytuje ani v okolí plánované stavby, 
ani její infrastruktury (příjezdová cesta, řešení vypouštění přečištěných odpadních vod). Jedná 
se o druh využívající pro hnízdění extenzivní sečené louky a pastviny a takové biotopy se 
nikde v dosahu vlivu záměru nenachází. Nejbližší potenciální biotopy takového charakteru se 
nachází v lokalitě Červenohorské sedlo, kde mohou funkci hnízdních biotopů vytvářet i 
některé sjezdové tratě. Vliv na tento druh nebude žádný a lze jej hodnotit jako nulový.  

Jeřábek lesní je typickým druhem přirozených, nepříliš stinných (menší zakmenění 
porostu než v běžných hospodářských lesích) horských lesů, s dobře vyvinutým keřovým 
patrem, které mu slouží jako úkryt i zdroj potravy. 

Takové porosty se nenachází v bezprostřední blízkosti lokality plánované stavby chaty 
a kaple. Stavba leží při horní hranici lesa, kde je porost již silně rozvolněný. Ve směru od 
Vřesové studánky k Červenohorskému sedlu jsou porosty značně ovlivněné imisemi 
v průběhu sedmdesátých až devadesátých let dvacátého století s následnými invazemi 
lýkožrouta smrkového. Z těchto důvodů byla podstatná část původních lesů vykácena a 
s větším či menším úspěchem nahrazena novými porosty, které jsou dnes ve stáří do 30 let.  

Výskyt jeřábka v blízkosti cesty je pravděpodobný především v okolí rozcestí „Bílý 
sloup“ (asi 1 km od Vřesové studánky) a asi další 1 km po cestě směrem k Červenohorskému 
sedlu. Je to zejména místo, kde cesta kříží hřeben, který navazuje na masiv Červené hory a 
stáčí se zde z jihovýchodního směru na směr jihozápadní a pokračuje na Šindelnou horu 
(1124 m n. m.). Úsek cesty do vzdálenosti zhruba 1,5 km od Červenohorského sedla je již 
příliš rušený sjezdovkami v této části rekreační oblasti, porosty jsou zde většinou poměrně 
nově vysazené, husté a s chudým podrostem.      

Vhodným biotopem jeřábka jsou především lesní porosty pod Vřesovou studánkou, ve 
kterých má být položeno i potrubí odvádějící přečištěné odpadní vody do recipientu. Pokládka 
tohoto potrubí může představovat rušivý vliv, který je třeba zmírnit vhodným opatřením 
(termínem prací). Více v kap. 8.  

Možný rušivý vliv všech stavebních prací je časově omezen na krátké období 
a neznamená zásadní narušení populace jeřábka lesního. Jeho hodnocení lze klasifikovat jako 
mírně negativní vliv (-1).    

 

5.2. Vlivy provozu  

Za vlivy provozu záměru považujeme veškeré vlivy, které přímo nebo nepřímo souvisí 
s využíváním záměru, které zahrnují vlivy na lokalitě i v jejím okolí, včetně vlivů nezbytné 
infrastruktury (zásobování energiemi, vodou, materiálem nezbytným pro provoz záměru 
včetně zásobováním potravinami), hospodaření s odpady, hlukem, vypouštěním emisí, 
odpadních vod a dalších souvisejících aktivit. Lze předpokládat, že se po zahájení stavby 
zvýší počet návštěvníků. K danému území existují data o vývoji početnosti návštěvníků. 
Získané automatickým zaznamenáváním na vybraných profilech cesty. V prostoru 
z Červenohorského sedla byly zjištěny následující hodnoty (Obr. 15).  
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Obr. 15 Vývoj počtu návštěvníků v letech 2009 – 2015 Plochy, vyčleněné na v roce 2015  

 
 

Obr. 16 Vývoj počtu návštěvníků od srpna do prosince 2015 po měsících 
 

 
 

