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Úvod

Předmětem hodnocení je vliv záměru výstavby polyfunkčního domu v Rokytnici nad Jizerou
(p.č. 2341/1, 2341/3, 2341/4, 2391/2, 2391/6) na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Toto hodnocení probíhá dle §45i zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů vzhledem k tomu, že odpovědným orgánem ochrany přírody nebyl
vyloučen významný vliv projektu na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (stanovisko
Správy Krkonošského národního parku ze dne 24.6.2008 zn. KRNAP 06058/2008), a to
zejména z důvodů 1) ohrožení přírodních hodnot, zejména stanoviště 91E0 Smíšené jasanovo
- olšové lesy temperátní a boreální Evropy, které se nachází na parcelách, a předmětů ochrany
EVL a PO Krkonoše nacházející se v blízkosti záměru (6520 Horské sečené louky a 6430
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpinského stupně,
chřástal polní), 2) zvýšení antropogenního tlaku na předměty ochrany v širším okolí vlivem
turismu, 3) nárůstem počtu návštěvníků vyvolaného tlaku na rozšiřování a budování
sportovišť, 4) ovlivnění vodního režimu a tím degradace okolních vlhkomilných stanovišť.
Hodnocení je zpracováno na základě objednávky investorem zmocněné osoby – Ing. Hana
Uhlířová – STING, IČ 667 93 866, 512 44 Rokytnice nad Jizerou čp. 449.
Autorka hodnocení je držitelkou autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí ze dne 31.5.2007, č.j. 17687/ENV/07, 611/630/07).
Proběhlo vyhodnocení vlivu záměru na ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Ptačí oblasti (PO) se vyhlašují na základě směrnice o ptácích (79/409/EEC) pro druhy ptáků
uvedené v Příloze I. Tyto druhy musí být předmětem zvláštních opatření, týkajících se
ochrany jejich stanovišť, s cílem zajistit přežití těchto druhů a rozmnožování v jejich areálu
rozšíření. Ptačí oblasti jsou v ČR novou kategorií chráněného území a jsou zřizovány
nařízeními vlády.
Evropsky významné lokality (EVL) se vyhlašují na základě směrnice o stanovištích
(92/43/EEC) a v ČR požívají smluvní ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná
území. EVL se vyhlašují pro typy přírodních stanovišť v zájmu Společenství a pro druhy
živočichů a rostlin v zájmu Společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyhlášení zvláštních
oblastí ochrany. EVL jsou obsaženy v tzv. národním seznamu evropsky významných lokalit
podle Nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
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Stručný popis projektu

Předmětem záměru je výstavba polyfunkčního domu na pozemcích u hlavní silnice v blízkosti
centra Rokytnice nad Jizerou.
Objekt bude mít jedno podzemní a 4 nadzemní podlaží, z toho dvě NP v obytném podkroví.
V nadzemní části je budova rozdělena na dva samostatné celky ve tvaru L. V podzemním
podlaží jsou umístěny garáže. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí komerční plochy
(restaurace, dva obchody a squash a další případné provozy) a 12 bytů, ve 2. a 3. nadzemním
podlaží se nachází po 21 bytech a 5 apartmánech v penzionu a ve 4. nadzemním podlaží 17
bytů a 5 apartmánů v penzionu. V objektu je dále umístěna sauna. Směrem k hlavní silnici
jsou orientovány komerční prostory a pension, byty jsou orientovány do klidové zóny směrem
k Huťskému potoku. Před objektem jsou podél silnice umístěny vjezdy na pozemek, zastávka
autobusu a vstupy do komerčních prostor v podloubí. Loubí má šířku 3 m a slouží především
pro bezpečný a bezbarierový přístup do komerčních prostor orientovaných k silnici, jako krytí
prostoru před výlohami a pro vyrovnání výškových rozdílů. Podél loubí vede pěší
komunikace šířky 6 m pro pohyb osob na ulici, kopírující terén. Před jižním blokem objektu
je umístěno parkoviště pro návštěvníky komerčních prostor. Mezi oběma bloky budovy vede
pěší komunikace směrem k Huťskému potoku. Ta je spojnicí veřejné a klidové zóny , v přední
části umožňuje vstup do komerčních prostor a v zadní přístup k bydlení a k prostoru
vnitrobloku s dětským hřištěm a zelení. Za objektem je umístěna klidová zóna se zelení
řešená jako terasy propojené schodišti. Stavba a terasy se nacházejí nejblíže 4 m k Huťskému
potoku.
Parter objektu bude většinou v omítce a štítové stěny včetně bočních stěn budou obloženy
dřevem. Objekt bude zastřešen typickou horskou sedlovou střechou, která bude na krajních
stranách a ve střední části prolomená sedlovými štíty s krytými lodžiemi jednotlivých bytů.
Střešní plocha bude dál členěna vikýři a střešními okny.
Celková plocha pozemků:

5 143 m2

Zastavěná plocha:

2 277 m2

44,3%

Plocha komunikací a zpevněných ploch:

697 m2

13,5%

Plocha zeleně:

2 169 m2

42,2%

Celkem funkčních ploch:

10 036 m2

Nebytové plochy:

5 631 m2

z toho komerční plochy:
Bytové plochy:

56%

2

21,3%

4 405 m2

43,9%

2 139 m
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Ubytovací jednotky:
1. nadzemní podlaží:

12 bytů

2. nadzemní podlaží:

5 apartmánů – penzion
21 bytů

3. nadzemní podlaží:

5 apartmánů – penzion
21 bytů

4. nadzemní podlaží:

5 apartmánů – penzion
17 bytů

Celkem:

15 apartmánů – penzion
71 bytů

Provozovny: restaurace, 2 obchody, squash a další
Parkování:
počet venkovních stání:

13 (3 stání na provozovnu + 1 pro ZP)

parkování pro penzion:

18 stání v podzemní garáži (1,2 stání na apartmán)

parkování pro bydlení:

85 stání v podzemní garáži (1,2 stání na byt)

2.1

ÚDAJE O VSTUPECH A VÝSTUPECH

Půda
Nejedná se o pozemky určené k plnění funkce lesa (lesní půdní fond) a nenalézají se
v ochranném pásmu lesa.
Část pozemků je součástí zemědělského půdního fondu (p.č. 2341/3, 2341/4, 2391/2, 2391/6)
kód BPEJ 96841, V. třída ochrany. Jsou vedeny jako trvalý travní porost. Pozemky bude
třeba vyjmout ze ZPF. Celková plocha parcel v ZPF je 2 657 m2.
Voda
V místě záměru není žádný zdroj podzemní pitné vody pro veřejnou potřebu.
Během stavby bude potřebná technologická a pitná voda na místo dovážena nebo odebírána
z vodovodu, žádná voda nebude čerpána z potoka ani ze zdrojů podzemní vody. Množství
odebírané vody bude záviset na počtu pracovníků při výstavbě, rychlosti stavebních prací a
rozsahu zařízení staveniště.
Dokončený objekt bude napojen na veřejný vodovod.
roční spotřeba

14 296 m3/rok

průměrná denní spotřeba

40 596 l/den

maximální denní spotřeba

49 529,5 l/den

max. hodinová spotřeba

6 984,12 l/hod
6
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Srážkové vody budou ze střech a zpevněných ploch svedeny do Huťského potoka, srážkové
vody z parkovacích ploch budou vedeny přes odlučovač ropných látek. Splaškové vody
budou odváděny do veřejné splaškové kanalizace.
Ostatní surovinové zdroje
Vytápění a příprava TUV bude zajištěna plynovými kotli. Objekt bude napojen na veřejný
plynovod a na elektrickou síť.
Vlivy na ovzduší
Během stavebních prací bude vznikat množství emisí obvyklé u podobných staveb, za
nejvýznamnější lze považovat zvýšení prašnosti při hrubých výkopových pracích, též
z dopravy a stavebních strojů. Během provozu záměru bude vznikat pouze minimum emisí
z osobní dopravy a zásobování.
Hluk
Největší produkci hluku lze předpokládat během stavby, zvláště při hrubých výkopových
pracích. Po dokončení stavby bude vliv na hlukovou situaci minimální.
Odpady
Celý investiční záměr není spojen s produkcí odpadů významnou pro zájmy ochrany
životního prostředí. Množství odpadu lze s ohledem na velikost a typ záměru považovat za
malé.
Uvedené údaje byly převzaty z poskytnuté dokumentace.
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3
3.1

Dotčené evropsky významné lokality a ptačí oblasti
IDENTIFIKACE DOTČENÝCH LOKALIT

Pro hodnocení dle §45i zákona jsou evropsky významné lokality a ptačí oblasti vyhodnoceny
jako dotčené, pokud:
- jsou v přímém územním střetu se záměrem (zábor půdy, kácení dřevin)
- jsou ovlivněny v souvislosti s výstupy – složkové přenosy (ovzduší, voda, hluk)
- jsou ovlivněny v souvislosti se stavbou (rušení)
- jsou ovlivněny v souvislosti s provozem záměru (hluk, vibrace)
Záměr se nachází na území EVL Krkonoše a v blízkosti PO Krkonoše, tyto lokality bylo proto
vyhodnoceny jako dotčené. Ovlivnění dalších lokalit se nepředpokládá.
3.2

