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1. ÚVOD
1.1 Zadání
Předkládané hodnocení bylo vypracováno na objednávku firmy Středisko odpadů
Mníšek s.r.o. Hodnocení vzniklo na základě stanoviska AOPK ČR – Správy CHKO
Blanský les č.j. 642/JC/17, ze dne 1. 3. 2017, ve kterém nevylučuje vliv předloženého
záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality
Blanský les.

1.2 Cíl
Cílem předkládaného naturového hodnocení je zjistit, zda záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost EVL Blanský les.

1.3 Postup zpracování hodnocení
Hodnocení bylo vypracováno na základě studia dodaných podkladů (zejména konceptu
oznámení záměru a rozptylové studie), vlastního terénního průzkumu a dostupných
literárních údajů. Zpracování hodnocení probíhalo během března 2017. 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. Při hodnocení byla užita Příručka
k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000
(Chvojková et al. 2011). Významnost vlivů byla hodnocena podle stupnice uvedené
v tab. č. 1.
Tab. č. 1: Stupnice, podle níž byla hodnocena významnost vlivů
Hodnota
-2

Termín
Významný
negativní
vliv

Popis
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
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Hodnota

-1

0
+1

+2

Termín

Mírně
negativní
vliv
Nulový vliv
Mírně
pozitivní
vliv
Významný
pozitivní
vliv

Popis
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.
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.
Záměr nemá žádný prokazatelný 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.
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.

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU
2.1 Základní údaje
Posuzovaným záměrem je změna části technologie tepelného zdroje na spalování
biomasy v obci Přísečná a nová přístupová komunikace do areálu od Přísečné.
Předměty změny:
Změna zdroje vody pro technologii – odstupuje se zcela od běžného používání podzemní vody,
spotřeba vody bude plně hrazena dodávkami pitné vody při snížení nároků na dodávky realizací
dalších opatření - a vyšším využíváním vod vznikajících v procesu včetně dešťové zdrže
v areálu. Podzemní vody budou využívány jen v mimořádných případech - odstavení dodávky
pitné vody od Jihočeského vodárenského svazu – max. do 1500 m3/rok.
Záměr zahrnuje instalaci nových technologii na úpravu vody, včetně využití stávajících zařízení
s tím, že:
 záměr bude realizován bez nároků na realizaci nových objektů (technologie bude
instalována ve stávajících objektech) - s výjimkou realizace nové retenční jímky o
objemu 50 m3
 v záměru bude využívána jako technologická stávající dešťová zdrž v areálu
 budou v maximální míře využívány dešťové vody z dešťové zdrže
 budou zcela využívány vody vznikající při sušení štěpky
Změna chlazení kondenzátoru (turbo)generátoru – změna chlazení spočívá v realizaci
přemístění chladících jednotek jako náhrada za stávající, které způsobovaly problémy
ovlivňováním tvorbou mlhy s vlivem na okolí. Stávající chladící jednotky budou přemístěny do
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nové pozice (do míst, kde bývaly již zrušené chladící jednotky) a budou doplněny novou
jednotkou pro zvládnutí nároků na chlazení v letním období.
Změna příjmu, třídění a drcení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. – omezení
manipulace na volné ploše, přemístění linky třídění a drcení do skladové haly
Změna technologie sušení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. – zakrytování
sušících linek a odvedení odpadního plynu do komína 110 m
Zpracovaní prachových podílů zachycených na filtrech nakládání s biomasou - zpracování na
v provozu využitelné pelety - umístění ve skladové hale - vybaveno textilním filtrem
Realizace areálové ČOV na čištění splaškových odpadních vod - BIOCLEANER BC 50 realizováno. Vyčištěné odpadní vody vedeny do splaškové kanalizace. V budoucím stavu budou
využity pro krytí spotřeby vody v technologii.
Změna nakládání s vodami – předmětem záměru je maximální využívání vod vznikajících
v procesu s cílem snížit nároky na dodávku vody a zamezit vypouštění odpadních vod.
Podrobný popis záměru je uveden v kapitole B.III.2. oznámení. Realizace záměru vyžaduje
mimo instalace nových technologii realizaci nové retenční jímky o objemu 50 m3. Veškerá
technologie dle záměru bude realizovaná ve stávajících objektech, umístění nové retenční jímky
je zřejmé z následující situace:
Změna nakládání s vypouštěnými vodami - maximální využívání vod vznikajících v procesu
s omezením vypouštěných vod na minimum. Za provozu dle záměru bude vypouštění vod do
bezejmenné vodoteče nulové, vypouštění vod připadá v úvahu jen v případě přívalových vod,
kdy nebude možno všechny vody zachycené v dešťové zdrži využít v technologii - odhad - 1 2 x ročně). Pro případ výskytu přívalových vod bude realizován dešťový oddělovač tak, aby
součástí vypouštěných vod do bezejmenné vodoteče nebyly technologické vody z provozu.
Změna v dopravním napojení (zásobování palivy) – nové řešení zahrnuje výstavbu nové
přístupové komunikace od obce Přísečná (v přípravě postupováno v souladu dle dohody s obcí).
Trasa nové účelové komunikace je uvedena na následující situaci - trasa se dále v projekční
přípravě upřesňuje. Jedná se o využívání existující v převážné míře polní cesty v návaznosti na
komunikaci III/1439 a dále na I/39. Komunikace je navržena jako jednopruhová jen pro
nákladní auta - obousměrná jednopruhová účelová komunikace s výhybnami se šířkou
zpevněného povrchu (živičný povrch) 3,0 m a nezpevněnými krajnicemi v šířce 0,5 m po obou
stranách vozovky.
Ozelenění areálu - záměr obsahuje ozelenění areálu vhodnými dřevinami (omezení imisní
zátěže tuhými znečišťujícími látkami a polycyklickými aromatickými uhlovodíky)
Omezení ovlivňování okolí pachovými látkami – odpadní plyny ze sušení štěpky budou
odvedeny do 110 m vysokého komína. Veškeré nakládání se štěpkou bude realizováno ve
skladové haly s výjimkou příjmu a přechodného skladování před tříděním. Veškerá technická
opatření jsou realizována včetně odvodu odpadního plynu ze sušení ke komínu 110 m.
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Obr. 1: Trasa nové přístupové komunikace (červeně)
Časový harmonogram
Zahájení stavby: úpravy dle záměru zahájeny s výjimkou nové obslužné komunikace od
Přísečné (v přípravě)
Ukončení stavby (záměru):
Změna zdroje vody pro technologii - realizováno
Změna chlazení kondenzátoru (turbo)generátoru - předpoklad ukončení - 12/2017
Změna přijmu, třídění a drcení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. realizováno
Změna technologie sušení biomasy - fm. KOMAXO BIOENERGO s.r.o. - realizováno
Realizace areálové ČOV na čištění splaškových odpadních vod - BIOCLEANER BC 50
- realizováno
Změna nakládání s vodami - předpoklad ukončení - 11/2017
Změna nakládání s vypouštěnými vodami - předpoklad ukončení - 11/2017
Změna v dopravním napojení (zásobování palivy) - předpoklad ukončení - 9/2018
Ozelenění areálu - předpoklad ukončení - 9/2017
Omezení ovlivňování okolí pachovými látkami - realizováno. Instalace měřící stanice a
uvedení do provozu 3/2017