Součástí návštěvnosti byli i účastníci srpnových poutí. Do těchto výsledků jsou 
započteni i návštěvníci cíleně jdoucí na tuto akci. Za pěkného počasí přišlo v srpnu a září na 
lokalitu asi 50 lidí. Jedná se tedy asi 10% nárůst oproti běžným návštěvám. (Obr. 16).                                         

  

5.2.1. Vlivy provozu záměru na druhy – předměty ochrany EVL CZ0714075 – 
Keprník 

Jediným druhem, který je v EVL CZ0714075 – Keprník předmětem ochrany, je střevlík 
hrbolatý (Carabus variolosus).  
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Jak již bylo uvedeno v předchozích kapitolách, tento druh využívá především vlhkých 
až podmáčených lesů a provoz chaty a kaple, včetně jejich návštěvnosti a zásobování, se jej 
nedotkne. Vliv lze specifikovat hodnotou 0. 

5.2.2. Vlivy provozu záměru na biotopy – předměty ochrany EVL CZ0714075 – 
Keprník 

Prostor bývalé (a plánované) chaty a kaple Vřesová studánka představuje jakýsi ostrov 
biotopů převážně antropomorfního charakteru, obklopený plochami, které buď jednolitě 
(100% pokrytí) nebo jako mozaika tvoří biotopy - předměty ochrany EVL CZ0714075 – 
Keprník. Z tohoto faktu vyplývají některá rizika, spojená s budoucím provozem kaple a chaty.  

Vzhledem k malé energetické náročnosti zařízení a částečného využívání sluneční 
energie nebude provoz chaty představovat významné imisní zatížení okolí. Doplňkový zdroj 
(zkapalněný zemní plyn) může být využíván pouze spotřebiči s platnými emisními limity a při 
jejich dodržování je jedním ze základních předpokladů pro provoz zařízení. 

Dosavadní ubytovací zařízení, která na místě sloužila od začátku devatenáctého století, 
nebyla vybavena kanalizací ani čistírnou odpadních vod a znečištěné vody se zasakovaly do 
suťových svahů pod chatou. Kromě toho, že dlouhodobě negativně ovlivňovaly kvalitu vody 
v samotné studánce, je jejich vliv do současné doby patrný ve vzdálenosti nejméně 100 m od 
chaty směrem po svahu dolů. Podle aktuálního botanického výzkumu jsou úniky znečištěných 
vod postiženy dílčí plochy D, F, G a H (viz Obr. 11). Po uzavření chaty v roce 1981 
nepřestalo být místo zastávkou na hřebenové cestě, ovšem bez jakéhokoliv sociálního zařízení 
a to pravděpodobně přispívá k nitrifikaci dalších dílčích ploch, především B, C, D, E a F, ale 
lidské výkaly a další stopy lidského vylučování lze najít i mezi keříky na plochách H a I. 

Pokud dojde k rekonstrukci chaty, ve které bude vybudováno sociální zařízení, měly by 
tyto spontánní jevy ustoupit, v ideálním případě zcela vymizet. Nové zařízení již nebude 
vypouštět tekuté odpady do svahu pod chatou a kaplí, ale po přečištění v čistírně odpadních 
vod budou odvedeny do recipientu. Tím musí být trvalý vodní tok a zbylé organické látky i 
živiny budou z biotopů – předmětů ochrany – zcela odstraněny.  

Maximální množství tekutých odpadů, které může nová chata vyprodukovat, odpovídá 
přibližně vydatnosti vodního zdroje (asi 5 m3 vody/den). Skutečné množství (především 
v celoročním úhrnu) bude podstatně menší, protože mimo sezónu bude produkce odpadních 
vod několikanásobně nižší. Skutečné maximální množství odpadů, které bude do recipientu 
(levostranný přítok Hučivé Desné asi 500 m pod chatou – viz Obr. 10) odváděno, stanoví 
vodohospodářský orgán veřejné správy (ORP Šumperk) na základě vydatnosti recipientu. 
Proto nehrozí ani zasakování do půdy a ovlivnění biotopu L5.4, který obklopuje recipient 
v místě vypouštění přečištěných vod. 