POPIS DOTČENÝCH LOKALIT

EVL Krkonoše
Kód: CZ0524044
Rozloha: 54 979,6 ha
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 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
alpínská hranice lesa, subarktická rašeliniště, ledovcové kary, sněhové a zemní laviny, skalní
výchozy typu tors a široká mozaika mrazem tříděných forem reliéfu.
Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky; součást Vysokých Sudet – řetěz
geologicky starých prvohorních nevápencových středohor. Velmi rozsáhlé, rozmanité území
s nadmořskou výškou 450-1602 m n. m., zahrnující jak staré zarovnané povrchy, tak
vrcholové partie Krkonoš a hluboce zaříznutá údolí. Četné subarktické a vysokohorské prvky
a periglaciální jevy.
Zvláštní biogeografická poloha Krkonoš uprostřed středoevropské krajiny učinila z tohoto
pohoří významnou vývojovou křižovatku, kde se v průběhu čtvrtohorního zalednění
opakovaně setkávala severská a alpínská biota. To se odráží ve vysokém počtu glaciálních
reliktů, endemitů a ve výrazné rozmanitosti horských ekosystémů. Alpínské trávníky,
subarktická rašeliniště, porosty kleče, ledovcové kary, květnaté horské louky, mokřady,
horské smrkové a smíšené lesy, přípotoční olšiny a nivy reprezentují biodiverzitu, která nemá
v českých pohořích obdoby.
Podle fytogeografického členění náleží Krkonoše do oblasti středoevropské lesní květeny
(Hercynicum) a společně s Rýchorami jsou v podoblasti sudetské flóry (Sudeticum). Je zde
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.
Krkonoše jsou jediným českým pohořím, jehož biota kontinuálně pokrývá 4 výškové
vegetační stupně od submontánního po alpínský 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-alpínská tundra a představuje unikátní
biogeografický fenomén v kontextu celé střední Evropy. Jedná se zejména o ekosystémy nad
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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.
Krkonoše jako jediné pohoří České republiky zasahují až do alpínského vegetačního stupně a
společně s Hrubým Jeseníkem představují jediná dvě česká pohoří, která mají bohatě
zastoupené ekosystémy subalpínského vegetačního stupně.
Přítomné naturové biotopy se vyznačují bohatým 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).
Předměty ochrany:
Stanoviště

Rozloha v EVL

4030 Evropská suchá vřesoviště

37 ha

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

194,3 ha

4070* Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem 1360,2 ha
Rhodohendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti) (prioritní
stanoviště)
4080 Subarktické vrbové křoviny

29,9 ha

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

809,9 ha

6230* Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích 890,7 ha
v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
(prioritní stanoviště)
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 761,5 ha
alpínského stupně
6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 2994,9 ha
Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520 Horské sečené louky

1807,2 ha

7110* Aktivní vrchoviště (prioritní stanoviště)

143,9ha

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště

94,9 ha

8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia 182,4 ha
alpinae a Galeopsietalia ladani)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

10,4 ha

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9
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9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

8410,2 ha

9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

1525,6 ha

9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem 1312,6 ha
horským (Rumex arifolius)
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích (prioritní 187,4 ha
stanoviště)
91D0* Rašelinný les (prioritní stanoviště)

316,3 ha

91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 286,3 ha
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (prioritní stanoviště)
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

5871,8 ha

Druhy

Populace
v EVL

netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)

2-8 zimujících
jedinců

vranka obecná (Cottus gobio)