2.2. Údaje o vstupech
Půda
Zábor půdy je spjat s výstavbou nové přístupové komunikace od Písečné (délka 610 m). Celkem
se jedná o plochu cca 2700 m2 celého komunikačního tělesa. Převážná část plochy je vedena
jako ostatní plocha. Cca 700 m2, tj. cca 26 % plochy je vedena jako ZPF i když tak není
využívána.
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2.3 Údaje o výstupech
Emise do ovzduší
Se záměrem je spojena produkce emisí z plošných (nakládání se štěpkou na volné ploše,
podávání štěpky na linku třídění, emise z dopravních prostředků, sekundární prašnost) i
bodových (stávající komín o výšce 110 m) zdrojů znečištění ovzduší.

3. ÚDAJE O EVL A PO
3.1 Identifikace dotčených lokalit
Záměr je zčásti (výstavba nové komunikace) situován do okrajové části EVL Blanský
les. Ovlivnění ostatních EVL a PO lze vzhledem k jejich vzdálenosti a charakteru
posuzovaného záměru a priori vyloučit.

Obr. 2: Přibližný zákres umístění záměru (západně od šipky teplárna, východně nově
budovaná komunikace) a EVL Blanský les (fialově). Zdroj: AOPK ČR.

3.2 Popis dotčených lokalit
3.2.1 EVL Blanský les (kód lokality: CZ0314124)
Vyhlášena nařízením vlády 132/2005 Sb. - Příloha č. 131
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Zpřesnění v nařízení vlády 318/2013 Sb., v platném znění (207/2016 Sb.) - Příloha č.
182
Rozloha: 22211.9 ha
Nadmořská výška: 422 - 1083 m n. m.
Poloha: Rozsáhlé území severně od Českého Krumlova. Zahrnuje téměř celou CHKO
Blanský les a navazující údolí řeky Vltavy v úseku mezi Českým Krumlovem a
Boršovem nad Vltavou.
Biota: Lesy pokrývají přibližně 56 % území, podíl listnáčů je 27 %. Nejvýznamnější
jsou smíšené podhorské květnaté a acidofilní bučiny s roztroušeným až hojným
výskytem jedle bělokoré, místy s příměsí javorů, lip, jilmu horského (Ulmus glabra) a
smrku ztepilého (Picea abies). Převažující jednotkou jsou kostřavové bučiny (asociace
Festuco altissimae-Fagetum), vzácněji se vyskytují kyčelnicové bučiny asociace
Dentario enneaphylli-Fagetum. Na chudších stanovištích rostou acidofilní bikové
bučiny asociace Luzulo-Fagetum, ve vrcholových partiích Kletě se zachovaly fragmenty
smrkových bučin. V severozápadní části území a v údolí Vltavy je významný výskyt
suťových lesů svazu Tilio-Acerion, zastoupených asociacemi Lunario-Aceretum,
Mercuriali-Fraxinetum, Aceri-Carpinetum a Arunco-Aceretum. Ze vzácných druhů
suťových lesů lze uvést např. oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), měsíčnici
vytrvalou (Lunaria rediviva) a kapradinu laločnatou (Polystichum aculeatum). V
Křemžské kotlině rostou na hadcovém podloží typicky vyvinuté hadcové bory as.
Asplenio cuneifolii-Pinetum s charakteristickými rostlinnými druhy, např. sleziníkem
hadcovým (Asplenium cuneifolium) a hvozdíkem kartouzkem hadcovým (Dianthus
carthusianorum subsp. capillifrons). Druhým typem borů jsou tzv. "lesostepní bory"
(L8.2)" vyskytující se v návaznosti na vápencové podloží. Charakteristickým prvkem
těchto borů je druhově velmi bohatý bylinný podrost s množstvím chráněných druhů
rostlin. V kaňonu Vltavy, v blízkosti větších přítoků a v okrajových partiích Blanského
lesa se vyskytují doubravy svaz Luzulo albidae-Quercetum petraeae a hercynské
dubohabřiny svaz Carpinion, drobné toky doprovází jasanovo-olšové luhy podsvazu
Alnenion glutinoso-incanae, např. horní tok Křemžského potoka. V členitém kaňonu
Vltavy se nachází kromě pestré mozaiky lesních společenstev (bučiny, doubravy,
suťové lesy, reliktní bory, jedliny) místy i skalní výchozy se štěrbinovou vegetací
silikátových a vápnitých skal a drolin svaz Asplenion septentrionalis a svaz Potentillion
caulescentis s tařicí skalní Arduinovou, vzácný je výskyt kapradinky skalní. Velmi
vzácně se v kaňonu Vltavy vyskytuje i skalní vegetace s kostřavou sivou svazu AlyssoFestucion pallentis.
Nelesní biotopy jsou reprezentovány především mezofilními ovsíkovými loukami sv.
Arrhenatherion elatioris, vlhkými pcháčovými loukami sv. Calthion palustris a
společenstvem vysokobylinných tužebníkových lad podsvazu Filipendulenion. Na
extensivně obhospodařovaných loukách jsou vyvinuty střídavě vlhké bezkolencové
louky sv. Molinion caeruleae. Po celém území se vzácně vyskytují smilkové sv. Violion
caninae a velmi vzácně acidofilní suché trávníky sv. Koelerio-Phleion phleoidis
chudých nebo málo produktivních půd na současných popř. bývalých pastvinách nebo
jednoročně sečených loukách.
Významným typem nelesní vegetace koncentrované na vápencové vložky jsou
širokolisté suché trávníky sv. Bromion erecti. Tento typ vegetace hostí velké množství
světlomilných, vápnomilných a hájových druhů. Rostou zde například hořec křížatý,
vousatka prstnatá, ostřice Micheliova a dominující bělozářka větevnatá. Často
navazující vegetací jsou křovinná společenstva sv. Berberidion s dominantní lískou
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obecnou a hojnými dalšími druhy křovin – trnkou obecnou, dřišťálem obecným,
brslenem evropským, řešetlákem počistivým a další. V bylinném patře převládají hájové
druhy: černýš hajní, válečka prapořitá, kopytník evropský, jaterník podléška atd.
