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1. ÚVOD
1.1 Zadání
Předkládané hodnocení bylo vypracováno na objednávku firmy GET, s.r.o.,
Korunovační 630/28, 170 00 Praha 7. Hodnocení vzniklo na základě stanoviska Správy
Krkonošského národního parku č. 01792/2008, ze dne 4. 3. 2008, které nevylučuje
významný vliv záměru na území soustavy Natura 2000, tj. na Evropsky významnou
lokalitu Krkonoše nebo na Ptačí oblast Krkonoše. V odůvodnění rozhodnutí je psáno, že
na lokalitě plánovaného rozšiřování těžby je velkoplošně rozšířené přírodní stanoviště
Středoevropské vápencové bučiny, z velké části s nejvyšší možnou zachovalostí i
reprezentativností, dále se zde nachází přírodní stanoviště Vápencové skalní svahy
s chasmofytní vegetací, v blízkosti pak prioritní stanoviště Smíšené jasanovo-olšové
lužní lesy temperátní a boreální Evropy a stanoviště Bazické slatiniště s vysokou
zachovalostí i reprezentativností. Lokalita leží na území PO Krkonoše, hnízdí zde dva
ptačí druhy, jež jsou předměty ochrany této PO: lejsek malý a datel černý. V okolí byl
pozorován výskyt chřástala polního, který je rovněž předmětem ochrany PO Krkonoše.
Nejzávažnějším důsledkem realizace předloženého projektu bude dle uvedeného
rozhodnutí nenávratná ztráta uvedených přírodních stanovišť soustavy Natura 2000
ležících v prostoru plánované těžby. Tato ztráta by byla velmi významná v případě
přírodního stanoviště Středoevropské vápencové bučiny, které je v rámci Krkonoš
vzácným biotopem. Navíc právě na zachování tohoto biotopu je vázána místní
přítomnost obou ptačích druhů – lejska malého a datla černého. Těžby by dále mohla
změnit vodní režim ve svém okolí a tím přispět k destrukci stanoviště Smíšené
jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy a biotopu Bazické slatiniště.
Hluk spojený s těžbou by mohl rušit chřástala polního vyskytujícího se v okolí lomu.

1.2 Cíl
Cílem předkládaného naturového hodnocení je zjistit, zda záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost PO Krkonoše a EVL Krkonoše a
posoudit významnost vlivů jednotlivých variant záměru.

1.3 Postup zpracování hodnocení
První hodnocení, které bylo použito v rámci oznámení záměru, bylo vypracováno v roce
2008. Na základě vyjádření orgánu ochrany přírody investor záměr přehodnotil a navrhl
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alternativní varianty záměru. Předkládané hodnocení je aktualizací hodnocení
vypracovaného

v únoru

2011.

Aktualizace

spočívající

v provedení

nového

ornitologického průzkumu byla vypracována na žádost oponenta dokumentace EIA.
Hodnocení obsahuje posouzení všech variant, přičemž varianta vyhodnocená v roce
2008 jako významně negativní je uvedena pouze v závěrečné kapitole. Hodnocení bylo
provedeno po prostudování podkladových materiálů o posuzovaném záměru,
opakovaných návštěvách lokality v letech 2008 až 2011 a studia odborné literatury. Pro
účely hodnocení byly také použity výsledky biologických průzkumů zpracovaných
specialisty zaměřenými na vybrané taxony rostlin a živočichů, jež byly podkladem pro
zpracování oznámení resp. dokumentace EIA (zejména ČSO 2004, Pudil 2009, 2011
Málková 2002-2004, 2009, Moravec 2009). Všechny použité podkladové materiály jsou
uvedeny v seznamu použité literatury. V hodnocení jsou také zohledněny připomínky
Správy KRNAP z roku 2008. Za významnou nejistotu lze označit zařazení většiny
rozlohy dotčeného stanoviště dle katalogu biotopů. Dle mapy biotopů Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR se jedná o biotop X9A (Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými
dřevinami; obr. 1), což naznačuje i lesnická porostová mapa (obr. 7). Rovněž většina
specialistů, jež dělala průzkum jednotlivých taxonů širšího okolí lomu, toto území
vylišuje jako smrčinu, s rozdílným zastoupením bioindikačních druhů. Pouze Málková
(např. 2009) území označuje jako degradovanou květnatou bučinu s dominancí smrku
tedy stanoviště Bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Nejasné je rovněž zařazení bučin
nacházejících se severně od varianty R. Dle mapy biotopů (obr. 1) i výše citovaného
vyjádření Správy KRNAP se jedná o biotop L5.1 Vápnomilné bučiny (stanoviště
Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion). Málková (2005) na základě
fytocenologického snímkování biotop hodnotí jako květnaté bučiny. V souladu
s principem předběžné opatrnosti jsou oba lesní celky v rámci předkládaného hodnocení
považovány za květnatou bučinu, která je předmětem ochrany EVL Krkonoše.
Posouzení bylo vypracováno dle Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů a s ohledem na ustanovení zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, směrnice o
ptácích 79/409/EHS a směrnice o stanovištích 92/43/EHS. Významnost vlivů byla
hodnocena podle stupnice uvedené v tab. č. 1.
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Tab. č. 1: Stupnice, podle níž byla hodnocena významnost vlivů
Hodnota Termín
Popis
-2

Významný

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK

negativní

Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat

vliv

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

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv

negativní

Nevylučuje realizaci záměru.

vliv

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

Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné

pozitivní

zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně

vliv

příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Významný

Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu;

pozitivní

významné zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo

vliv

druhu, významný příznivý zásah do biotopu nebo do

+2

přirozeného vývoje druhu.

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU
2.1 Základní údaje
Posuzovaným záměrem je hornická činnost na výhradním ložisku vápenitého dolomitu
v DP Horní Lánov v množství max. 450 000 t za rok. Záměr se nachází v katastru obce
7/48

Lánov (Královéhradecký kraj). Záměr je navržen ve čtyřech variantách. Varianta P není
v rámci tohoto hodnocení posuzována, neboť její významný negativní vliv byl prokázán
již v roce 2008. Plocha těžby za hranicemi již povolené hornické činnosti:
Varianta P - projektová

5,494 ha

Varianta R - redukovaná

2,084 ha

Varianta Z – zahloubená

0 ha

Varianta RZ – redukovaná se zahloubením 2,084 ha
Jednotlivé varianty záměru jsou zakresleny na obrázku č. 2. Předpokládaná doba těžby
ve variantě R je cca 25 let. V současné době je ložisko Lánov otevřeno stěnovým
etážovým lomem o rozměrech cca 600 x 300 x 90 m (délka, šířka, hloubka). Lom
má 5 těžebních řezů - etáží. Výška jednotlivých těžebních řezů se pohybuje mezi 20 25 m. Při realizaci záměru budou v předstihu před dobýváním provedeny skrývkové
práce a to po předchozím odlesnění tak, že odlesnění a skrývkové práce budou
prováděny po etapách. Tento způsob je používán již v rámci současného provádění
hornické činnosti.
Úprava a zušlechťování vápnitého dolomitu zahrnuje několik stupňů drcení a třídění
pomocí různých typů drtičů (čelisťový, kuželový), třídění pomocí sítových nebo
prstových třídičů. Strojní zařízení úpravy se postupně obměňuje v závislosti na
opotřebení nebo nevyhovujících parametrech. Vzhledem k omezené kapacitě zásobníků
úpravny je vyrobené kamenivo dopravováno na volné skládky pomocí nákladního
automobilu Tatra 815.
V bezprostředním okolí zájmového území není plánován žádný záměr, který by mohl
mít silný kumulativní vliv. Jediným blízkým záměrem je Pokračování těžby na ložisku
Černý Důl, kde se však nevyskytují hodnoceným záměrem dotčené předměty ochrany.

2.2. Údaje o vstupech
Jediným podstatným vstupem je zábor půdy a s ním spojené odlesnění. Ve variantě R
a RZ činí 2,08 ha, varianta Z nezpůsobuje nový zábor půdy.

2.3 Údaje o výstupech
Emise prachu - posuzovaný záměr je dle zákona č. 86/2002 Sb. ostatním stacionárním
zdrojem znečišťování ovzduší. Technologické linky pro zpracování kamene, zpracování
kameniva a přípravu stavebních hmot a betonu a recyklační linky o projektovaném
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výkonu vyšším než 25 m3/den jsou dle bodu 3.6 přílohy č. 1 k nařízení vlády č.
615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, středním zdrojem znečišťování ovzduší.
Hluk – jeho zdroje lze z hlediska druhové skladby charakterizovat jako liniové
(dopravní) a bodové zdroje:
• liniové dopravní zdroje hluku budou u hodnoceného záměru tvořeny dopravou,
• bodové (stacionární) zdroje představují jednotlivé mechanismy, které provádí těžbu a
úpravu suroviny a úpravu a nakládku suroviny.
Výsledky provedené akustické studie jsou znázorněny na obr. č. 3.