Vliv chaty ve smyslu eutrofizace přilehlých biotopů lze z krátkodobého horizontu 
(řádově nižší desítky let) hodnotit jak žádný (0), protože proces samovolného odbourávání 
živin je v těchto podmínkách mimořádně pomalý (krátká vegetační sezóna, chudá bakteriální 
aktivita půd), z dlouhodobého hlediska (desítky až stovky let) může být i mírně pozitivní (+1).         

 

5.2.3. Vlivy provozu záměru na předměty ochrany PO CZ0711017 - Jeseníky 

Jak bylo uvedeno výše, mezi Červenohorským sedlem a Vřesovou studánkou se chřástal polní 
(Crex crex) nevyskytuje, a proto nebude provozem chaty a kaple ovlivněn.  

V části území, kudy prochází přístupová cesta, se vyskytuje jeřábek lesní (Bonasa 
bonasia). Podle webu http://www.biomonitoring.cz/ ukazují dosavadní zkušenosti, že málo 

http://www.biomonitoring.cz/
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hlučné aktivity (pěší turistika, běžecké lyžování – pokud jsou soustředěny na stálé trasy) 
v oblastech výskytu jeřábka lesního nepředstavují pro jeřábka vážnější rušení. Proto je možné 
vlivy provozu chaty a kaple v lokalitě Vřesová studánka (s vyloučením provozu motorových 
vozidel s výjimkou zásobování) na jeřábka lesního vyloučit. 

 

5.3. Vlivy ukončení činnosti záměru 

Ukončením činnosti záměru se rozumí činnosti, které nastanou po ukončení plánované 
životnosti nebo využívání záměru. Většinou se jedná o demontáž a likvidaci staveb a 
odvezení materiálu a uvedení lokality do stavu srovnatelného se stavem před zahájením 
stavby. 

V případě záměru výstavby kaple a chaty v lokalitě Vřesová studánka není stanovena 
životnost a nepočítá se s ukončením činnosti. Obě stavby by měly sloužit dlouhodobě, a proto 
je nezbytné v delším horizontu (řádově desítek let) nezbytné předpokládat práce údržby, 
případně rozsáhlejší rekonstrukce. 

V případě, že se nebude měnit rozsah a kapacita obou staveb (půdorys, výška, kapacita 
ubytování a stravování, vstupy energií, vody, zásobování ani výstupy – především odpady, 
emise a hluk), budou vlivy těchto činností srovnatelné nebo menší, jako hodnocená realizace 
záměru a lze pro ně aplikovat podobná kritéria. 

V případě rekonstrukce chaty, která by byla spojena se změnou rozsahu a kapacity 
staveb by bylo nezbytné tento záměr znovu posoudit ve vztahu k předmětům ochrany lokalit 
soustavy Natura 2000. 

 

5.4. Kumulativní vlivy  

Posuzovaný záměr se nalézá v oblasti, ve které se projevují vlivy lidské činnosti již několik 
století. Kromě návštěvníků, kteří lokalitu Vřesové studánka navštěvují z religiózních důvodů 
od sedmnáctého století, byla v prostoru Vřesové studánky provozována pastva dobytka. O 
jejím rozsahu nejsou přesné informace, ale ještě koncem 19. století byl součástí chaty na 
Vřesové studánce chlév a vliv pastvy (a pravděpodobně i hrabání steliva) na nelesní biotopy v 
okolí chaty lze proto předpokládat ještě v tomto období. V průběhu dvacátého století, 
především v jeho druhé polovině, již pastva neprobíhala a lze předpokládat vliv přirozeného 
vývoje (sukcese) na těchto plochách. 