Vodní společenstva sv. Batrachion fluitantis s lakušníkem vodním a stolístkem
střídavokvětým se nacházejí v řečišti Vltavy. Na rybnících se vyskytují porosty okřehků
sv. Lemnion minoris a na jejich okrajích mokřadní společenstva s porosty rákosin a
vysokých ostřic svazu Phragmition communis a svazu Magnocaricion elatae.
Hořeček český se vyskytuje na jediné lokalitě, přiléhající k severnímu kraji NPR
Vyšenské kopce u obce Vyšný. V lokalitě Blanský les bylo zaznamenáno přibližně 52
druhů savců, 115 druhů ptáků, 6 druhů plazů, 10-12 druhů obojživelníků, 19 druhů ryb
a kruhoústých. Naprostou většinu fauny představují bezobratlí. Charakteristická je lesní
fauna, především přírodě blízkých souvislých bukových lesních porostů, ale i
smíšených porostů vyšších poloh, kde se vyskytují rys ostrovid, čáp černý, holub
doupňák, jeřábek lesní, sýc rousný, výr velký, kulíšek nejmenší, včelojed lesní, datel
černý, lejsek malý. Z bezobratlých zde žije celá řada druhů hmyzu, pavouků a měkkýšů.
Mimořádně pestrou faunu najdeme na výchozech vápenců, kde žijí nejcennější stepní,
xerofilní a xeromontánní společenstva živočichů, popř. dealpinské druhy. Významné
jsou druhy motýlů jako např. soumračník západní, bělásek hrachorový, modrásek
hnědoskvrnný, perleťovec prostřední, okáč kluběnkový, zelenáček devaterníkový, sedm
druhů vřetenušek a přástevník kostivalový. Mezi významné druhy motýlů vázané na
mokřadní biotopy jsou modrásek očkovaný, hnědásek rozrazilový vyskytující se např. v
PP Provázková louka a navíc v Zámeckém parku Červený dvůr i modrásek bahenní.
Mimořádná je i fauna brouků a blanokřídlých – skupina žahadloví s 225 druhy, ploštic
se 70 druhy a měkkýšů např. drobnička válcovitá, bezočka šídlovitá, zrnovka mechová a
oblovka drobná.
Fauna potoků, rybníků, mokřadů a niv není na území Blanského lesa dominantní, ale
představuje významný podíl biodiverzity. Vyskytují se zde např. vydra říční, chřástal
vodní, čáp bílý, moták pochop, ledňáček říční, slavík modráček, čolek velký, kuňka
obecná a vrkoč útlý, jehož populace žijí na vlhkých loukách. Křemžský i Chvalšinský
potok je osídlen také mihulí potoční, vrankou obecnou a vzácně i střevlí potoční. V
Křemžském potoce byla v minulosti také zaznamenána menší populace perlorodky
říční.
Významné jsou též letní kolonie netopýra velkého, soustředěné do půdních prostor
kostelů v sídlech Brloh a Chvalšiny.
V roce 2005 byl v PR Dívčí Kámen nalezen evropsky významný mech z přílohy II
Směrnice o stanovištích - dvouhrotec zelený.
Zranitelnost: Významným faktorem ohrožujícím lesní přírodě blízké listnaté nebo
smíšené porosty je jejich převádění na jehličnaté kultury a dále vysoké stavy zvěře
znemožňující přirozené zmlazení jedle bělokoré a listnáčů. Ohrožení nelesních ploch
spočívá především v ukončení obhospodařování a následné degradaci nebo zarůstání
lučních porostů náletem dřevin. Zátěží území je rovněž vzrůstající vodácká rekreace na
řece Vltavě a turistická aktivita především v okolí vrcholu Kletě a zříceniny hradu Dívčí
kámen. Z hlediska krajinného rázu jsou problematické aktivní lomy (především
kamenolom Plešovice) a výstavba nových radiokomunikačních zařízení. V neposlední
řadě je zde velmi negativní trend odvodňování zemědělských ale i lesních území.
Management: Management lokality Blanský les spočívá především v zachování
rozsáhlých přírodě blízkých listnatých nebo smíšených lesních porostů a v podpoře
dřevin, které mají současné malé (nebo žádné) zastoupení popř. jejich dosadba. Dále v
postupném, převádění smrkových popř. borových monokultur na smíšené nebo listnaté
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porosty. Podporovat výběrový nebo kotlíkový způsob těžby dřeva s ponecháváním
doupných stromů. Na vybraných nelesních biotopech provádět řízenou pastvu,
zajišťovat pravidelné kosení (ve vhodných termínech - ve vztahu na entomofaunu) a
odnímání travní biomasy, odstraňovat expansivní a nepůvodní druhy rostlin. Na
zájmových lokalitách významné entomofauny (např. lokality přástevníka kostivalového
a dalších) omezovat používání hnojiv, pesticidů a herbicidů. V co nejvyšší míře
zamezovat jakýmkoli zásahům do vodního režimu, neprovádět větší zásahy do dosud
neupravovaných vodních toků (ve vztahu k mihuli potoční a vrance obecné).
Možné střety zájmu: Hospodářské aktivity související s lesnickou a zemědělskou
výrobou. V prvém případě vyvstávají problémy s výsadbou lesních dřevin odpovídající
druhovému a procentickému složení lesních porostů v předpokládaném přirozeném
stavu a se způsobem jejich obnovy. V druhém případě jsou možné střety zejména s
udržením (nebo návratem) extenzivního obhospodařování namísto intenzivního a
užívání šetrných přístupů při zemědělské výrobě. Významné střety mohou nastat na
místech dnes velmi hojně turisticky navštěvovaných. Další možností konfliktu je
pokračování a rozšiřování těžby v kamenolomu Plešovice a Zrcadlova Huť, v
neposlední řadě rozšiřující se výstavba obcí a chatových osad do volné krajiny.
Tab. 2: Stanoviště, jež jsou předmětem ochrany EVL Blanský les a jejich
charakteristika
Kód