3. ÚDAJE O EVL A PO
3.1 Identifikace dotčených lokalit
Zájmová lokalita se nachází na území EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Ovlivnění
ostatních EVL a PO lze vzhledem k jejich vzdálenosti a charakteru posuzovaného
záměru zcela vyloučit.

3.2 Popis dotčených lokalit
3.2.1 EVL Krkonoše
Kód lokality: CZ0524044)
Rozloha: 54.979,60 ha
Poloha: Přírodní komplex Krkonoše představuje nejvyšší část středoevropských
hercynských pohoří. Tvoří horský hraniční val mezi Českou a Polskou republikou,
státní hranice probíhá v délce 40 km mezi sídelními útvary Harrachov na západním
okraji a Žacléřem na východním okraji.Pohoří spadá pod biogeografickou provincii
2.32.12 (evropské středohory)
Výškové rozpětí: 400 m – 1602 m n. m.
Ekotop: Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky a tvoří společně s Hrubým
Jeseníkem a Králickým Sněžníkem Vysoké Sudety – řetěz geologicky starých
prvohorních nevápencových středohor, sdílených mezi Českou republikou, Německem
a Polskem. Krkonoše jsou přibližně 40 km dlouhé a 20 km široké, jejich georeliéf je
tvořen jednak starými zarovnanými povrchy, jednak hluboce zaříznutými údolími, které
byly formovány pleistocenními ledovci a sněžníky. Nejvyšší vrchol Sněžka svou
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nadmořskou výškou 1602 m sice nedosahuje vysokohorské elevace, avšak vrcholová
oblast Krkonoš (mezi 1300 až 1600 m n. m.) představuje krajinu s četnými
subarktickými a vysokohorskými prvky jakými jsou alpinská hranice lesa, subarktická
rašeliniště, ledovcové kary, sněhové a zemní laviny, skalní výchozy typu tors a široká
mozaika mrazem tříděných forem reliéfu (periglaciální sutě, kryoplanační terasy,
polygonální a brázděné půdy).
Geologicky patří Krkonoše společně s Jizerskými horami do krkonošsko-jizerského
krystalinika, kde převažují krystalické břidlice (svory, fylity, kvarcity) starohorního až
prvohorního stáří, do kterých v karbonu pronikl mohutný žulový pluton tvořící
převážnou část hraničního hřbetu. Klima Krkonoš odpovídá mírnému klimatickému
pásmu s výrazným vlivem Atlantického oceánu a převládajícími západními větry.
Biota: Díky biogeografické poloze se v Krkonoších v průběhu čtvrtohorního zalednění
opakovaně setkávala severská a alpinská biota. To se odráží ve vysokém počtu
glaciálních reliktů, endemitů a ve výrazné rozmanitosti horských ekosystémů. Alpinské
trávníky, subarktická rašeliniště, porosty kleče, ledovcové kary, květnaté horské louky,
mokřady, horské smrkové a smíšené lesy, přípotoční olšiny a nivy. Podle
fytogeografického členění náleží Krkonoše do oblasti středoevropské lesní květeny
(Hercynicum) a společně s Rýchorami jsou v podoblasti sudetské flóry (Sudeticum).
Velké převýšení mezi údolními a vrcholovými polohami (400 až 1602 m n. m.)
společně s pestrou mozaikou různých forem reliéfu a stanovištních podmínek se
projevuje ve výrazném vertikálním členění biomů v rámci 4 vegetačních výškových
stupňů. Z Krkonoš je popsáno přes 1250 druhů cévnatých rostlin, které se vyskytují
celkem v 68 biotopech uvedených v Katalogu biotopů České republiky. Z toho je 12
biotopů prioritních naturových.
Kvalita: Krkonoše jsou jediným českým pohořím, jehož biota kontinuálně pokrývají 4
výškové vegetační stupně od submontánního po alpinský vegetační stupeň. To se
významně projevilo v průběhu syngeneze a synchorologie krkonošských biot a
podmínilo

jejich

výjimečně

vysokou

diverzitu.

Na

základě

výsledků

multidisciplinárního vědeckého výzkumu byla hřebenová oblast Krkonoš popsána jako
arkto-alpinská. Jedná se zejména o ekosystémy nad hranicí lesa a ekosystémy
interkalární zóny ledovcových karů s lavinovými svahy, kde se rozkládají populace
celkem 29 endemických taxonů na úrovni druhů, poddruhů a variet a 20 taxonů,
zařazených do Červeného seznamu ohrožených druhů rostlin České republiky.
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Krkonoše jako jediné pohoří České republiky zasahují až do alpinského vegetačního
stupně (upper alpine belt) a společně s Hrubým Jeseníkem představují jediná dvě česká
pohoří, která mají bohatě zastoupené ekosystémy subalpinského vegetačního stupně
(lower alpine belt). Přítomné naturové biotopy se vyznačují bohatých zastoupením
glaciálních reliktů a krkonošských endemitů, což z přírodního komplexu Krkonoše činí
lokalitu NATURA 2000 významnou z hlediska: 1.celonárodního: jediný přírodní
komplex této rozlohy a biodiverzity v rámci České republiky. 2.celoevropského: jediný
přírodní komplex s výskytem endemických taxonů, zařazených do přílohy II.směrnice č.
92/43/EHS – Campanula bohemica, Galium sudeticum, Pedicularis sudetica,
Gentianella bohemica. Kromě těchto endemitů představují Krkonoše celosvětově jediné
místo výskytu endemického jeřábu krkonošského (Sorbus sudetica) a pohoří výjimečně
bohaté na glaciální relikty, dosahujících zde jižní hranici svého celosvětového rozšíření
(Rubus chamaemorus, Pedicularis sudetica, Saxifraga nivalis).

Tab. 2: Seznam stanovišť (biotopů), jež jsou předmětem ochrany EVL Krkonoše.
Rozloha

Podíl

(ha)

(%)

36,89

0.06

T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez 36,89

0.06

Stanoviště/Biotop
4030

Evropská suchá vřesoviště

jalovce obecného (Juniperus communis)
4060

4070

Alpínská a boreální vřesoviště

248,2

0.45

A2.1 Alpínská vřesoviště

43.24

0.07

A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace

204,99

0.37

Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem 1194,03
Rhodohendron

hirsutum

2.17

(Mugo-Rhododendretum

hirsuti)

4080

A7 Kosodřevina

1194.03

2,17

Subarktické vrbové křoviny

29.79

0.05

A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou (Salix 3,99

0

lapponum)

6150

A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny

25.81

0.04

Silikátové alpínské a boreální trávníky

837,07

1.52

A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky

95,21

0.17
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6230

A1.2 Zapojené alpínské trávníky

738,70

1.34

A3 Sněhová výležiska

3.15

0

Druhově bohaté smilkové louky na silikátových 873,21

1.58

podložích v horských oblastech (a v kontinentální
Evropě v podhorských oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky

55.85

0.1

T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými druhy

724,53

1.31

T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky bez 92.82

0.16

jalovce
6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva 833,83

1.51

nížin a horského až alpínského stupně

6510

A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky

547,48

0.99

A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy

9.91

0.01

A4.3 Subalpínské kapradinové nivy

53,9

0.09

M5 Devětsilové lemy horských potoků

38,9

0.07

T1.6 Vlhká tužebníková lada

183.64

0.33

Extenzivní sečené louky nížin až podhůří

2994.47

5.44

T1.1 Mezofilní ovsíkové louky

2994.47

5.44

Horské sečené louky

1821,62

3.31

T1.2 Horské trojštětové louky

1821,62

3.31

Aktivní vrchoviště

146,91

0.26

R3.1 Otevřená vrchoviště

111,71

0.2

R3.3 Vrchovištní šlenky

35.2

0.06

Přechodová rašeliniště a třasoviště

100,55

0.18

R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště

65,82

0.01

R2.3 Přechodová rašeliniště

34,72

0.06

(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)

6520

7110

7140

8110

Silikátové sutě horského až niválního stupně 164,45

0.29

(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
8220

164,45

0.29

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých 102,95

0.18
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svahů

8310

9110

9130

9140

A5 Skalní vegetace sudetských karů

0.93

0

A6B Acidofilní vegetace alpínských skal

23,42

0.04

S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin

78,6

0,14

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0.01

1.81

S3B Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0.01

1.81

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

8509,53

15,47

L5.4 Acidofilní bučiny

8509,53

15,47

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

1524,78

2.77

L5.1 Květnaté bučiny

1524,78

2.77

Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) 1099,27

1,99

a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny

1099,27

9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v 187,58

1,99
0.34

roklích

91D0

91E0

L4 Suťové lesy

187.58

0.34

Rašelinný les

205,30

0.37

L9.2A Rašelinné smrčiny

136,70

0.24

R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)

68.61

0.12

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a 291,42

0.53

boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

9410

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

53,89

0.09

L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

237.54

0.43

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

5950,52

10.8

L9.1 Horské třtinové smrčiny

4466,18

8.12

L9.2B Podmáčené smrčiny

1141,13

2.07

L9.3 Horské papratkové smrčiny

343.21

0.62

* prioritní stanoviště
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Tab. 3: Seznam druhů rostlin a živočichů, jež jsou předmětem ochrany EVL Krkonoše a charakteristika jejich populací
Druh
hořeček mnohotvarý český