Lesní ekosystémy byly využívány jako zdroj dřeva (hospodářské lesy) a jejich struktura 
byla ovlivněna především preferencí smrku nad původním bukem. Lesní hospodářství 
přineslo, kromě rozšíření monokultur smrčin, i další negativní vlivy. Jsou to zejména výsadby 
geograficky nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo) i smrků v horní hranici lesa a na 
bývalých pastvinách a také výsadby geograficky nepůvodní olše zelené (Alnus viridis) ve 
snaze zabránit erozi a sesuvům půdy na strmých svazích.  

Okolí Vřesové studánky, kde došlo v roce 1921 k rozsáhlému sesuvu půdy, bylo 
následně stabilizováno pomocí různých opatření (zajištění pomocí dřevěných bariér, 
odvodnění svahu, výsadby lesa), což silně negativně ovlivnilo druhovou diverzitu pro horské 
oblasti přirozených pohyblivých sutí a kamenných moří.    

Horské oblasti, zejména polohy nad 800 m n. m., byly od padesátých let dvacátého 
století vystaveny silnému působení imisí oxidů síry a dusíku z tepelných a energetických 
zdrojů, založených na spalování hnědého uhlí a lokalizovaných v tehdejším Československu, 



Naturové hodnocení obnovy chaty a kaple v lokalitě Vřesová studánka, CHKO Jeseníky   
 

39 
Conbios s. r. o., Conservation Biology Service                                                                                 

Polsku a východním Německu. To způsobilo oslabení a následný částečný rozpad především 
smrkových porostů (v nižších nadmořských výškách nepůvodních) v prostoru mezi 
Červenohorským sedlem a Vřesovou studánkou.  

Všechny uvedené procesy způsobují dynamický vývoj rostlinných i živočišných 
společenstev, včetně přírodních stanovišť a habitatů, předmětů ochrany EVL CZ0714075 – 
Keprník. S touto dynamikou je nezbytné počítat i v dalším vývoji okolí Vřesové studánky, 
a proto lze jen těžko oddělit vlivy způsobené výstavbou a provozem chaty a kaple od výše 
popsané dynamiky společenstev, reagující na celou řadu ostatních vlivů (včetně probíhajících 
klimatických změn). 

Nežádoucím změnám lze předejít pouze trvalým monitoringem, vyhodnocováním 
tendencí vývoje společenstev a případných managementových zásahů (např. odstraňování 
geograficky nepůvodních invazních druhů, obnovení pastvy atd.). 

Výše uvedené vlivy jsou výsledky historického vývoje a na lokalitě více či méně 
doznívají. Nejvýznamnější dosud panující vliv jsou důsledky imisí, které dlouhodobě 
ovlivnily kvalitu horských půd. V současné době celkové objemy imisí klesají, ale mění se 
jejich struktura. Převládající složkou imisí jsou oxidy dusíku, které troficky ovlivňují 
strukturu společenstev, především   

 V oblasti Hrubého Jeseníku v posledních 20 letech silně narůstají vlivy spojené 
s rozvojem turistiky, představované především výstavbou ubytovacích kapacit a infrastruktury 
pro sjezdové lyžování. To se týká i oblasti Červenohorského sedla a Koutů nad Desnou, které 
jsou od Vřesové studánky nejblíže. Rostoucí počet návštěvníků lyžařských resortů ale 
nepředstavuje podstatný vliv na vzdálenější místa v horách, protože jejich hlavní zájem se 
soustřeďuje na upravené sjezdové tratě. Mezi zimními návštěvníky hor sice narůstá i počet 
běžkařů, ti však preferují sportovní formy běžkařské turistiky na upravených běžeckých 
trasách, které jsou dnes především v prostoru mezi Červenohorským sedlem a Kouty nad 
Desnou a chatou Švýcárna a dál na Praděd a Ovčárnu. Terén mezi Červenohorským sedlem a 
Vřesovou studánkou a především cesty od Vřesové studánky dále přes Keprník na Šerák jsou 
pro běžkaře náročné a tuto cestu využívá omezené množství turistů, preferující klidné části 
hor před frekventovanými upravenými cestami. Počet tohoto typu návštěvníků se spíše 
snižuje.    