běžný druh

svízel sudetský (Galium sudeticum *) - prioritní druh

velmi vzácný
druh

hořeček český (Gentianella bohemica *) prioritní druh

cca 100 rostlin

zvonek český (Campanula bohemica *) prioritní druh

30000 rostlin

všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica *) prioritní druh

6500 rostlin

PO Krkonoše
Kód: CZ0521009
Rozloha: 40 938,9 ha
Z ornitologického hlediska se mezi nejhodnotnější oblasti Krkonoš řadí alpínské vrcholy,
ledovcové kary a subarktická rašeliniště na hřebenech v západní a východní části pohoří a
mozaika lesních a lučních biotopů v oblasti Rýchor a jejich podhůří na jihovýchodě území.
Při mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1991-94 bylo na české straně Krkonoš
zjištěno celkem 155 druhů ptáků, mezi nimi 135 druhů prokazatelně nebo pravděpodobně
hnízdících (bez druhů uniklých ze zajetí) a dalších 9 druhů s hnízděním možným. Celé pohoří
je důležité především jako hnízdiště řady vzácných a ohrožených ptáků. Ze 155 zjištěných
druhů je 62 uvedeno mezi zvláště chráněnými v ČR (8 druhů kriticky a 33 silně ohrožených),
32 je jmenováno v příloze I směrnice ES o ochraně volně žijících ptáků a 72 patří
k zájmovým druhům evropské ochrany přírody (SPEC).
V klečových porostech na subarktických rašeliništích a podmáčených subalpínských loukách
hnízdí od roku 1978 jediná populace slavíka modráčka tundrového (Luscinia svecica svecica)
v České republice. Skalní srázy a kamenitá pole ledovcových karů a nejvyšších vrcholů obývá
izolovaná populace pěvušky podhorní (Prunella collaris), která je jedinou stabilní populací
10
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tohoto druhu u nás. Rovněž nepočetná, ale největší v ČR, je populace lindušky horské
(Anthus spinoletta), druhu obývajícího ledovcové kary, suťová pole, subalpínské a alpínské
louky. Velice vzácným obyvatelem krkonošské tundry je kulík hnědý (Charadrius
morinellus), jehož populace dosahovala v 19. století zřejmě několik desítek párů, ale
v polovině 20. století vyhynula. Další hnízdění bylo prokázáno až v roce 1999 a opakovaně i
v roce 2002. Do Krkonoš se po zhruba 30 letech navrátil i sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
a od roku 1992 tu pravidelně hnízdí 1-2 páry. Obhospodařované louky a pastviny ve středních
a vyšších polohách i dlouhodobě nekosené vlhké horské louky a pásy nitrofilní vegetace pod
horskými boudami jsou stanovišti chřástala polního (Crex crex), jehož početnost
v Krkonošském národním parku byla v 80. letech minulého století odhadnuta na rozhraní
kategorií 1-5 a 6-25 párů, od 90. let 20. století však začala nápadně narůstat až na 137
volajících samců v roce 2002.
Běžným krkonošským druhem je tetřívek obecný (Tetrao tetrix), vyskytující se v polohách
900-1500 m n. m. na lučních enklávách a imisních holinách uprostřed smrkových lesů,
v ledovcových karech a na subalpínských loukách s roztroušenými porosty kleče. Pozitivně
reagoval na odumírání lesních porostů a vznik rozsáhlých imisních holin, zarůstajících
pionýrskými dřevinami (jeřáb ptačí, vrby). Podobně s rostoucím poškozením lesů a se
souběžným prosvětlováním porostu a rozvojem bohatého bylinného patra na imisních
holinách stoupla na úkor lesních druhů rovněž početnost dalších druhů otevřených ploch,
např. lindušky lesní (Anthus trivialis) nebo bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra).
Vzácným lesním druhem je čáp černý (Ciconia nigra), hnízdící v Krkonoších od roku 1952,
především ve smíšených lesích se staršími buky nebo skalními výchozy, často v blízkosti
vodních toků. Poměrně početný je sýc rousný (Aegolius funereus), jehož stanovištěm jsou
různověké i stejnověké smíšené a jehličnaté porosty s mýtinami a holinami nebo sousedící
s lučními enklávami, ojediněle rovněž imisní holiny jen s jednotlivými suchými stromy.
Nezbytná je přítomnost přirozených nebo umělých dutin. V době jarního a podzimního tahu
protahuje přes Krkonoše řada druhů ve vysoké početnosti, žádná důležitá tahová zastávka se
však v uvedené oblasti nenalézá. Během uplynulých zhruba 100 let bylo v Krkonoších
zjištěno kolem 250 hnízdících a migrujících druhů.
Předměty ochrany:
Druh

Populace v PO

chřástal polní (Crex crex)

100-150 samců

čáp černý (Ciconia nigra)

7-10 párů

datel černý (Dryocopus martius)

60-70 párů

lejsek malý (Ficedula parva)

60-70 párů

slavík modráček (Luscinia svecica)

24.33 párů

sýc rousný (Aegolius funereus)

90 párů

tetřívek obecný evropský (Tetrao tetrix tetrix)

100-140 „párů“

Popis lokalit převzat a upraven z www.natura2000.cz
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Ohrožení EVL a PO Krkonoše
Nejvýznamnějším negativním vlivem na dotčené EVL a PO v minulém století byla zejména
dlouhodobá značná imisní zátěž, jejíž důsledky se projevují dodnes. V současné době je
největším ohrožením narůstající tlak lidské činnosti. Návštěvnost Krkonoš stoupá a dosahuje
5 až 8 mil. pobytových dnů za rok. Vzrůstající návštěvnost vyvolává tlak na nové ubytovací
kapacity a následně na rozšiřování lyžařských areálů, trasy pro pěší turistiku, cyklistiku a
běžky a nabídku dalších sportů, jako je jízda na čtyřkolkách, paragliding, rafting a podobně.
V Rokytnici bylo v posledních letech kolaudováno nebo je připravováno kol. 350 bytových
jednotek, v dalších obcích (např. Harrachov) je nárůst ubytovací kapacity ještě výraznější.
Současně se zaplňováním posledních volných ploch uvnitř definovaného zastavěného území
obce se zvyšuje tlak na rozšiřování výstavby do volné krajiny a tím k záboru stanovišť, která
jsou předmětem ochrany Evropsky významné lokality Krkonoše.
3.3 Dotčené předměty ochrany
Vzhledem k charakteru možných vlivů záměru, zejména způsobených zvýšením pohybu osob
v EVL a PO, je třeba za dotčené považovat nejen předměty ochrany v bezprostředním okolí
záměru, ale i ve větší vzdálenosti. „Širším okolím Rokytnice“ je myšlen cca prostor, ve
kterém se osoby ubytované v penzionu a obyvatelé domu budou nejčastěji pohybovat při
pěších a běžkařských výletech, při sjezdovém lyžování apod.
EVL Krkonoše
stanoviště

dotčené zdůvodnění

4030 Evropská suchá vřesoviště

ano

V širším okolí Rokytnice se vyskytuje, a
to na Čertově hoře a v okolí Dvoraček,
ovlivnění je možné.