Stálá populace

3-136

(Gentianella praecox subsp. bohemica)
svízel sudetský
(Galium sudeticum)
všivec krkonošský

druh

6500

30000

(Campanula bohemica)
vranka obecná
(Cottus gobio)

2% až > 0%

velmi vzácný

(Pedicularis sudetica)
zvonek český

Podíl populace

druh běžný

100% až > 15%

100% až > 15%

100% až > 15%

2% až > 0%

Zachovalost

Izolace

Celkové

populace

hodnocení

dobře

je (téměř)

zachovaný

izolovaná

skvěle

je (téměř)

zachovaný

izolovaná

skvěle

je (téměř)

zachovaný

izolovaná

skvěle

je (téměř)

zachovaný

izolovaná

dobře

není izolovaná,

zachovaný

uvnitř areálu

velmi významná

vysoce významná

vysoce významná

vysoce významná

velmi významná
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3.2.2 PO Krkonoše
Kód lokality: CZ0521009
Rozloha: 40.906,53 ha
Popis: Ptačí oblast Krkonoše tvoří celý národní park spolu s částmi jeho ochranné zóny.
V 90. letech bylo na české straně Krkonoš zjištěno celkem 155 druhů ptáků s
prokázaným, pravděpodobným nebo možným hnízděním. Na základě výskytu
významných druhů ptáků se mezi ornitologicky nejhodnotnější oblasti českých Krkonoš
řadí alpínské vrcholy, ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a
východní části pohoří. Pouze zde v rámci České republiky hnízdí kulík hnědý
(Charadrius morinellus), slavík modráček tundrový (Luscinia svecica svecica) a
pěvuška podhorní (Prunella collaris), z dalších druhů linduška horská (Anthus
spinoletta) a kos horský (Turdus torquata). Zaznamenáno bylo i hnízdění čápa černého
(Ciconia nigra), včelojeda lesního (Pernis apivorus), tetřeva hlušce (Tetrao urogallus),
tetřívka obecného (Tetrao tetrix), chřástala polního (Crex crex), sýce rousného
(Aegolius funereus), datla černého (Dryocopos martius), lejska malého (Ficedula parva)
a ťuhýka obecného (Lanius collurio).
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Tab. 4: Seznam druhů, jež jsou předmětem ochrany PO Krkonoše a charakteristika jejich populací

Druh

Stálá
populace

chřástal polní

Podíl populace

15% až > 2%

(Crex crex)
čáp černý

15% až > 2%

(Ciconia nigra)
datel černý
(Dryocopus martius)

60-70 p.

lejsek malý

15% až > 2%

(Ficedula parva)
slavík modráček

100% až > 15%

(Luscinia svecica)
sýc rousný
(Aegolius funereus)
tetřívek obecný evropský
(Tetrao tetrix tetrix)

2% až > 0%

90 p.

15% až > 2%

100-140 p.

15% až > 2%

Zachovalost

Izolace

dobře

není izolovaná,

zachovaný

uvnitř areálu

dobře

není izolovaná,

zachovaný

uvnitř areálu

dobře

není izolovaná,

zachovaný

uvnitř areálu

dobře

není izolovaná,

zachovaný

uvnitř areálu

skvěle

je (téměř)

zachovaný

izolovaná

dobře

není izolovaná,

zachovaný

uvnitř areálu

skvěle

není izolovaná,

zachovaný

uvnitř areálu

Hnízdící

Celkové
hodnocení

100-150 MM

velmi významná

7-10 p.

velmi významná

velmi významná

60-70 p.

velmi významná

24-33 p.

vysoce významná

velmi významná

velmi významná
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3.3 Dotčené předměty ochrany
Z provedených botanických průzkumů a mapy biotopů AOPK ČR (obr. č. 3) vyplývá,
že na území záměru ve variantě R a jejím okolí do vzdálenosti cca 100 m se nachází
biotopy X5 (Intenzivně obhospodařované louky), X6 (antropogenní plochy se
sporadickou vegetací mimo sídla), S1.4 (Vysokobylinná vegetace zazemněných drolin),
L5.3 (Vápnomilné bučiny), L5.1 (Květnaté bučiny), T1.1 (Mezofilní ovsíkové louky).
Z předmětů ochrany EVL Krkonoše se zde vyskytují stanoviště 6510 - Extenzivní
sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) a
9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Stanoviště 6510 se nachází v blízkosti
jižního okraje plánované těžby. Lesní stanoviště 9130 se nachází přímo na území
záměru a v jeho okolí. Území k realizaci varianty R Málková (2009) charakterizuje jako
květnatou bučinu (L5.1) s přechody do vápnomilné bučiny (L5.3). Reprezentativnost je
velmi nízká nejen z hlediska přechodnosti biotopů, ale hlavně z důvodu špatné druhové
skladby stromového patra, ve kterém převládá smrk. Vysokou pokryvnost mají i
nežádoucí keře – zejména Rubus fruticosus agg., místy i nitrofilní Sambucus nigra nebo
S. racemosa. V blízkosti lomu je v důsledku prosvětlení také vysoký podíl pasekových i
lučních druhů, značnou pokryvnost má hlavně Senecio ovatus. V roce 2009 byla kvalita
biotopu ještě více snížena vichřicí, při níž bylo vyvráceno a zlomeno několik stromů.
V území se nevyskytuje žádný z druhů, jež jsou předmětem ochrany EVL
Krkonoše. Z ptáků, kteří jsou předmětem ochrany PO Krkonoše, nebyl v území
určeném k těžbě ornitologickým průzkumem (ČSO 2004, Pudil 2009) nalezen ani jeden
druh. V severně umístěných bukových porostech, které navazují na plochu varianty R,
hnízdí lejsek malý, ve vzdálenosti cca 200 m východně od poslední těžební linie byl
potvrzen výskyt datla černého (obr. 4). V okolí lomu se vyskytuje i chřástal polní.

Tab. 5: Možnost ovlivnění jednotlivých stanovišť

Evropská suchá vřesoviště

Možnost
ovlivnění
NE

Alpínská a boreální vřesoviště

NE

Stanoviště

Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a
pěnišníkem Rhodohendron hirsutum (MugoRhododendretum hirsuti)

Důvod
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se

NE
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Subarktické vrbové křoviny

NE

nevyskytuje se

Silikátové alpínské a boreální trávníky

NE

nevyskytuje se

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

NE
ANO

nachází se v okolí
záměru

Horské sečené louky

NE

nevyskytuje se

Aktivní vrchoviště

NE

nevyskytuje se

Přechodová rašeliniště a třasoviště

NE

nevyskytuje se

Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých
svahů

nevyskytuje se
NE
nevyskytuje se

nevyskytuje se
NE
NE

nevyskytuje se

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

NE

nevyskytuje se

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

NE

nevyskytuje se

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Středoevropské subalpínské bučiny s javorem
(Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v
roklích
Rašelinný les

ANO
NE
NE
NE

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

NE

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

NE

nachází se v záměrem
přímo dotčeném území
i jeho okolí
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se
nevyskytuje se

nevyskytuje se
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Tab. 6: Možnost ovlivnění jednotlivých druhů, jež jsou předmětem ochrany EVL
Krkonoše
Druh
Možnost ovlivnění Důvod
hořeček mnohotvarý český

NE

nevyskytuje se

svízel sudetský

NE

nevyskytuje se

všivec krkonošský

NE

nevyskytuje se

zvonek český

NE

nevyskytuje se

vranka obecná

NE

nevyskytuje se

Tab. 7: Možnost ovlivnění jednotlivých druhů, jež jsou předmětem ochrany PO
Krkonoše
Možnost
Důvod
Druh
ovlivnění
chřástal polní

ANO

hnízdění v okolí

čáp černý

NE

nevyskytuje se

datel černý

ANO

hnízdění v okolí

lejsek malý

ANO

hnízdění v okolí

slavík modráček

NE

nevyskytuje se

sýc rousný

NE

nevyskytuje se

tetřívek obecný evropský NE

nevyskytuje se

4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
4. 1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Zadavatel hodnocení poskytl mapové i textové podklady k záměru a několik studií
popisujících výskyt biotopů, rostlin a živočichů v okolí lomu. Dodané podklady lze pro
účely zpracování naturového hodnocení považovat za zcela dostačující.

4.2 Možné vlivy záměru
Potenciální negativní vlivy spojené s rozšířením lomu lze rozdělit na přímé a nepřímé.
Mezi přímé vlivy patří likvidace stanoviště včetně druhů rostlin a živočichů na něho
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vázaných. Nepřímé vlivy jsou vázány zejména na provoz lomu. Mezi ně lze zařadit
vyrušování živočichů hlukem, zvýšenou prašnost a drenaci okolních území. Tyto vlivy
se mohou projevit zejména v blízkém okolí těžby.