Největší počet návštěvníků hor není vybaveno na delší náročné túry. Lze předpokládat, 
že zvýšený pohyb návštěvníků bude soustředěn na trasu Červenohorské sedlo – Vřesová 
studánka a zpět s případně zvýšenou frekvencí výstupů na Červenou horu a „kamenné okno“ 
jako snadno dostupné atraktivní cíle.      

V současné chvíli nejsou v prostoru Vřesové studánky plánovány aktivity, které by 
mohly mít další kumulativní vlivy na předměty ochrany EVL CZ0714075 – Keprník a PO CZ 
0711017 – Jeseníky. Významným projektem, který je v oblasti (zatím ve stádiu úvah), je 
vybudování přečerpávací vodní elektrárny s dolní nádrží na Hučivé Desné nad Kouty nad 
Desnou a horní nádrží v prostoru Spálený vrch – Klínová hora. Realizace takového záměru by 
představovala nesrovnatelně větší zásahy do prostředí oproti hodnocenému záměru. Kromě 
škod na biologických a ekologických kvalitách EVL CZ0714075 – Keprník a PO CZ 
0711017 – Jeseníky by tato stavba představovala znehodnocení krajinného rázu území, 
s nepříjemnými antropogenními tvary v hřebenových polohách Jeseníků, srovnatelné se 
znehodnocujícími vlivy soustavy Dlouhé stráně. To by mohlo vyvolat odliv návštěvníků 
Vřesové studánky s rizikem jejího úplného zániku.  
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6. DALŠÍ ÚZEMÍ SOUSTAVY NATURA 2000 

Kromě analyzovaných předmětů ochrany v EVL CZ0714075 – Keprník a PO CZ0711017 – 
Jeseníky nebudou hodnoceným záměrem přímo ani nepřímo ovlivněny žádná další území 
soustavy Natura 2000 a jejich předměty ochrany. 
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7. ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ 

Výstavba a provoz chaty a kaple Vřesová studánka bude mít na některé předměty ochrany 
v EVL CZ0714075 – Keprník a PO CZ0711017 – Jeseníky mírně negativní vliv na některé 
z předmětů ochrany.  

Přehled zjištěných vlivů a jejich rozsahu je přehledně uveden v Tab. 7 a v následující 
kapitole jsou shrnuta nezbytná zmírňující opatření pro zmírnění nebo eliminaci těchto vlivů.  

 

Tab. 8 Zjištěný rozsahů vlivů výstavby a provozu záměru na předměty ochrany lokalit 
soustavy Natura 2000 

Předměty ochrany EVL Keprník a PO Jeseníky 
Okolí 

Vřesové 
studánky 

Vliv 
výstavby  

Vliv 
provozu  

Alpínská a boreální vřesoviště  Ano -1 -1 

Silikátové alpínské a boreální trávníky  Ano -1 -1 

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského 
až alpínského stupně  Ano -1 -1 

Aktivní vrchoviště  Ne 0 0 

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  Ne 0 0 

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  Ano 0 -1 

Rašelinný les  Ne 0 0 

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  Ano -1 0 

Střevlík hrbolatý (Carabus violaceus) Ne 0 0 

Chřástal polní (Crex crex) Ne 0 0 

Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) Ano -1 0 
 

Na základě zjištění, uvedených v tomto dokumentu, lze vydat souhlas s realizací 
výstavby a provozu chaty a kaple v lokalitě Vřesová studánka, za dodržení zmírňujících 
opatření, uvedených v kapitole č 8.  
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8. ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ  

Při analýze vlivů výstavby a provozu chaty a kaple Vřesová studánka byly konstatovány 
mírně negativní vlivy na některé předměty ochrany v EVL CZ0714075 – Keprník a PO 
CZ0711017. Tyto vlivy je možné zmírnit nebo zcela eliminovat dodržením určitých zásad, 
které budou během výstavby a následného provozu obou objektů dodržovány.  