Stanoviště

Rozloha
(ha)

3260

Nížinné až horské vodní toky s vegetací
svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion

108.2

6190

Panonské skalní trávníky (StipoFestucetalia pallentis)

1.7

6210

6210

6410
6510

Polopřirozené suché trávníky a facie
křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia)
Polopřirozené suché trávníky a facie
křovin na vápnitých podložích (FestucoBrometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
Bezkolencové louky na vápnitých,
rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

22.7

4.4

72.9
425.1

8220

Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů

6.6

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

1673

Reprezentativnost
Zachovalost
Celkové hodnocení
vynikající
skvělá
velmi významné
vynikající
skvělá
velmi významné
dobrá
dobrá
velmi významné
dobrá
dobrá
velmi významné
významná
dobrá
významná
významná
dobrá
velmi významné
dobrá
dobrá
vysoce významné
významná
dobrá
velmi významné
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Kód

Stanoviště

Rozloha
(ha)

9130

Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

1447.3

9170

Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

105.3

9180

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

128.9

91U0

Lesostepní bory

22.4

Reprezentativnost
Zachovalost
Celkové hodnocení
významná
dobrá
velmi významné
významná
dobrá
velmi významné
dobrá
dobrá
velmi významné
nevýznamná
průměrná n.
nedostatečná
velmi významné