4.3 Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
4.3.1

Extenzivní

sečené

louky

nížin

až

podhůří

(Arrhenatherion,

Brachypodio-Centaureion nemoralis)

4.3.1.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Struktura a druhové složení: Louky nížin a pahorkatin s dominantním ovsíkem
vyvýšeným (Arrhenatherum elatius) nebo podhorské louky, ve kterých převažují
mezofilní trávy nižšího vzrůstu (např. Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum,
Festuca rubra s. lat. a Trisetum flavescens). Z trav se dále vyskytují např. Dactylis
glomerata, Holcus lanatus a Poa pratensis s. lat., hojné jsou i širokolisté, na živiny
náročné byliny (Geranium pratense, Heracleum sphondylium, Pastinaca sativa,
Trifolium pratense, s menší pokryvností také Campanula patula, Crepis biennis,
Daucus carota, Knautia arvensis aj.). Porosty mohou být vysoké až 1 m a podle míry
narušování jsou více či méně zapojené, s pokryvností 60–100 %. Mechové patro bývá
vyvinuto často jen omezeně na vlhčích místech.
Ekologie: Ovsíkové louky se vyskytují na vyšších stupních aluviálních teras a na
svazích, nejčastěji v blízkosti sídel. Ovsík převládá zejména na živinami dobře
zásobených půdách, zatímco typy s dominantní kostřavou červenou (Festuca rubra s.
lat.) jsou vázány na živinami chudší půdy ve vyšších nadmořských výškách. Porosty
jsou zpravidla dvakrát ročně koseny a příležitostně mohou být přepásány.
Rozšíření: Roztroušeně po celém území ČR od planárního po submontánní stupeň.
Plošně rozsáhlejší porosty jsou vázány na oblasti s extenzivním obhospodařováním.
Variabilita:

Ovsíkové

louky zahrnují

několik

ekologicky

vyhraněných

typů

s dominantními druhy Arrhenatherum elatius, Festuca rubra s. lat. a Poa pratensis s.
lat. a také četné přechodné typy k širokolistým suchým trávníkům, smilkovým
trávníkům,

střídavě

vlhkým

bezkolencovým,

aluviálním

psárkovým,

vlhkým

pcháčovým a horským trojštětovým loukám. Z ochranářského hlediska jsou
nejvýznamnější druhově bohaté louky chudších půd s kostřavou červenou (Festuca
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rubra s. lat.) a zejména reliktní vegetace z doby předintenzivního hospodaření s
mochnou bílou (Potentilla alba) a zvonečníkem hlavatým pravým (Phyteuma
orbiculare subsp. orbiculare).
Ohrožení: Přehnojování, ruderalizace, opouštění pozemků a následné zarůstání.
Management: Pravidelné kosení, u nížinných typů s ovsíkem lze hnojit a vápnit při
vyšší četnosti sečí, u reliktních kostřavových luk je hnojení a vápnění nevhodné.

4.3.1.2 Kvantitativní údaje
Stanoviště Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis) je předmětem ochrany ve stu EVL, v nichž zaujímá celkovou
rozlohu 18337,7 ha. Na území EVL Krkonoše dosahují rozlohy 2994,5 ha.

4.3.1.3 Kvalita
Louka se vyznačuje dobrou kvalitou, je pravidelně obhospodařována a není významně
ovlivněna splachem živin z okolí.

4.3.1.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Stanoviště neleží na území ani jedné varianty záměru a ovlivněno by mohlo být pouze
nepřímo poklesem hladiny spodní vody nebo zvýšenou prašností.

4.3.1.5 Podíl ovlivněné rozlohy v EVL Krkonoše
Rozloha stanoviště Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis) na území EVL Krkonoše dosahuje výměry 2994,5
ha. Rozloha dotčeného segmentu je cca 2 ha, tzn. přibližně 0,07 % rozlohy stanoviště na
území EVL Krkonoše.

4.3.1.6 Významnost vlivů
Pokles hladiny spodní vody
V území je prováděn dlouhodobý hydrogeologický kvantitativní a kvalitativní
monitoring s cílem především stanovit míru ovlivnění režimu podzemních vod
prameniště Bíner prováděnou hornickou činností. Kvalita vod ve vrtech i pramenech je
sledována obdobně, jako kvantitativní údaje jednou měsíčně v rozsahu základního
chemického rozboru. Z pozorování z let 1996 – 2006 vyplývá, že na sledovaných vrtech
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i pramenech panuje poměrně stabilní hydrogeologický režim. Kolísání hladiny ve vrtech
má podobné průběhy, které jsou do značné míry závislé na atmosférických
srážkách

a klimatických podmínkách. Dle závěrů z hydrogeologického posouzení

vlivu těžby může dosah ovlivnění hladiny podzemní vody dosáhnout do vzdálenosti
metrů až první desítky metrů (Frydrych, Benešová 2009). Vzhledem k tomu, že mezi
hranou lomu a dotčeným stanovištěm bude ponechán několik metrů široký pás, nebude
stanoviště Extenzivní sečené louky nížin až podhůří ovlivněno.
Rovněž varianta Z nezpůsobí pokles hladiny spodní vody (Frydrych 2011). Autor
hydrogeologické studie svůj závěr odůvodňuje minimální propustností horninového
masivu ve východní části ložiska. Vliv poklesu vodní hladiny lze ve všech
posuzovaných variantách hodnotit jako nulový (0).

Emise prachových částic
Z několika zdrojů emisí se v blízkosti dotčeného stanoviště budou nacházet tři: přeprava
rubaniny od rozvalu, vrtací práce, odpal náloží. Poslední dva jmenované zdroje budou
působit krátkodobě, pouze přeprava rubaniny bude probíhat delší dobu po odstřelu.
Nejvyšší prašnost lze očekávat při pracech na vrchní etáži. Prašnost bude také snižována
pásem lesa, jehož ponechání je navrženo v závěru biologického posouzení záměru.
Prachové částice budou mít obdobné složení jako hornina v podloží stanoviště, nebude
tedy docházet k nepřirozenému přísunu živin. Ty jsou navíc z území odebírány při jeho
pravidelném zemědělském obhospodařování. Vliv prachových částic ve variantě Z, RZ i
R bude nulový (0).
Realizací záměru Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po
roce 2012 nedojde k přímému ovlivnění stanoviště Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis). Pro všechny varianty je
vliv záměru hodnocen jako nulový.

4.3.1.7 Závěr
Vliv záměru na stanoviště Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis) v EVL Krkonoše je pro varianty Z, RZ a R
hodnocen jako nulový.
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4.3.2 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
4.3.2.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Struktura a druhové složení: Listnaté lesy s převládajícím bukem lesním (Fagus
sylvatica) a někdy s příměsí dalších listnáčů, např. javor mleč (Acer platanoides), j. klen
(A. pseudoplatanus), habr obecný (Carpinus betulus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior),
dub zimní (Quercus petraea s. lat.), lípa srdčitá (Tilia cordata), l. velkolistá (T.
platyphyllos) a jilm drsný (Ulmus glabra), ve vyšších nadmořských výškách také jedle
bělokorá (Abies alba) a smrk ztepilý (Picea abies). V keřovém patře rostou kromě
zmlazujících dřevin stromového patra také líska obecná (Corylus avellana), lýkovec
jedovatý (Daphne mezereum), zimolez černý (Lonicera nigra), z. obecný (L.
xylosteum), bez červený (Sambucus racemosa), jeřáb ptačí pravý (Sorbus aucuparia
subsp. aucuparia) aj. Pokryvnost bylinného patra se zpravidla pohybuje mezi 30–60 %,
ale může být i nižší. Běžně se v něm vyskytují mezofilní druhy listnatých lesů
samorostlík klasnatý (Actaea spicata), svéřep Benekenův (Bromus benekenii), ostřice
chlupatá (Carex pilosa), kyčelnice cibulkolistá (Dentaria bulbifera), k. devítilistá (D.
enneaphyllos), kapraď samec (Dryopteris filix-mas), kostřava lesní (Festuca altissima),
pitulník žlutý (Galeobdolon luteum s. lat.), mařinka vonná (Galium odoratum),
bukovník kapraďovitý (Gymnocarpium dryopteris), ječmenka evropská (Hordelymus
europaeus), strdivka jednokvětá (Melica uniflora), bažanka vytrvalá (Mercurialis
perennis), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia),
kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), věsenka nachová (Prenanthes
purpurea), krtičník hlíznatý (Scrophularia nodosa), starček vejčitý (Senecio ovatus),
violka lesní (Viola reichenbachiana). Mechorosty rostou spíše na padlých kmenech a
kamenech.
Ekologie: Květnaté bučiny se vyskytují na eutrofních, obvykle kambizemních půdách s
rychlou mineralizací humusu, na různých druzích hornin. Na horninách minerálně
chudých nebo na vápencích se vyskytují pouze na plošinách nebo mírných svazích, kde
je vyvinuta hlubší půda. V nižších a středních nadmořských výškách osídlují chladnější
rokle a severní svahy, v submontánním a montánním stupni přecházejí na plošiny a
svahy všech orientací. Jen výjimečně rostou v nadmořské výšce nad 1000 m.
Ohrožení: Převod na jehličnaté kultury, přezvěření, ruderalizace.
Ochrana: Udržování nízkých stavů zvěře, ochrana přirozeného zmlazení.
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Rozšíření v ČR: Hlavní oblastí výskytu jsou okrajová pohoří Českého masivu,
Českomoravská vrchovina a pohoří moravských Karpat. Méně často se vyskytují rovněž
ve vyšších pahorkatinách a hornatinách ve vnitrozemí, např. v Doupovských horách, na
Křivoklátsku, ve středním Posázaví, Železných horách a Českomoravském mezihoří, na
Drahanské vrchovině a ve Chřibech.
Variabilita: Rozlišujeme montánní bučiny s přirozenou příměsí smrku a submontánní
bučiny, v nichž smrk přirozeně chybí. Přirozené zastoupení jedle je dosti proměnlivé, ve
většině porostů však je v současné době silně redukováno. U některých květnatých
bučin se v podrostu vyskytují výrazné dominanty. V submontánních bučinách na
svazích vulkanických kup a náhorních plošinách v severních Čechách a na severní a
střední Moravě je to hlavně strdivka jednokvětá (Melica uniflora), v karpatských
submontánních bučinách ostřice chlupatá (Carex pilosa) a na eutrofních sutích kostřava
lesní (Festuca altissima).