Tato zmírnění se netýkají případné výstavby dalších objektů v lokalitě Vřesová 
studánka ani rekonstrukcí, které by měnily rozsah nebo kapacitu objektů nad rámec 
parametrů, popsaných v kapitole č. 2.1. 

 

 

8.1. Zmírnění vlivů výstavby na jednotlivé předměty ochrany  
8.1.1. Alpínská a boreální vřesoviště 
Během výstavby může docházet k přesahu staveniště a zařízení staveniště, včetně pohybu 
dělníků během výstavby, mimo plochu bývalé chaty a kaple s možností ovlivnění tohoto 
přírodního stanoviště. Zmírňující opatření jsou následující: 

• Jednoznačné vytyčení hranic staveniště a zařízení staveniště (např. dřevěnými kolíky, 
zaraženými do země) jako nepřekročitelné hranice mimo výskyt uvedeného stanoviště. 

• Kontrola (ekologický dozor) nad dodržováním prostoru vymezeného pro stavbu a zařízení 
staveniště. 

• Při pokládce potrubí pro odvedení přečištěných odpadních vod bude z výkopu uložena 
zvlášť svrchní vegetace a zvlášť vykopaný substrát a po položení potrubí bude uložen 
nejdříve substrát a na něj vegetace (drny, keře). Pro zmírnění rizika eroze nezpevněné linie 
výkopu budou ploché kameny ze substrátu umístěny mezi navrácenou vegetaci tak, že 
budou zapuštěny kolmo do země, napříč svahem. 

8.1.2. Silikátové alpínské a boreální trávníky 
Během výstavby může docházet k přesahu staveniště a zařízení staveniště, včetně pohybu 
dělníků během výstavby, mimo plochu bývalé chaty a kaple s možností ovlivnění tohoto 
přírodního stanoviště. Zmírňující opatření jsou následující: 

• Jednoznačné vytyčení hranic staveniště a zařízení staveniště (např. dřevěnými kolíky, 
zaraženými do země) jako nepřekročitelné hranice mimo výskyt uvedeného stanoviště. 

• Kontrola (ekologický dozor) nad dodržováním prostoru vymezeného pro stavbu a zařízení 
staveniště. 

• Při pokládce potrubí pro odvedení přečištěných odpadních vod bude z výkopu uložena 
zvlášť svrchní vegetace a zvlášť vykopaný substrát a po položení potrubí bude uložen 
nejdříve substrát a na něj vegetace (drny, keře). Pro zmírnění rizika eroze nezpevněné linie 
výkopu budou ploché kameny ze substrátu umístěny mezi navrácenou vegetaci tak, že 
budou zapuštěny kolmo do země, napříč svahem. 
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8.1.3. Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 
alpínského stupně   

Během výstavby může docházet k přesahu staveniště a zařízení staveniště, včetně pohybu 
dělníků během výstavby, mimo plochu bývalé chaty a kaple s možností ovlivnění tohoto 
přírodního stanoviště. Zmírňující opatření jsou následující: 
• Jednoznačné vytyčení hranic staveniště a zařízení staveniště (např. dřevěnými kolíky, 

zaraženými do země) jako nepřekročitelné hranice mimo výskyt uvedeného stanoviště. 
• Kontrola (ekologický dozor) nad dodržováním prostoru vymezeného pro stavbu a zařízení 

staveniště. 
• Při pokládce potrubí pro odvedení přečištěných odpadních vod bude z výkopu uložena 

zvlášť svrchní vegetace a zvlášť vykopaný substrát a po položení potrubí bude uložen 
nejdříve substrát a na něj vegetace (drny, keře). Pro zmírnění rizika eroze nezpevněné linie 
výkopu budou ploché kameny ze substrátu umístěny mezi navrácenou vegetaci tak, že 
budou zapuštěny kolmo do země, napříč svahem. 