Tab. 3: Druhy, jež jsou předmětem ochrany EVL Blanský les a jejich charakteristika´
Druh

hořeček
mnohotvarý
český

Stálá
populace
Podíl
populace
20 - 394
2% až > 0 %

Zastavující se Zimující

Hnízdící
Celkové
hodnocení

Zachovalost

Izolace

průměrná
nebo
nedostatečná

populace není
izolovaná, leží uvnitř významná
areálu druhu

dobrá

populace není
velmi
izolovaná, leží uvnitř
významná
areálu druhu

dobrá

populace není
velmi
izolovaná, leží uvnitř
významná
areálu druhu

dobrá

populace není
velmi
izolovaná, leží uvnitř
významná
areálu druhu

druh je
přítomen
mihule potoční
2% až > 0 %
< 50
modrásek
bahenní

2% až > 0 %
50-100

modrásek
očkovaný

2% až > 0 %

300 - 400
netopýr velký
2% až > 0 %

dobrá

populace není
velmi
izolovaná, leží uvnitř
významná
areálu druhu
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Druh

přástevník
kostivalový

Stálá
populace
Podíl
populace
druh je
přítomen
2% až > 0 %

Zastavující se Zimující

Hnízdící
Celkové
hodnocení

Zachovalost

Izolace

dobrá

populace není
izolovaná, leží uvnitř významná
areálu druhu

průměrná
nebo
nedostatečná

populace je téměř
izolovaná

dobrá

populace není
velmi
izolovaná, leží uvnitř
významná
areálu druhu

dobrá

populace je téměř
izolovaná

druh je
přítomen
rys ostrovid
B

významná

druh je
přítomen
vranka obecná
2% až > 0 %

vrkoč útlý

druh je
přítomen
2% až > 0 %

významná

3.3 Dotčené předměty ochrany
V ploše plánované výstavby nové komunikace se nachází pouze člověkem silně
ovlivněné biotopy (X). Území není vhodné pro výskyt žádného z druhů, které jsou
předmětem ochrany EVL Blanský les. Plánovaná výstavba je z většiny situována na
stávající polní cestu vyježděnou zemědělskou technikou a užívanou též pro pěší. Krátký
úsek plánované zpevněné komunikace se částečně kryje se zpevněnou cestou podél
zemědělského areálu, částečně také pokračuje podél okraje stávající pastviny. Patrně se
jedná o historickou komunikaci. Zejména střední pruh současné cesty je osídlen
vegetací adaptovanou na častý sešlap. Nevyužívané okraje cesty doprovází ruderální
vegetace (např. pýr plazivý). Nové plánované úseky zasahující mimo stávající cestu
zahrnují kulturní jetelotravní vegetační kryt, v současnosti intenzivně pasený. V území
byl zjištěn výskyt těchto druhů rostlin: Achillea millefolium agg., Arrhenatherum
elatius, Artemisia vulgaris, Ballota nigra, Calamagrostis epigejos, Cirsium arvense,
Dactylis glomerata, Elytrigia repens, Epilobium sp., Festuca rubra agg., Galium album,
Galium aparine, Geranium pusillum, Geum urbanum, Hypochaeris radicata, Lolium
perenne, Phleum pratense, Plantago lanceolata, Plantago major, Poa annua, Rubus sp.,
Rumex obtusifolius, Sambucus nigra, Sedum hispanicum, Veronica chamaedrys.
fytocenologický rozbor
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syntaxon

biotop poznámka

Lolietum perennis

X5

Elytrigio repentis-Aegopodietum podagrariae varianta Elytrigia
repens
Artemisietea vulgaris
Aegopodion
Sambucetumpodagrariae
nigrae

X7B
X7B
X8

Obr. 3: Trasa plánované komunikace z větší části kopíruje stávající cestu, jejíž okolí je
využíváno jako pastvina.

Tab. 4: Možnost ovlivnění jednotlivých předmětů ochrany
Stanoviště/Druh

Možnost ovlivnění

Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion
fluitantis a Callitricho-Batrachion
Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia)
Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých
podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště
vstavačovitých - prioritní stanoviště
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách (Molinion caeruleae)
Extenzivní
sečené
louky
nížin
až
podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se

ano – nepřímé ovlivnění
ano – nepřímé ovlivnění
ano – nepřímé ovlivnění
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Stanoviště/Druh

Možnost ovlivnění

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
Lesostepní bory
Hořeček mnohotvarý český
Mihule potoční
Modrásek bahenní
Modrásek očkovaný
Netopýr velký
Přástevník kostivalový
Rys ostrovid
Vranka obecná
Vrkoč útlý

ano – nepřímé ovlivnění
ano – nepřímé ovlivnění
ano – nepřímé ovlivnění
ano – nepřímé ovlivnění
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se
ne – nevyskytuje se

4. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Zadavatel hodnocení poskytl mapové podklady, rozptylovou studii, výsledky
mykologického průzkumu a koncepci textu oznámení záměru. Pro zhodnocení vlivu
záměru na soustavu Natura 2000 jsou dodané podklady dostačující.