4.3.2.2 Kvantitativní údaje
Stanoviště Bučiny asociace Asperulo-Fagetum je předmětem ochrany v 99 EVL,
v nichž zaujímá celkovou rozlohu 48130,7 ha. Na území EVL Krkonoše dosahují
rozlohy 1524,8 ha.

4.3.2.3 Kvalita
Kvalita bučin na území varianty R a v jejím okolí se zásadně odlišuje. Autorka
botanického průzkumu (Málková 2009) k porostům v území R uvádí, že z hlediska
rozboru vegetace lze konstatovat, že mladý hustý porost v západní části je v převaze
smrčina s druhově bohatým podrostem, jehož složení odpovídá spíše květnaté bučině.
Vzrostlý porost lze vylišit jako přechod květnaté bučiny do vápnomilné. Ale je zde
vysoká pokryvnost smrků a v keřovém patře nitrofilních druhů – hlavně Rubus
fruticosus agg., místy Sambucus nigra nebo S. racemosa. V bylinném patře má početné
zastoupení Senecio ovatus a další ruderální druhy, vlivem prosvětlení od lomu lze nalézt
i hodně pasekových až lučních druhů. Při bouřce v červenci 2009 bylo vyvráceno nebo
zlomeno několik vzrostlých stromů, čímž se hodnota stromového patra ještě výrazně
snížila. Navíc zde by ještě před bouřkou několik stromů pokáceno.
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Oproti tomu bučina ve svahu nad Pekelským potokem (severně od varianty R) se
vyznačuje vysokou biologickou hodnotou a to i přesto, že se jedná vesměs o stejnověký
porost.

4.3.2.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Záměr ve variantě Z nezpůsobí žádný zábor stanoviště. Varianty R a RZ jsou situovány
do výše popsané degradované bučiny, která bude v případě realizace záměru
odstraněna. Okolní zůstavší bučiny by mohly být ovlivněny zvýšenou prašností a
snížením hladiny spodní vody v důsledku pokračující lomové těžby.

4.3.2.5 Podíl ovlivněné rozlohy v EVL Krkonoše
Rozloha stanoviště Bučiny asociace Asperulo-Fagetum na území EVL Krkonoše
dosahuje výměry 1524,8 ha. Rozloha přímo dotčeného segmentu je cca 2,1 ha. Autorka
botanického průzkumu bohužel neuvádí, jaká část z tohoto území je porostlá bučinou a
jaká smrčinou. Proto je v následujícím textu celé území považováno za bučinu. Zábor
stanoviště tedy ovlivní přibližně 0,14 % jejich rozlohy na území EVL Krkonoše.
Rozlohu nepřímo ovlivněných porostů nelze jednoznačně určit. Nepřímé vlivy mohou
působit do vzdálenosti max. několika desítek metrů od hrany lomu.

4.3.2.6 Významnost vlivů
Zábor stanoviště
Varianta Z nepočítá se zvyšováním rozlohy lomu. Varianty R a RZ zasahují plochou
cca 2,1 ha do lesních porostů na jihovýchodním okraji lomu. Zábor stanoviště zasáhne
přibližně 0,14 % jejich rozlohy na území EVL Krkonoše. Při hodnocení vlivu záměru je
nutno přihlédnout ke stavu stanoviště. Dle metodiky mapování biotopů jej lze ve
vybraných částech označit za bučinu, neboť v podrostu rostou mladé buky. Některé
části se však více podobají kulturní smrčině (obr. 5). Jak autorka botanického průzkumu
(Málková 2009) uvádí, jedná se o stanoviště degradované. Jeho hodnota tedy spočívá
především v možnosti vhodným dlouhodobým managementem do budoucna rozšířit
plochu květnatých či vápencových bučin. Posouzení vlivu záměru se zaměřuje
především na současný stav a význam území, nikoliv na budoucí možný. V důsledku
záboru části stanoviště, jež je předmětem ochrany EVL Krkonoše bude mít realizace
záměru ve variantách R a RZ mírně negativní vliv (-1), ve variantě Z nulový.
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Pokles hladiny spodní vody
Jak je uvedeno v kapitole 4.3.1.6, v území je dlouhodobě prováděn hydrogeologický
průzkum. Z pozorování z let 1996 – 2006 vyplývá, že na sledovaných vrtech i
pramenech panuje poměrně stabilní hydrogeologický režim. Kolísání hladiny ve vrtech
má podobné průběhy, které jsou do značné míry závislé na atmosférických srážkách
a klimatických podmínkách. Dle závěrů z hydrogeologického posouzení vlivu těžby ve
variantě R bude rozsah ovlivnění dosahovat do vzdálenosti metrů až první desítky
metrů, přičemž směrem od čela těžby do dolomitického masívu se budou případné
projevy rychle zmenšovat (Frydrych, Benešová 2009).
Varianta Z nezpůsobí téměř žádný znatelný pokles hladiny spodní vody (Frydrych
2011). Autor hydrogeologické studie svůj závěr odůvodňuje minimální propustností
horninového masivu ve východní části ložiska. Konkrétně se v hydrogeologické studii
píše: „… nebude dotčen stávající hydrologický režim slatiniště Bíner ani nebudou nijak
ovlivněny stávající ekosystémy (lesní porosty) v bezprostředním okolí lomu“. Vliv
poklesu vodní hladiny lze ve variantě Z hodnotit jako nulový (0). Vliv záměru ve
variantách R a RZ může v závislosti na propojenosti puklinového systému
v dolomitickém masivu zasahovat až na okraj bučin severně od varianty R. Vliv
odvodnění lze označit pouze za mírně negativní (-1), neboť ovlivněná plocha nebude
nijak rozlehlá a navíc je ekosystém dotován zejména dešťovou vodou (Frydrych,
Benešová 2009, Frydrych 2011). Přesto by bylo vhodné uskutečnit zmírňující opatření
spočívající v zastavení těžby kamene dříve než na hranici bukových porostů.

Emise prachových částic
Při vyloučení poklesu hladiny spodní vody jsou emise prachových částic a jejich
usazování na asimilačních orgánech nejzávažnějším potenciálním negativním faktorem.
Z důvodu vysoké hodnoty bučin v okolí záměru byl vypracován posudek vlivu těžby na
lesní porosty (Moravec 2009). Z posudku vyplývá, že provozem lomu doposud nedošlo
k zhoršení zdravotního stavu lesních porostů v bezprostředním okolí stávajícího
těžebního prostoru tak, aby toto zhoršení vedlo k významnému ohrožení stávajících
lesních porostů v okolí lomu. Mírná tendence zhoršování zdravotního stavu lesních
porostů odlišná od širšího okolí je patrná pouze starších porostu v porostních skupinách
441H10 a 441H12, kde je klasifikováno poškození buku jako první, což nemusí nutně
souviset s provozem lomu. Jestliže při dnešní situaci nevzniká významnější poškození
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lesních porostů, dá se předpokládat, že nevznikne ani po rozšíření těžby. Pokračování
těžby nebude mít zřejmě negativní vliv na bučiny na svazích nad Pekelským potokem,
které zůstanou zachované (porosty uvnitř DP, převažují lesy ochranné, prost 516B).
Vzhledem k formulaci „zřejmě nebude mít negativní vliv“ je nutné význam vlivu těžby
v okolí dotčeného předmětu ochrany považovat za mírně negativní (-1).

Ani jedna z předložených variant významně neovlivní hydrologické podmínky svého
okolí. Vliv zvýšeného množství prachových emisí bude mít u všech variant mírně
negativní vliv. Varianty R a RZ budou mít mírně negativní vliv i na snížení rozlohy
stanoviště Bučiny asociace Asperulo-Fagetum.