 
8.1.4. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)   

Do tohoto přírodního stanoviště bude položena převážná část odpadního potrubí pro odvedení 
přečištěných odpadních vod. Pro zmírnění vlivu výstavby bude nezbytné dodržet tato 
opatření: 
• Výkop rýhy pro pokládku potrubí nesmí být proveden za pomocí mechanizace, ale ručně.  
• Při výkopu nesmí být narušeny kořeny dřevin. 
• Při pokládce potrubí pro odvedení přečištěných odpadních vod bude z výkopu uložena 

zvlášť svrchní vegetace a zvlášť vykopaný substrát. Vykopaný materiál nebude položen na 
vegetaci, ale na pás minerální tkaniny, ze které jej bude možné všechen vrátit do výkopu. 
Po položení potrubí bude uložen nejdříve substrát a na něj vegetace (drny, keře).  

• Pro zmírnění rizika eroze nezpevněné linie výkopu bude doba výkopu minimalizována a 
výkopy budou prováděny v srpnu nebo září, kdy je půda nejsušší a srážky jsou relativně 
nízké.  

• Při zasypávání výkopu budou ploché kameny ze substrátu umístěny mezi navrácenou 
vegetaci tak, že budou zapuštěny kolmo do země, napříč svahem, aby zabránily erozi před 
obnovením kořenového systému rostlin.  

• Pod vyústěním potrubí přečištěných odpadních vod bude vytvořen objekt z kamenné 
rovnaniny, který zachytí potenciální energii tekoucí vody, protože voda poteče po velkém 
sklonu a bude mít tendenci prostor pod vyústěním vymílat.  

 
8.1.5. Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)  

Jeřábek lesní je druh citlivý především na hluk, působený motorovými vozidly. Hlavním 
vlivem tedy je pohyb stavební mechanizace a automobilů, odvážejících vykopaný materiál 
z lokality stavby a přivážející stavební materiál na stavbu.  

Harmonogram výstavby (Tab. 2) počítá se sedmi a půl měsíci stavby, což zhruba 
odpovídá období duben až listopad, kdy na lokalitě není sníh. Ve skutečnosti bude nutné 
stavbu rozdělit do dvou let období a pro období výstavby bude nutné přijmout následující 
zmírňující opatření: 
• Vyloučení pohybu stavební mechanizace a dopravy materiálu z místa stavby a na stavbu 

v období hnízdění a vyvádění mláďat. Tyto činnosti mohou začít až po 15. červenci, kdy je 
ukončené období hnízdění a vyvedená mláďata jsou dostatečně pohyblivá a mohou se 
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vzdálit od přístupové cesty do méně rušených oblastí. To se týká především odvozu 
výkopů, které představují nejintenzivnější dopravní zátěž území.      

 
 
8.2. Zmírnění vlivů provozu na jednotlivé předměty ochrany  
Obecně lze konstatovat, že existence chaty Vřesová studánka je dobrou příležitostí pro 
zvýšení povědomí návštěvníků horského prostředí o principech ochrany lokalit a předmětů 
ochrany v rámci soustavy Natura 2000.  

Instalace základních informací o soustavě Natura 2000 a ochraně předmětů ochrany sice 
nelze považovat za cílené zmírňující opatření, ale tyto informace budou návštěvníkům chaty 
Vřesová studánka k dispozici.  

Jeden z předpokládaných dopadů provozu chaty Vřesová studánka a přítomnost kaple je 
zvýšení návštěvnosti. Cesta z Červenohorského sedla je široká a bez jakéhokoliv vlivu na 
okolní stanoviště umožňuje pohyb i velkého počtu návštěvníků. 
 