4.2 Možné vlivy záměru
V ploše plánované výstavby nové přístupové komunikace od Přísečné se nenachází
žádný z předmětů ochrany EVL Blanský les. Vybraná stanoviště však mohou být
ovlivněna nepřímo, vstupem imisí pocházejících z provozu teplárny a z automobilové
dopravy jezdící po nově zbudované komunikaci (nákladní automobily dovážejí palivo
již nyní, avšak po jiné komunikaci). Vzdálenost ovlivněných stanovišť se liší především
v závislosti na směru a intenzitě proudění vzduchu a lze ji odečíst z grafických částí
rozptylové studie.

4.3 Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
4.3.1 Extenzivní sečené louky nížin
Brachypodio-Centaureion nemoralis)

až

podhůří

(Arrhenatherion,

4.3.1.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
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Extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné louky s převahou vysokostébelných travin
jako je ovsík vyvýšený, psárka luční, trojštět žlutavý, tomka vonná nebo kostřava
červená. Vyskytují se v aluviích řek, na svazích, náspech, v místech bývalých polí, na
zatravněných úhorech a v ovocných sadech od nížin do hor, většinou v blízkosti sídel.
Osidlují mírně kyselé až neutrální, středně hluboké až hluboké, mírně vlhké až mírně
suché půdy s dobrou zásobou živin. Variabilita těchto porostů je poměrně široká. Velká
proměnlivost druhového složení odráží poměrně široké ekologické spektrum a místní
způsob hospodaření.
4.3.1.2 Kvantitativní údaje
Stanoviště je předmětem ochrany v 99 EVL
4.3.1.3 Kvalita
Viz. tab. 2
4.3.1.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Stanoviště může být negativně ovlivněno vstupem imisí, zejména zvýšenou dotací živin
či okyselením půdy.
4.3.1.5 Významnost vlivů
Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že znečištění ovzduší se oproti
současnému stavu téměř nijak nezmění. Předpokládané změny (zvýšení i snížení) se u
průměrné roční koncentrace pohybují v řádu setin až tisícin μg.m-3. Lze tedy
předpokládat, že nedojde ani ke změně v množství látek vstupujících do ekosystému
stanoviště. Záměr stanoviště neovlivní pozitivně ani negativně.
4.3.1.6 Závěr
Vliv záměru na extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion,
Brachypodio-Centaureion nemoralis) v EVL Blanský les lze vzhledem k nepatrným
změnám ve znečištění ovzduší považovat za nulový (0).

4.3.2 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých
půdách (Molinion caeruleae)
4.3.2.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Druhově pestré, středně vysoké travino-bylinné porosty, které se vyskytují na
minerálních a slatinných půdách, od kyselých až po bazické substráty. Hladina
podzemní vody v průběhu roku výrazně kolísá, avšak nedochází k povrchovým
záplavám. Během léta pak dochází k přechodnému vysychání. Květnaté bezkolencové
louky se vyskytují nejčastěji v kontaktu se slatinnými loukami. Louky jsou zpravidla
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jednou ročně koseny. V porostech dominuje bezkolenec modrý a další traviny jako
metlice trsnatá, kostřava luční, k. červená aj.
4.3.2.2 Kvantitativní údaje
Stanoviště je předmětem ochrany v 63 EVL.
4.3.2.3 Kvalita
Viz. tab. 2
4.3.2.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Stanoviště může být negativně ovlivněno vstupem imisí, zejména zvýšenou dotací živin
či okyselením půdy.
4.3.2.5 Významnost vlivů
Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že znečištění ovzduší se oproti
současnému stavu téměř nijak nezmění. Předpokládané změny (zvýšení i snížení) se u
průměrné roční koncentrace pohybují v řádu setin až tisícin μg.m-3. Lze tedy
předpokládat, že nedojde ani ke změně v množství látek vstupujících do ekosystému
stanoviště. Záměr stanoviště neovlivní pozitivně ani negativně.
4.3.2.7 Závěr
Vliv záměru na bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých
půdách (Molinion caeruleae) v EVL Blanský les lze vzhledem k nepatrným změnám ve
znečištění ovzduší považovat za nulový (0).

4.3.3 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
4.3.3.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Vnitrozemské skály a sutě, stinné i slunné skalní srázy a balvanové rozpady v údolích,
droliny vulkanických kopců, skály a skalnaté svahy v karových roklích, horské vrcholy,
hřbety, izolovaná skaliska (tory) nad horní hranicí lesa a skalky s druhově chudou
acidofilní vegetací. Vzácněji také opuštěné lomy a staré zdi. Matečnou horninou je
nejčastěji žula, znělec, čedič, rula, erlán, svor, granulit, hadec, pískovec, fylit,
křemenec, buližník nebo slepenec.
4.3.3.2 Kvantitativní údaje
Stanoviště je předmětem ochrany v 87 EVL.
4.3.3.3 Kvalita
Viz. tab. 2
17/27

4.3.3.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Stanoviště může být negativně ovlivněno vstupem imisí, zejména zvýšenou dotací živin
či okyselením půdy.
4.3.3.5 Významnost vlivů
Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že znečištění ovzduší se oproti
současnému stavu téměř nijak nezmění. Předpokládané změny (zvýšení i snížení) se u
průměrné roční koncentrace pohybují v řádu setin až tisícin μg.m-3. Lze tedy
předpokládat, že nedojde ani ke změně v množství látek vstupujících do ekosystému
stanoviště. Záměr stanoviště neovlivní pozitivně ani negativně.
4.3.3.7 Závěr
Vliv záměru na chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů v EVL Blanský
les lze vzhledem k nepatrným změnám ve znečištění ovzduší považovat za nulový (0).