4.3.2.7 Závěr
Realizací záměru Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po
roce 2012 dojde k mírnému ovlivnění stanoviště Bučiny asociace Asperulo-Fagetum.
Pro varianty R RZ i Z je vliv záměru hodnocen jako mírně negativní na EVL Krkonoše.

4.3.3 Lejsek malý (Ficedula parva)
4.3.3.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Lejsek malý obývá bohatě strukturované smíšené, ale zejména bukové lesy v blízkosti
vod (Šťastný et al. 2006, Mitrus et al. 2006). V porostech v nichž se nacházejí světliny o
délce 40 m a více se vyskytuje signifikantně méně (Fuller et al. 2000). Nejčastěji hnízdí
v polodutinách, méně často jsou hnízda nasměrována směrem vzhůru, či jsou umístěna
pod kusem kůry. Tažný druh, který přilétá v květnu a odlétá v srpnu a v září. Hnízdí jen
jednou ročně od května do června. Hnízdní dutiny jsou nejčastěji orientovány k jihu.
Hnízda se nacházejí 4,9 ± 3,13 m nad zemí a to ve stromech o průměru 31,2 ± 21,4 m
nad zemí. Přibližně jedna třetina hnízd bývá umístěna v odumřelých stromech. Pouze
cca 3,5 % hnízd jsou využívány i v následující sezóně (Mitrus, Sócko 2004). Ve snaze
snížit predaci obsazuje zejména porosty s vyšší hustotou živých i mrtvých stromů
(Mitrus et al. 2006). Živí se hmyzem, který loví především ve větvích nebo na kmenech
stromů.
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V literatuře se vyskytuje několik údajů o hnízdních hustotách. Korňan (2004) uvádí ze
slovenských hor v hustotu 0,36 – 1,27 párů/10 ha. Podle Šťastného et al. (2006)
dosahují hustoty až 5,3 párů/10 ha. Wesolowski et al. (2000) uvádějí denzitu 2 páry/10
ha. Denzita se v jednotlivých letech významně mění (Korňan 2004).

4.3.3.2 Kvantitativní údaje
V ČR je lejsek malý rozšířen jen roztroušeně až ostrůvkovitě (Šťastný et al. 2006),
celkem zde hnízdí 1200-2400 párů. Lejsek malý je předmětem ochrany v šesti PO,
v nichž celkem hnízdí 424 – 595 párů. Na území PO Krkonoše hnízdí 60 – 70 párů, 2-3
páry hnízdí v bučinách v okolí lomu (ČSO 2004, osobní sdělení SKRNAP). Výskyt
přímo v ploše varianty R nebyl zaznamenán (Pudil 2009, 2011).

4.3.3.3 Kvalita
Z pohledu biotopových nároků lejska malého může být hypoteticky kvalita zdejšího
habitatu snížena nízkou strukturovaností porostů (jedná se vesměs o stejnověké
porosty). Zjištěná hnízdní hustota však nasvědčuje, že se jedná o kvalitní habitat,
poskytující lejskům vhodné životní podmínky. Zdejší část populace lze hodnotit jako
velmi významnou pro PO Krkonoše. Při ocenění kvality habitatu je však nutné
rozlišovat bučiny vyskytující se severně od varianty R (nad Pekelským potokem) a
přímo ve variantě R. Stanoviště, zde se nacházející je možné dle metodiky mapování
biotopů v některých částech možné označit za bučinu, neboť v podrostu se zde vyskytují
stromky buku. Z pohledu biotopových nároků lejska malého se však o bučinu nejedná,
neboť zde zcela převládají vzrostlé smrky. Z pohledu PO Krkonoše zde žije významná
část populace lejska malého, který je zde předmětem ochrany.

4.3.3.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Realizací záměru nedojde k přímému poškození (likvidaci) lejsků. Záměr v žádné
z variant také nezpůsobí zábor biotopu lejska malého. Lesní porost dotčený variantou R
(RZ) nesplňuje biotopové nároky lejsků malých: listnaté stromy se vyskytují pouze
v podrostu, území je silně prosvětleno v důsledku polomů a nahodilých těžeb. V obou
variantách záměru by lejsci mohli být ovlivněni zvýšeným hlukem a nepřímým
narušením lesních porostů (habitatu). U variant R, RZ lze za narušení habitatu
považovat i změnu abiotických podmínek v důsledku otevření porostní stěny.
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4.3.3.5 Podíl ovlivněné populace v PO Krkonoše
Na území PO Krkonoše hnízdí 60 – 70 párů, 2 – 3 páry hnízdí v bučinách v okolí lomu
(ČSO 2004, osobní sdělení SKRNAP). V porostu bučin, navazujících na severní hranici
varianty redukované tedy žije max. 5 % populace vyskytující se v PO Krkonoše, jež by
mohla být záměrem nepřímo ovlivněna.

4.3.3.6 Významnost vlivů
Narušení habitatu
Jak vyplývá z údajů uvedených v kapitole 4.3.2.6 lesní porosty, jež jsou habitatem
lejsků malých, nebudou záměrem nijak významně dotčeny. V nejhorším případě budou
mírně negativně ovlivněny stromy v části lesa přiléhající k lomu. To však neznamená,
že stejný efekt bude přenesen na lejsky. Např. odumření jednotlivých větví může zvýšit
množství mikrolokalit vhodných ke hnízdění.
Varianty R a RZ počítají s plošným rozšířením lomu do prostoru lesa, kde převažují
vzrostlé smrky. Vykácením smrků až na hranici bukového porostu by došlo ke změně
abiotických parametrů prostředí v jižní k záměru přiléhající části bučiny. V důsledku
zvýšeného množství dopadajícího světla by pravděpodobně došlo k opuštění ovlivněné
části bučiny, neboť lejsci preferují uzavřené porosty. Aby se zabránilo tomuto
nežádoucímu jevu, bude nutné ponechat při hraně bukového porostu pás stromů (lesní
plášť) o šíři min. 20 m.
Varianta Z neznamená žádné zvýšené riziko poškození habitatu lejska malého a její vliv
lze hodnotit jako nulový. Vliv variant R a RZ bude mírně negativní (-1). Vzhledem
k cennosti lokální populace lejsků malých by měla být realizována zmírňující opatření,
jež tento vliv sníží či eliminují.

Hluk
V prostředí musí být ptáci schopni odlišit jejich vlastní zpěv od ostatních druhů a hluku
(Dooliog 1982). Zpěv je důležitý pro odlišení druhu, formování páru, námluvy,
označení teritoria, oznámení nebezpečí, potravních zdrojů (Knight 1974, Labbekoorn a
Ripmeester 2007). Výzkumem bylo prokázáno, že pro detekci zpěvu musí být jeho
intenzita silnější než hluk v pozadí o 18 – 20 dB (Dooling 1982). Hlasitost zpěvu u
ptáků dosahuje maximálně 90-95 dB (Brackenbury 1979). Ztráta zvuku ovlivněná
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okolím činí až 20 dB na 100 m smrkového lesa (Marten, Marler 1977). Zpěv vydávaný
z výšky do 1 m slábne mnohem rychleji než zpěv z velkých výšek (Debelsteen et al.
1993). Za negativní je obecně pro ptáky považován kontinuální hluk o intenzitě 60 dB
(Dooling, Popper 2007).
Provedená akustická studie (obr. 3) ukazuje, že provozní hluk bude na hranici bučin, jež
se nenacházejí v území schválené těžby dosahovat hodnoty ≤ 50 dB, směrem na východ
bude hluk ubývat až na hodnotu ≤ 35 dB.
Z ornitologického průzkumu (ČSO 2004) vyplývá, že lejsci se vyskytují i v blízkosti
lomu (cca 150) m od hrany ve svahu nad Pekelským potokem (obr. 4), tedy v místech,
kde bude hodnota hluku ve variantách R i Z dosahovat hladiny ≤ 45 dB. Dle výše
uvedených literárních poznatků by se mělo jednat o hladinu pod kritickou negativní
hodnotou. Rovněž dosavadní výskyt lejsků v blízkosti lomu ukazuje, že hlukové emise
z lomu nejsou příčinou opuštění lokality. Vliv hluku lze ve všech variantách záměru
označit za mírně negativní (-1).

Realizací záměru ve variantě R by mohlo v případě absence zmírňujících opatření dojít
k narušení habitatu lejska malého. Dotčený druh bude rovněž mírně negativně ovlivněn
hlukem způsobeným provozem lomu a to v obou variantách záměru.

4.3.3.7 Závěr
Realizací záměru Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po
roce 2012 nedojde k přímému ovlivnění lejsků malých ani jejich habitatu. Vlivy
nepřímé budou mít na zdejší populace maximálně mírně negativní vliv a to ve všech
posuzovaných variantách (R, Z, RZ).