8.2.1. Alpínská a boreální vřesoviště, silikátové alpínské a boreální trávníky, 

vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 
alpínského stupně  

V současné době dochází k narušování stanoviště spontánním pohybem návštěvníků (turistů) 
mezi prostorem bývalé kaple a chaty Vřesová studánka a vrcholem Červené hory mimo 
značenou turistickou cestu. V tomto prostoru je patrná řada pěšin, které narušují porost a 
vytváří rizika eroze i pronikání nežádoucích invazních druhů rostlin. Vzhledem k tomu, že 
nová chata na Vřesové studánce pravděpodobně zvýší návštěvnost lokality, bude během 
provozu přijmout následující zmírňující opatření: 
 
• Cesty v bezprostředním okolí chaty jsou v současné době poměrně úzké. Je to především 

cesta k samotné studánce od severu i od jihu a cesta, vedoucí pod chatou. Tato cesta navíc 
bude více používána, protože dosavadní návštěvníci většinou prochází přímo přes plochu 
po původní chatě, která bude zastavěna.  Aby byla cesta schůdná, nedocházelo k jejímu 
spontánnímu rozšiřování (zejména ve vlhkých obdobích a na jaře po roztání sněhu na ještě 
podmrzlém půdním podloží budou tyto cesty rekonstruovány. Doporučeno je použít 
metodu tzv, štětování, kdy na odkopaný materiál původní cesty je nasypán štěrk, Ten 
slouží jako přirozená meliorace odvádějící vodu z cesty buď do okolní vegetace. Pokud je 
cesta vedena jako zářez vedoucí po vrstevnici pak vodu odvádí na svah pod cestou. Povrch 
cesty je pak ručně skládán z plochých kamenů tak, aby chůze po nich byla bezpečná. 
Dobré zkušenosti s takto upravenými cestami mají v Kronošském národního parku,     

• Kontrola dodržování zásad pohybu v horském prostředí bude jednou z povinností správce 
chaty ve spolupráci s pracovníky AOPK ČR a stráží ochrany přírody. 

• Na chatě nebo v její blízkosti bude umístěna informační tabule s popisem zásad pohybu 
v horském terénu s důrazem na dodržování zásady pohybu po vyznačených turistických 
cestách. 

• Správce chaty bude pověřen průběžným odstraňováním nejvíce rizikového invazního 
druhu olše zelené (Alnus viridis) v území přilehlém k chatě.  

• Správce chaty bude sečením zajišťovat bezprostřední okolí chaty, především ovlivněné 
staveništěm a ruderalizované prostory kolem původních cest a zídek a podél cest u chaty. 
Vzhledem k pastevecké historii Vřesové studánky lze do budoucna uvažovat o zavedení 
menšího množství ovcí, které by udržovaly porosty nízké, bez zarůstání. Konkrétní plochy, 
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počet zvířat, plemeno a další detaily budou předmětem dalších jednání a nejsou předmětem 
tohoto hodnocení. 

 
Obr. 17 Způsob vytváření horské cesty štětováním (Jantarová cesta, KRNAP) © Klimeš 
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Obr. 18 Cesta na Svorové hoře (KRNAP) po rekonstrukci štětováním. © Klimeš 

 
 
 
8.2.2. Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 

Toto přírodní stanoviště se nachází pod vyústěním přečištěných odpadních vod a mohlo by 
být částečně dotčeno zvýšením trofie půdy, pokud by recipient odpadních vod nebyl 
dostatečný a živinami obohacené vody by se zasakovaly do substrátu. Proto je pro ochranu 
lesního biotopu zásadní, aby se odpadní vody nemohly z recipientu dostávat do okolních půd.  

Zmírňujícím opatřením je tedy dostatečná vydatnost recipientu. Toto opatření bude 
souviset i s podmínkami vodohospodářského orgánu (ORP Šumperk) pro vypuštění 
odpadních vod. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Kopie autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. 
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