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

ano

V širším okolí Rokytnice se vyskytuje, a
to např. na Lysé hoře, ovlivnění je možné.

4070* Křoviny s borovicí klečí (Pinus
mugo) a pěnišníkem Rhodohendron
hirsutum
(Mugo-Rhododendretum
hirsuti)

ano

V širším okolí Rokytnice se vyskytuje, a
to na Lysé hoře a na hoře Kotel, ovlivnění
je možné.

4080 Subarktické vrbové křoviny

ne

V okolí Rokytnice se nevyskytuje.

ano

V širším okolí Rokytnice se vyskytuje
maloplošně na Lysé hoře, ovlivnění je
možné.

6230* Druhově bohaté smilkové louky
na silikátových podložích v horských
oblastech (a v konti-nentální Evropě
v podhorských oblastech)

ne

V Rokytnici se vyskytuje, vzhledem
k charakteru možných vlivů a nárokům
předmětu ochrany není v souvislosti se
záměrem očekáváno ovlivnění.

6430
Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová společenstva nížin a horského
až alpínského stupně

ano

Nachází se v blízkosti záměru, ovlivnění
je možné.

6150 Silikátové alpínské a boreální
trávníky

6510 Extenzivní sečené louky nížin až
podhůří (Arrhenatherion, BrachypodioCentaureion nemoralis)

ne

V Rokytnici se vyskytuje, vzhledem
k charakteru možných vlivů a nárokům
předmětu ochrany není v souvislosti se
12
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záměrem očekáváno ovlivnění.
ano

Nachází se v blízkosti záměru, ovlivnění
je možné.

ne

V okolí Rokytnice se místy vyskytuje,
vzhledem k charakteru možných vlivů a
nárokům
předmětu
ochrany
není
v souvislosti se záměrem očekáváno
ovlivnění.

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště

ne

V okolí Rokytnice se vyskytuje,
vzhledem k charakteru možných vlivů a
nárokům
předmětu
ochrany
není
v souvislosti se záměrem očekáváno
ovlivnění.

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

ano

Vyskytuje se maloplošně na Lysé hoře,
ovlivnění je možné.

8220
Chasmofytická
vegetace
silikátových skalnatých svahů

ne

V okolí Rokytnice se vyskytuje,
vzhledem k charakteru možných vlivů a
nárokům
předmětu
ochrany
není
v souvislosti se záměrem očekáváno
ovlivnění.

8310 Jeskyně nepřístupné veřejnosti

ne

V okolí Rokytnice se nevyskytuje.

ne

V Rokytnici se vyskytuje, vzhledem
k charakteru možných vlivů a nárokům
předmětu ochrany není v souvislosti se
záměrem očekáváno ovlivnění.

ne

V Rokytnici se vyskytuje, vzhledem
k charakteru možných vlivů a nárokům
předmětu ochrany není v souvislosti se
záměrem očekáváno ovlivnění.

ne

V Rokytnici se vyskytuje, vzhledem
k charakteru možných vlivů a nárokům
předmětu ochrany není v souvislosti se
záměrem očekáváno ovlivnění.

ne

V Rokytnici se vyskytuje, vzhledem
k charakteru možných vlivů a nárokům
předmětu ochrany není v souvislosti se
záměrem očekáváno ovlivnění.

ne

V okolí Rokytnice se vyskytuje,
vzhledem k charakteru možných vlivů a
nárokům
předmětu
ochrany
není
v souvislosti se záměrem očekáváno
ovlivnění.

6520 Horské sečené louky

7110* Aktivní vrchoviště

9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 Bučiny
Fagetum

asociace

Asperulo-

9140
Středoevropské
subalpínské
bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem
horským (Rumex arifolius)
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion na
svazích, sutích a v roklích

91D0* Rašelinný les
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91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní
lesy temperátní a boreální Evropy
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

ano

Stanoviště bylo při mapování biotopů
vyznačeno podél Huťského potoka na
dotčených parcelách.

ne

V okolí Rokytnice se vyskytuje,
vzhledem k charakteru možných vlivů a
nárokům
předmětu
ochrany
není
v souvislosti se záměrem očekáváno
ovlivnění.