4.3.4 Datel černý (Dryocopus martius)
4.3.4.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Klíčový druh evropských lesů (Johnsson 1993). Habitatový generalista, obývající široké
spektrum habitatů, souvislé i fragmentované (Cramp 1985, Tjernberg et al. 1993).
Přítomnost potravy a stromů pro hnízda a dutin pro nocování, jsou nejdůležitější
charakteristiky pro jeho výskyt. Lov je často uskutečňován v lesích s odlišných věkem
včetně holin (Cramp 1985). Značnou část potravy tvoří mravenci, zejména Camponotus
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herculeanus (Mikusinski 1995). Ten obývá především zastíněné lesy, vyskytuje se však
i na světlinách (Czehowski et al. 2002). Jeden datel potřebuje v teritoriu několik dutin.
Ty jsou často měněny z roku na rok (Nilsson et al. 1991). Pro tesání dutin využívá
mnoho druhů stromů (Rost 1990). Minimální průměr kmene vhodného pro hnízdění je
30-32 cm (v prsní výšce; (Ahlén and Tjernberg 1992, Johnsson 1993). Datli se
vyznačují dobrou schopností disperze (Gatter 1977).
Současné rozšíření areálu v západní Evropě lze vysvětlit dospíváním a přibýváním
smrkových plantáží. Důvodem může být dostatek potravy nacházející se v jehličnatých
lesích (Mikusinski 1995). Absence stromů vhodných pro hnízdění je malý problém,
protože ptáci mohou využívat stromy mimo les (v parcích apod.; Cramp 1985).
Domovské okrsky datlů se mění během i mezi roky (v hnízdní sezóně je nižší), výrazně
odlišný je i mezi jednotlivými jedinci. Velikost jeho mediánu v Alpách byla na úrovni
233 resp. 298 ha. V Maďarsku byla hustota datlů 0,64 párů/10 ha vzrostlého lesa, nižší
hustota (0,36 párů/10 ha) byla zaznamenána ve slovenských Tatrách (Winkler 2005,
Korňan 2004). Za potravou se vzdalují i více než 3,5 km od nocoviště (Bocca et al.
2007). Hnízdí od dubna do června.

4.3.4.2 Kvantitativní údaje
V ČR je datel rozšířen rovnoměrně po celém území, předpokládaný počet hnízdících
párů je 4000 – 8000. Datel černý je předmětem ochrany v šesti PO, jejichž stálá
populace čítá 500 - 670 párů. Na území PO Krkonoše hnízdí 60 – 70 párů. Na území
určeném k těžbě se datli nevyskytují, jejich výskyt byl zaznamenán severně,
jihozápadně a východně od varianty R (obr. 4, ČSO 2004, Pudil 2009, 2011).

4.3.4.3 Kvalita
Zdejší populaci lze označit za kvalitní, v širším okolí lomu datli nacházejí vhodné
životní podmínky a to zejména díky své široké ekologické valenci.

4.3.3.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Realizací záměru nedojde k přímému poškození (likvidaci) jedinců. Záměr v žádné
z variant také nezpůsobí zábor biotopu využívaného ke hnízdění. Datli by mohli být v
obou variantách ovlivněni zvýšeným hlukem a ve variantách R, RZ také vykácením
lesních porostů.
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4.3.4.5 Podíl ovlivněné populace v PO Krkonoše
Na území PO Krkonoše hnízdí 60 – 70 párů, max. 2 páry hnízdí v lesích v okolí lomu
(ČSO 2004, Pudil 2009, 2011). V okolí varianty R tedy žije cca 3,3 % populace
vyskytující se v PO Krkonoše, jež by mohla být záměrem nepřímo ovlivněna.

4.3.4.6 Významnost vlivů
Narušení a ztráta habitatu
Jak vyplývá z údajů uvedených v kapitole 4.3.2.6 lesní porosty, jež jsou habitatem datlů
černých, nebudou záměrem nijak významně dotčeny. V nejhorším případě budou mírně
negativně ovlivněny. To však neznamená, že stejný efekt bude přenesen na datli černé.
Varianty R a RZ počítají s plošným rozšířením lomu do prostoru lesa, kde převažují
vzrostlé smrky. Vykácením smrků může dojít ke snížení potravní základny. Vzhledem
k velikosti domovských okrsků (až 233 ha) jsou ztráta 2 ha (cca 1 %) potenciálního
potravního stanoviště i možné maloplošné narušení porostů v okolí záměru přijatelné.
Varianta Z neznamená žádné zvýšené riziko poškození habitatu datla černého a její vliv
lze hodnotit jako nulový. Vliv variant R a RZ bude mírně negativní (-1) a to především
díky možnému snížení potravní nabídky. Její ztrátu lze účinně eliminovat pomocí
zmírňujících opatření.

Hluk
Účinky hluku na ptáky byly rozepsány v kapitole 4.3.3.6. Během ornitologických
průzkumů (ČSO 2004, Pudil 2009) byl výskyt datlů zaznamenán severně a východně od
rozšíření lomu navrhovaného variantou R (obr. 4). Při pokračující těžbě bude hladina
hluku v těchto místech dosahovat hodnot ≤ 45 resp. ≤ 35 dB (obr. 3). Dle výše
uvedených literárních poznatků by se mělo jednat o hladinu pod kritickou negativní
hodnotou. Rovněž dosavadní výskyt datlů v bučinách severně od záměru (varianta R)
ukazuje, že hlukové emise z lomu nejsou příčinou opuštění lokality. Vliv hluku lze ve
všech variantách záměru označit v nejhorší možné míře za mírně negativní (-1).

Realizací záměru ve variantě R by mohlo dojít ke snížení potravní nabídky datla
černého, kvůli čemuž je nutné vliv varianty R hodnotit jako mírně negativní. Dotčený
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druh bude rovněž mírně negativně ovlivněn hlukem způsobeným provozem lomu a to
ve všech variantách záměru.

4.3.4.7 Závěr
Realizací záměru Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po
roce 2012 nedojde k přímému ovlivnění datlů černých ani jejich hnízdišť. Vykácením
smrkového lesa ve variantách R a RZ může dojít ke snížení potenciální potravní
nabídky. Tento vliv lze hodnotit jako mírně negativní (-1). Rovněž ostatní uvedené
vlivy budou mít na zdejší populace maximálně mírně negativní vliv a to ve všech
posuzovaných variantách (R, RZ, Z).

4.3.5 Chřástal polní (Crex crex)
4.3.5.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Chřástal polní obývá louky a některá pole. Jeho potravu tvoří především drobní
bezobratlí, méně často části rostlin. Hnízda jsou umístěna na zemi ve spleti rostlin a
obsahují 8 až 12 vajec. Ihned po vylíhnutí mláďata opouštějí hnízdo. Tažný druh, přilétá
koncem dubna až v květnu, odlétá během srpna a září. Hnízdním biotopem chřástalů
polních jsou vysoká, travinobylinná společenstva, především aluviální louky nižších
poloh, ale také vlhčí typy horských luk do nadmořské výšky zhruba 1000 m (Formánek
1963 in Šťastný et al. 2006). Chřástali preferují vlhké, nehnojené a extenzivně
obhospodařované luční porosty, pokud možno s řídce rostoucími dřevinami. Stanoviště
s nižším porostem vyskytující se v okolí hnízdišť jsou chřástali využívány k hledání
potravy (Berg & Gustafson 2007).
Hnízdní biotopy se ovšem mohou i během sezóny měnit. Začátkem sezóny chřástali
preferují mokrá stanoviště, později se přesouvají na stanoviště pravidelně kosená či
ruderalizovaná. Plochy posečené či pasené jsou opouštěny. Teritoria samců v horských
oblastech (Šumava) se pohybují v rozmezí 0,4 – 15,4 ha, průměrně 5,13 ± 3,73 ha,
medián 4,16 ha. (Šklíba, Fuchs 2002). Podle Štastný et al. (2006) hnízdní hustota kolísá
mezi 0,2 až 2,7 ex. / 1 km a velikost obhajovaných teritorií se pohybuje mezi 3 až 10 ha.
Hustota ptáků je však silně ovlivňována typem vegetace (Green 1996). Chřástali se
vyhýbají vegetaci příliš husté (včetně nekosené), omezující jejich pohyb a nízké, která
neposkytuje dostatečný úkryt. Z tohoto důvodu opouštějí intenzivně pasené pastviny
(Green 1996, Šklíba, Fuchs 2002).
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Hlavní příčinou úbytku chřástalů je ztráta vhodného biotopu v důsledku
intenzifikace zemědělství. Chřástalům také škodí odvodňování pozemků či likvidace
remízků a dalších nesekaných ploch v loukách a pastvinách. Příčinou opuštění lokality
může být také neobhospodařování pozemků a jejich následné zarůstání křovinami až
stromy (Green 1996, Green, Stowe 1993).

4.3.5.2 Kvantitativní údaje
V České republice žije cca 1500–1700 párů chřástala polního (BirdLife International,
2008). Chřástal polní je předmětem ochrany v deseti PO, v nichž bylo zjištěno 750 –
940 samců. Z tohoto počtu se jich v PO Krkonoše vyskytuje 100 – 150. Jeden až tři páry
pravidelně hnízdní na podmáčených a nepřepásaných loukách jižně od lomu.