4.3.4 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
4.3.4.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Jedná se o floristicky chudé acidofilní bukové porosty, které se vyskytují v nižších
polohách. V bukovém porostu je přimíšen dub, ojediněle jedle. Vyskytují se na
minerálně chudých horninách – žuly, ruly, křemence, fylity, krystalické břidlice, kyselé
vulkanity. Půdy jsou většinou mělké, skeletovité rankery. Ve vyšších polohách se
vyskytují smíšené bukové a smrko-jedlo-bukové lesy na všech geologických podložích,
ale půdách minerálně nenasycených, náchylných k podzolizaci. Keřové patro je málo
vyvinuté, tvoří ho zejména zmlazující jedinci hlavních dřevin. V bylinném patře
převažují acidofilní a oligotrofní druhy.
4.3.4.2 Kvantitativní údaje
Stanoviště je předmětem ochrany v 72 EVL.
4.3.4.3 Kvalita
Viz. tab. 2
4.3.4.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Stanoviště může být negativně ovlivněno vstupem imisí, zejména zvýšenou dotací živin
či okyselením půdy.
4.3.4.5 Významnost vlivů
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Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že znečištění ovzduší se oproti
současnému stavu téměř nijak nezmění. Předpokládané změny (zvýšení i snížení) se u
průměrné roční koncentrace pohybují v řádu setin až tisícin μg.m-3. Lze tedy
předpokládat, že nedojde ani ke změně v množství látek vstupujících do ekosystému
stanoviště. Záměr stanoviště neovlivní pozitivně ani negativně.
4.3.4.7 Závěr
Vliv záměru na bučiny asociace Luzulo-Fagetum v EVL Blanský les lze vzhledem
k nepatrným změnám ve znečištění ovzduší považovat za nulový (0).

4.3.5 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
4.3.5.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Mezotrofní a eutrofní porosty nesmíšených bučin a smíšených jedlo-bukových lesů
zpravidla s vícevrstevným bylinným patrem, které vytvářejí typické lesní sciofyty s
vysokými nároky na půdní živiny. Vyskytují se na různém geologickém podloží, na
pravidelnějších svazích se sklonem do 20 stupňů, na středně hlubokých až hlubokých,
trvale provlhčených půdách s dobrou humifikační schopností. Porosty jsou
charakteristické vysokým zápojem.
4.3.5.2 Kvantitativní údaje
Stanoviště je předmětem ochrany v 72 EVL.
4.3.5.3 Kvalita
Viz. tab. 2
4.3.5.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Stanoviště může být negativně ovlivněno vstupem imisí, zejména zvýšenou dotací živin
či okyselením půdy.
4.3.5.5 Významnost vlivů
Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že znečištění ovzduší se oproti
současnému stavu téměř nijak nezmění. Předpokládané změny (zvýšení i snížení) se u
průměrné roční koncentrace pohybují v řádu setin až tisícin μg.m-3. Lze tedy
předpokládat, že nedojde ani ke změně v množství látek vstupujících do ekosystému
stanoviště. Záměr stanoviště neovlivní pozitivně ani negativně.
4.3.5.7 Závěr
Vliv záměru na bučiny asociace Asperulo-Fagetum v EVL Blanský les lze vzhledem
k nepatrným změnám ve znečištění ovzduší považovat za nulový (0).
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4.3.6 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
4.3.2.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Lesy tvořené habrem obecným a dubem zimním nebo dubem letním, v podúrovni
stromového patra s častou příměsí lípy srdčité nebo babyky. Podíl hlavních dřevin
kolísá od porostů čistě habrových k čistě dubovým. Keřové patro může, ale nemusí být
dobře vyvinuto, tvoří je druhy stromového patra a dále např. líska obecná a hlohy. V
bylinném patře se pravidelně vyskytují druhy listnatých lesů běžné i v bučinách (např.
strdivka nící, lipnice hajní a violka lesní) a dále poměrně teplomilnější mezofilní lesní
druhy, např. zvonek broskvolistý, konvalinka vonná a černýš hajní. Na jaře před
olistěním stromů se vyvíjí nápadný aspekt s geofyty (např. sasankami a dymnivkami).
Mechové patro je vyvinuto nevýrazně.
Půdy jsou živinami bohaté, obvykle hlubší, na kyselých i bazických horninách, na
svazích a plošinách. Dubohabřiny se vyskytují v nadmořských výškách do 450 m,
vzácněji až do 550 m.
4.3.6.2 Kvantitativní údaje
Stanoviště je předmětem ochrany ve 105 EVL.
4.3.6.3 Kvalita
Viz. tab. 2
4.3.6.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Stanoviště může být negativně ovlivněno vstupem imisí, zejména zvýšenou dotací živin
či okyselením půdy.
4.3.6.5 Významnost vlivů
Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že znečištění ovzduší se oproti
současnému stavu téměř nijak nezmění. Předpokládané změny (zvýšení i snížení) se u
průměrné roční koncentrace pohybují v řádu setin až tisícin μg.m-3. Lze tedy
předpokládat, že nedojde ani ke změně v množství látek vstupujících do ekosystému
stanoviště. Záměr stanoviště neovlivní pozitivně ani negativně.
4.3.6.7 Závěr
Vliv záměru na dubohabřiny asociace Galio-Carpinetumv v EVL Blanský les lze
vzhledem k nepatrným změnám ve znečištění ovzduší považovat za nulový (0).