9410 Acidofilní smrčiny (VaccinioPiceetea)

druh

dotčený zdůvodnění

netopýr pobřežní (Myotis dasycneme)

ne

V okolí Rokytnice se nevyskytuje.

vranka obecná (Cottus gobio)

ano

Výskyt druhu v Huťském potoce níže po
toku je pravděpodobný, může být
záměrem ovlivněn.

svízel sudetský (Galium sudeticum *)

ne

V okolí Rokytnice se nevyskytuje.

hořeček český (Gentianella bohemica *)

ne

V okolí Rokytnice se nevyskytuje.

zvonek český (Campanula bohemica *)

ano

V okolí Rokytnice se byť málo vyskytuje,
v souvislosti se záměrem může být
ovlivněn.

ano

V širším okolí Rokytnice se vyskytuje
např. na Pančavské a Labské louce, může
být záměrem ovlivněn.

všivec krkonošský pravý
(Pedicularis sudetica *)

PO Krkonoše
druh

dotčený zdůvodnění

chřástal polní (Crex crex)

ano

V okolí Rokytnice se vyskytuje hojně,
záměrem může být ovlivněn. Výskyt je
potvrzen mimo hranice ptačí oblasti,
jedná se nicméně o jednu populaci a
vliv tak musí být hodnocen stejným
způsobem, jako by se jednalo o výskyt
uvnitř PO.

čáp černý (Ciconia nigra)

ne

V souvislosti se záměrem
očekávat ovlivnění druhu.

ne

Druh se v okolí Rokytnice vyskytuje,
ale není příliš citlivý na rušení a v
souvislosti s realizací záměru nelze
očekávat takové zvýšení rušení, které by
vedlo k ovlivnění druhu.

datel černý (Dryocopus martius)

nelze
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lejsek malý (Ficedula parva)

ne

V širším okolí Rokytnice se druh
vyskytuje, ovlivnění v souvislosti se
záměrem není vzhledem k ekologickým
nárokům druhu pravděpodobné.

slavík modráček (Luscinia svecica)

ano

V širším okolí Rokytnice se vyskytuje
např. na Pančavské a Labské louce,
může být záměrem ovlivněn.

sýc rousný (Aegolius funereus)

ne

V souvislosti se záměrem
očekávat ovlivnění druhu.

ano

V okolí Rokytnice se vyskytuje např na
v blízkosti Janovy skály mezi Čertovou
horou a Studenovem a v oblasti Lysé
hory, záměrem může být ovlivněn.

tetřívek obecný evropský
(Tetrao tetrix tetrix)

nelze
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4
4.1

Hodnocení vlivů záměru na dotčené lokality
VYHODNOCENÍ ÚPLNOSTI PODKLADŮ PRO POSOUZENÍ

Podklady poskytnuté zadavatelem:
Souhrnná průvodní a technická zpráva
Stanovisko Správy Krkonošského národního parku ze dne 24.6.2008 zn. KRNAP
06058/2008.
Další podklady:
Terénní šetření – orientační zoologický a botanický průzkum zájmové lokality a blízkého
okolí (7. července a 11. srpna 2008)
Konzultace se správou KRNAP
Průvodní zpráva k návrhům evropsky významných lokalit – z internetových stránek
www.natura2000.cz
Mapování biotopů ČR (mapový server AOPK ČR www.aopk.cz)
Návrh územního plánu města Rokytnice nad Jizerou z r. 2007
Dokumentace SEA na návrh územního plánu města Rokytnice nad Jizerou
Pro provedení hodnocení byly uvedené podklady shledány jako dostatečné.

4.2

MOŽNÉ VLIVY ZÁMĚRU

Při vyhodnocení potenciálních dopadů projektu na dotčené lokality a její předměty ochrany
byly brány v úvahu vlivy způsobené během stavby i provozu, včetně možných přenosů
složkami životního prostředí.
Záměr je situován uvnitř zástavby. Na dotčených parcelách byl podél Huťského potoka při
mapování biotopů vyznačen výskyt předmětu ochrany EVL Krkonoše stanoviště 91E0*
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae). Další předměty ochrany se zde nenacházejí a nedochází tak k jejich
přímému ovlivnění přípravou, stavbou nebo provozem záměru. Podstatné však mohou být
vlivy nepřímé - zvýšení počtu obyvatel a zejména turistů (rušení, narušování biotopu druhů,
sešlap, erozní projevy), přičemž je třeba počítat se 172 osobami, které mohou v domě bydlet
nebo být ubytovány. (Předpokládají se 2 osoby na byt, což odpovídá jejich velikosti.) Jedná se
tedy o navýšení ubytovací kapacity Rokytnice nad Jizerou oproti současnému stavu. Dalším
možným vlivem je zvýšení automobilové dopravy na příjezdových cestách (emise, rušení,
hluk), v objektu je celkem 116 parkovacích míst, z toho 103 je počítáno pro obyvatele a
ubytované. Větší množství návštěvníků dále vyvolává tlak na budování nových a rozšiřování
stávajících lyžařských areálů a další využívání území turisty a rekreačními sportovci. Ve
stanovisku Správy KRNAPu je jmenován ještě možná vliv na stanoviště skrze změnu
hydrologických poměrů, možné je ovlivnění zejména stanoviště 91E0, které se nachází na
dotčených parcelách.
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Za nulovou variantu, oproti které je hodnocení provedeno, je považován současný stav, tedy
bez realizace záměru na dotčených parcelách.