4.3.5.3 Kvalita
Lokální početnost chřástalů odpovídá charakteru lokality Bíner a jejího stávajícího
managementu, při zachování charakteru botanické lokality Bíner a stávajícího
managementu lze očekávat stabilní výskyt.

4.3.5.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Realizací záměru ani v jedné z navrhovaných variant nedojde k přímému poškození
(likvidaci) jedinců ani záboru jejich habitatu. Ovlivněni by chřástali mohli být pouze
nepřímo, změnou vodního režimu slatiniště Bíner a hlukovými emisemi.

4.3.5.5 Podíl ovlivněné populace v PO Krkonoše
Na území PO Krkonoše hnízdí 100 - 150 párů, max. 3 páry hnízdí v jižně od lomu (ČSO
2004). V okolí lomu tedy žijí přibližně 3 % populace vyskytující se v PO Krkonoše.

4.3.5.6 Významnost vlivů
Narušení habitatu
Jak vyplývá z údajů uvedených v kapitole 4.3.1.6, pokračování těžby nezpůsobí ani
v jedné z navržených variant významnější pokles hladiny spodní vody v okolí Bíneru
(Frydrych 2011). K tomuto závěru došel autor hydrogeologického posouzení na základě
dlouhodobého sledování výšky vodní hladiny v kontrolních vrtech a pramenech, jehož
pozornost byla soustředěna mimo jiné právě na prameniště Bíner, kde se chřástali
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vyskytují. Na základě výše citované studie lze konstatovat, že těžbou nedojde k
poškození habitatu chřástalů polních. Vliv záměru lze považovat za nulový (0).

Hluk
Účinky hluku na ptáky byly rozepsány v kapitole 4.3.3.6. Během ornitologického
průzkumu (ČSO 2004) byl výskyt chřástalů polních jižně od lomu na slatiništi Bíner.
Při pokračující těžbě bude hladina hluku v těchto místech dosahovat hodnot ≤ 35 až ≤
40 dB (obr. 3). I s přihlédnutím k vyšší citlivosti některých lučních druhů (42 dB;
Waterman et al. 2004) se jedná o hladinu hluku pod kritickou hodnotu. Navíc je nutno
zohlednit skutečnost, že ptáci bývají vyrušováním nejvíce ovlivňováni během období
jarních námluv. V tomto období jsou chřástali nejaktivnější ve večerních a nočních
hodinách (Hudson et al. 1990), tzn. v době, kdy těžba v lomu neprobíhá.
Hlukové emise budou mít na chřástala polního nulový vliv (0).

Realizací záměru ani v jedné z variant nebude chřástal polní nijak dotčen, neboť na
základě akustické a hydrogeologické studie lze potenciální vlivy vyloučit.

4.3.5.7 Závěr
Realizací záměru Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po
roce 2012 nedojde k přímému ani nepřímému ovlivnění chřástalů polních. Záměr bude
mít ve všech variantách (R, RZ, Z) nulový vliv.

4.4. Hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit
Záměr ve variantě Z nepočítá s rozšířením lomu za již povolenou hranici těžby. Ve
variantách R a RZ zasahuje do lesního porostu, který lze dle druhového zastoupení
v podrostu považovat za květnatou bučinu, jež je předmětem ochrany EVL Krkonoše.
Její ekologické funkce jsou ve vztahu k integritě území v současné době silně oslabené,
neboť zde dominují vzrostlé smrky. Zábor území tedy nepoškodí celistvost bukových
lesů. Na základě hydrogeologického posouzení záměru lze konstatovat, že záměr
nezpůsobí změnu hydrologických podmínek, jež jsou důležité pro zachování
ekosystému květnatých bučin a podmáčených stanovišť v okolí lomu. V případě
rozšíření lomu se těžba přiblíží ke stanovišti Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
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(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis), ani to však nebude záměrem
téměř nijak ovlivněno. Z předmětů ochrany PO Krkonoše se v okolí lomu vyskytují
lejsek malý, datel černý a chřástal polní. Datel černý může být ovlivněn snížením
potenciální potravní nabídky, způsobené vykácením vzrostlých smrků. Rozloha
zasažené části domovského okrsku je nízká a nebude mít datli hnízdící v okolí
významnější vliv. Ostatní druhy nebudou nijak významněji dotčeny. Biotopy důležité
pro výskyt uvedených druhů, nebudou záměrem významně ovlivněny. Rovněž velikost
populace žádného z druhů, jež jsou předmětem ochrany PO, nebude záměrem
významněji ovlivněna.
Celistvost EVL Krkonoše ani PO Krkonoše nebude ani jednou z variant záměru (R, Z,
RZ) narušena.

4.5 Hodnocení možných kumulativních vlivů
EVL Krkonoše i PO Krkonoše jsou pod silným rozvojovým tlakem. Všechny plánované
záměry proto není možné v rámci hodnocení kumulativních vlivů postihnout.
Posuzovaný záměr se vyznačuje lokálním charakterem, kromě záboru území
potenciálně využívaného k lovu potravy datlem černým nijak nezasahuje do předmětů
ochrany PO. Dotčený porost je zároveň stanovištěm, jež je předmětem ochrany EVL
Krkonoše. Vzhledem k rozloze květnatých bučin v EVL Krkonoše se jedná o
zanedbatelný zábor, který by se s přihlédnutím k nízké kvalitě bučiny neměl kumulovat
s vlivy jiným záměrů na stanoviště Bučiny asociace Asperulo-Fagetum. Kumulativní
vliv záměru lze na základě dostupných údajů vyloučit.

5. ZÁVĚR
5.1 Závěr
Záměr „Pokračování hornické činnosti v dobývacím prostoru Horní Lánov po
roce 2012“ nemá ve variantách R, RZ ani Z významný negativní vliv na celistvost a
předměty ochrany EVL Krkonoše a PO Krkonoše. Významný negativní vliv má
záměr pouze ve variantě P, která však již není předmětem tohoto posouzení. Nejnižší
vliv má varianta Z, varianty R a RZ jsou srovnatelné. Vzhledem k cennosti okolních
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stanovišť a ptačích druhů v nich se vyskytujících, bude nutné při realizaci záměru ve
variantách R a RZ dodržet doporučená zmírňující opatření.

5.2 Doporučená zmírňující opatření
 V období od 1.4. do 31.6. nebude probíhat těžba na horních dvou etážích v částech
přilehlých k lesním porostům. Opatření je navrženo zejména ve vztahu k lejskovi
malému a datlu černému. Ti hnízdí do konce června a nejvíce rušivě na ně působí
hluk v období námluv a obhajoby teritoria.
 V období od 1.4. do 31.8. nebude probíhat těžba na vrchní etáži. Opatření je
navrženo z důvodu snížení vyrušování lejska malého, datla černého i chřástala
polního.

Na jižním okraji reprezentativních bučin (severním okraji záměru ve variantách R,
RZ) bude ponechán pás vzrostlých smrků o šíři min. 20 m, který bude mít po
odlesnění území určenému k těžbě funkci lesního pláště. Jeho stav bude každoročně
kontrolován. V případě usychání stromů za současné absence přirozeného
zmlazování, bude provedena náhradní výsadba dřevin.

 Kácení a skrývkové práce budou probíhat pouze v době od října do března, tedy
v době kdy se lejsek malý v okolních bučinách nevyskytuje.

 Pro zmírnění negativního vlivu záměru na datla černého, způsobeného snížením
potravní nabídky, bude na okraji DP ponecháno min. 10 vzrostlých odumírajících
(popř. odumřelých) smrků. Je vysoce pravděpodobné, že alespoň část z nich bude
poměrně brzy osídlena mravenci rodu Camponotous, kteří tvoří důležitou složku
potravy datlů černých
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Seznam použitých zkratek
EVL

evropsky významná lokalita

PO

ptačí oblast

DP

dobývací prostor

AOPK ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
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SKRNAP

Správa Krkonošského národního parku

PŘÍLOHY

Obr. 1: Mapa biotopů dle AOPK ČR. X9A - Lesní kultury s nepůvodními jehličnatými
dřevinami, L5.3 – Vápnomilné bučiny
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Obr. 2: Zákres jednotlivých variant záměru
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Obr. 3: Výsledky akustické studie – zatížení okolí lomu hlukovými emisemi ve variantě
R.
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Obr. 4: Místa, v nichž byl zaznamenán v roce 2004 výskyt lejska malého (červeně) a
v roce 2009 datla černého (oranžově).
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Obr. 5: Buky v podrostu se častěji vyskytují v severní části území (spodní obrázek)
přímo dotčené variantou R.
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Obr. 6: Porost bučin severně od záměru (nad Pekelským potokem)

Obr. 7: Zákres varianty redukované uvnitř dobývacího prostoru na pozadí mapy lesních
porostů. Vysvětlivky: šrafovaná plocha – varianta R, hnědě – bučiny, červená linie - DP
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Obr. 8: Vyjádření Správy KRNAP.
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