4.3.7 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích
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4.3.7.1 Popis předmětu ochrany, ekologické nároky
Azonálně a půdním složením podmíněná společenstva smíšených javoro-jasanolipových lesů v suťových svazích, úžlabinách a roklinách na minerálně bohatších až
středně živných silikátových horninách. Velkou druhovou diverzitu dřevin zvyšuje
příměs druhů z kontaktních zonálních společenstev. Keřové patro je bohatě vyvinuté.
Ve společenstvu bylin se uplatňují nitrofilní druhy.
4.3.7.2 Kvantitativní údaje
Stanoviště je předmětem ochrany ve 108 EVL.
4.3.7.3 Kvalita
Viz. tab. 2
4.3.2.4 Identifikace vlivů na předmět ochrany
Stanoviště může být negativně ovlivněno vstupem imisí, zejména zvýšenou dotací živin
či okyselením půdy
.
4.3.7.5 Významnost vlivů
Z výsledků zpracované rozptylové studie vyplývá, že znečištění ovzduší se oproti
současnému stavu téměř nijak nezmění. Předpokládané změny (zvýšení i snížení) se u
průměrné roční koncentrace pohybují v řádu setin až tisícin μg.m-3. Lze tedy
předpokládat, že nedojde ani ke změně v množství látek vstupujících do ekosystému
stanoviště. Záměr stanoviště neovlivní pozitivně ani negativně.
4.3.7.7 Závěr
Vliv záměru na lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích EVL Blanský les
lze vzhledem k nepatrným změnám ve znečištění ovzduší považovat za nulový (0).

4.4. Hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit
Záměr přímo nezasahuje do žádného stanoviště, jež je předmětem ochrany EVL
Blanský les. Nepřímé vlivy způsobené záměrem (znečištění ovzduší a následný spad
látek) nebudou mít téměř žádný pozitivní ani negativní vliv. Ekologická funkce
stanovišť nebude nijak narušena. Na tuto skutečnost lze nepřímo usuzovat i z výsledků
mykologického průzkumu vrchu Granátník (Kříž 2014), jež prokázal výskyt
ochranářsky významných druhů a např. i svraštělky javorové, jež je považována za
bioindikátor čistoty ovzduší. Imisní situace je přitom již od roku 2007 téměř stabilní,
bez významných výkyvů (viz. tab. 5) a dle výsledků rozptylové studie změny
nenastanou ani po posuzovaných úpravách technologie.
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Tab. 5: Vývoj pětiletých koncentrací ve čtverci 1 x 1 km, kde se nachází vrch Granátník
– II. zóna CHKO Blanský les.
znečišťující látka - průměrování

20072011

20082012

20102014

20112015

11,7
21,2

20092013
µg/m3
12,7
23,3

PM10 - roční průměrná koncentrace
PM10 - 36. nejvyšší hodnoty 24hod.
průměrné koncentrace v kalendářním roce
PM2,5 - roční průměrná koncentrace
SO2 - 4. nejvyšší hodnoty 24hod. průměrné
koncentrace v kalendářním roce
NO2 - roční průměrná koncentrace
benzen - roční průměrná koncentrace

11,4
21,2

12,3
22,4

12,1
21,9

10,5
9,4

10,3
13,0

10,9
14,3

10,7
14,7

10,2
13,3

6,2
0,5

6,9
0,6

7,4
0,6

6,9
0,5

0,25

0,28

7,7
0,6
ng/m3
0,3

benzo(a)pyren - roční průměrná koncentrace

0,26

0,15

4.5 Hodnocení možných kumulativních vlivů
Posuzovaný záměr se vyznačuje lokálním charakterem a zcela minimálním vlivem na
předměty ochrany. V současné době není v databázi EIA/SEA veden záměr jež by mohl
mít s posuzovaným záměrem kumulativní vliv

5. ZÁVĚR
5.1 Závěr
Záměr „Tepelný zdroj na spalování biomasy - Přísečná - úpravy“ nemá významný
negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL Blanský les.

5.2 Doporučená zmírňující opatření
Pravidelně v min. pětiletých intervalech provádět opakovaný mykologický průzkum a
jeho vyhodnocení, jež bude obsahovat i informace o výskytu bioindikačních druhů,
zhodnocení jejich početnosti ve vztahu k předešlým průzkumům, příp. i posouzení
nastalých změn a z nich odvozenou prognózu vývoje ekosystémů. Budou-li výsledky
ukazovat na zvyšující se zátěž ekosystémů, bude nutné provést kontrolní vyhodnocení
znečištění ovzduší, příp. vyhodnotit provedená měření ve vztahu k předmětům ochrany
EVL Blanský les a navrhnout další zmírňující opatření.
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