4.3

VYHODNOCENÍ
OCHRANY

VLIVŮ

NA

DOTČENÉ

LOKALITY

A

PŘEDMĚTY

Vyhodnocení potenciálních vlivů proběhlo podle stupnice uvedené v tabulce.
Stupnice, podle níž probíhalo hodnocení významnosti vlivů
Hodnota
-2

Termín

Popis

Významně 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
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Nejedná se o „negativní vliv“ dle odst. 9 § 45i ZOPK.

0

Nulový
vliv

Záměr nemá žádný vliv.

(Převzato z Metodiky hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Věstník MŽP
listopad 2007 )
4.3.1

Vyhodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany EVL a PO

pozn.: U velkoplošných EVL a PO je nutno vztahovat ovlivnění biotopů a populací druhů
nejen k celé EVL, ale i k menšímu referenčnímu území, které lze vymezit buďto na základě
přirozených hranic – dané údolí apod., nebo dle správních jednotek. Za referenční území lze
tedy v tomto případě vzít území obce Rokytnice nad Jizerou.
4030 Evropská suchá vřesoviště
Vegetace drobných keříčků s převahou vřesu, v horských a podhorských polohách též
s borůvkou a brusinkou, vzácně s medvědicí nebo vřesovcem, v pahorkatině jihozápadní
Moravy i s kručinkou chlupatou. Přimíšeny jsou různé druhy trávy, ostřice a širokolistých
bylin, celkově však jde o vegetaci druhově chudou. Významně se uplatňují mechorosty a
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lišejníky. Primární výskyty se nacházejí na skalních hranách a výchozech živinami chudých
hornin. Na zásaditých horninách se vyskytují jen na odvápněných půdách. Sekundární
výskyty vznikají po odlesnění na místech acidofilních doubrav, borových doubrav,
acidofilních bučin, reliktních borů a smrčin. V okolí Rokytnice s jedná především
o sekundární výskyt. Půdy jsou minerálně chudé, mělké nebo hlubší s vyluhovaným půdním
horizontem. Rozkladem opadu z keříčků dochází k okyselování půdy. Při zastínění tato
světlomilná vegetace rychle ustupuje, proto je třeba zvláště sekundární lokality
obhospodařovat (vypalování, pastva).
Hlavní rizikové faktory jsou zarůstání a výsadby dřevin v důsledku absence managementu.
Dále je možné ohrožení nadměrným sešlapem v důsledku turismu, nadměrným přísunem
dusíku (atmosférická depozice, umělé zasněžování apod., další lokální zdroje).
V souvislosti se záměrem nedojde k takovému navýšení počtu turistů, aby to pro biotop
vzhledem k jeho ekologickým nárokům představovalo jakékoli ohrožení, sešlap je do určité
míry tolerován. Vliv na stanoviště je hodnocen jako nulový.
4060 Alpínská a boreální vřesoviště
Různě zapojené, druhově chudé porosty nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském
až alpínském stupni, tvořené především brusnicemi, vřesem obecným a šichou
oboupohlavnou, mezi nimiž se vyskytují některé druhy trav (metlička křivolaká, třtina
chloupkatá a kostřava nízká). Osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě
s hlubší sněhovou pokrývkou i vyfoukávané.
Ohrožení pro stanoviště představuje zejména sešlapávání při pěší turistice, eutrofizace a s ní
spojená expanze trav na úkor keříčků a sjezdové lyžování.
V důsledku realizace záměru stoupne počet turistů v oblasti výskytu stanoviště a tím i jeho
ohrožení. Vliv záměru na stanoviště je hodnocen jako mírně negativní.
4070* Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem Rhodohendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum hirsuti)
Keřovité porosty kosodřeviny vytváří v horách samostatný vegetační stupeň. Představují
primární společenstva subalpínského stupně v nadmořských výškách 1200 – 1450 m, na
lavinových drahách a sutích sestupují i níže. Lokálně se vyskytují i v nižších polohách na
skalních stanovištích. Půdy, na nichž kosodřevina roste, jsou nejčastěji kamenité, silně kyselé
s vyvinutou vrstvou surového humusu. Kosodřevina navazuje na klimaxové smrčiny a na své
horní hranici přechází do stupně alpínských holí.
Ohrožení pro stanoviště představuje zejména mechanické poškození při lyžování, potenciálně
ohroženo i znečišťováním ovzduší.
V důsledku realizace záměru stoupne počet turistů i v zimní sezóně. Přitom i jedna skupina
neukázněných lyžařů může znamenat poškození biotopu, riziko takového jednání s rostoucím
počtem návštěvníků stoupá. Vliv záměru na stanoviště je proto hodnocen jako mírně
negativní.
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
Travinná společenstva, která se vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na
vrcholových plošinách, plochých hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému
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větru a v zimním období jsou buď téměř bez sněhu, anebo v případě závětrných míst nebo
terénních depresí jsou naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období, se vytvářejí
druhově chudá sněhová výležiska. Nejčastějšími trávami ve společenstvech jsou metlička
křivolaká, kostřava nízká a smilka tuhá.
Ohrožení pro stanoviště představuje zejména sešlap turisty, výsadby kleče a eutrofizace.
V důsledku realizace záměru stoupne počet turistů v oblasti výskytu stanoviště a tím i jeho
ohrožení. Vliv záměru na stanoviště je hodnocen jako mírně negativní.
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
Do jednotky se řadí vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského stupně.
V tomto případě se jedná o biotop M5 Devětsilové lemy horských potoků. Jedná se o
přirozené lemové porosty podél malých vodních toků, tvořené statnými víceletými bylinami
dorůstajícími výšky okolo 1,0–1,5 m. Porosty jsou zpravidla zcela zapojené. Dominantu tvoří
devětsil lékařský (Petasites hybridus) nebo vzácněji devětsil Kablíkové (P. kablikianus).
Spolu s nimi se vyskytují širokolisté nitrofilní byliny, např. bršlice kozí noha (Aegopodium
podagraria), krabililice chlupatá (Chaerophyllum hirsutum), tužebník jilmový pravý
(Filipendula ulmaria subsp. ulmaria), bolševník obecný (Heracleum sphondylium) a kopřiva
dvoudomá (Urtica dioica) a trávy, např. srha laločnatá (Dactylis glomerata), pýrovník psí
(Elymus caninus) a lipnice obecná (Poa trivialis). Biotop může být ohrožen ruderalizací,
šířením invazních druhů rostlin, regulací vodních toků, odlesňováním, eutrofizací v důsledku
znečišťování vodních toků a intenzifikací zemědělství.
Dále se zde nachází biotop T1.6 Vlhká tužebníková lada. Jedná se o zapojené porosty
širokolistých bylin vyššího vzrůstu. Často jde o monodominantní porosty, v nichž se
nejčastěji uplatňují tužebník jilmový pravý (Filipendula ulmaria ulmaria), kakost bahenní
(Geranium palustre) a vrbina obecná (Lysimachia vulgaris). Dále jsou přítomny druhy
vlhkých pcháčových luk. Biotop ohrožuje odvodňování, napřimování vodních toků, zarůstání
dřevinami, zamezení pravidelným záplavám.
Stanoviště se nachází na protějším břehu potoka ve stráni a podél menšího přítoku. Vzhledem
k poloze vůči záměru je ovlivnění stanoviště stavbou málo pravděpodobné, vzhledem k tomu,
že na většině dotčených pozemků se nachází navážka z části pokrytá asfaltem, nelze očekávat
ovlivnění po realizaci stavby hydrologických poměrů zasahující širší okolí. Rovněž vzhledem
k charakteru stanoviště není pravděpodobný významnější pohyb osob. Vliv na stanoviště je
hodnocen jako nulový.
6520 Horské sečené louky
Představují extenzivně hnojené, jedno- až dvojsečné hospodářsky využívané louky
v horských oblastech. Ve středně vysokých zapojených porostech dominují trávy kostřava
červená, lipnice širolistá a trojštět žlutavý, z bylin pak především kakost lesní a koprník
štětinolistý. Půdy jsou poměrně dobře zásobené živinami, mírně kyselé až kyselé, mohou být
mělčí až kamenité. Stanoviště může být ohroženo přehnojováním, opouštěním a následným
zarůstáním pozemků.
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Stanoviště se nachází na protějším břehu potoka. Je pravděpodobné určité zvýšení počtu osob,
které se zde budou pohybovat, nicméně ovlivnění biotopu vzhledem k jeho ekologickým
nárokům není pravděpodobné. Vliv na stanoviště je hodnocen jako nulový.
8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a
Galeopsietalia ladani)
Vzácně rozšířená společenstva na kyselých, vlhkých, často ne zcela zpevněných sutích, též na
úpatí skalek v nejvyšších polohách našich hor a v prostorách karů. Vegetace, v níž dominují
mechy a lišejníky, vytváří nízké nezapojené porosty dorůstající výšky 30 cm. Z bylin zde
najdeme metličku křivolakou, psineček alpský a bezkolenec modrý.
Ohrožení pro stanoviště představuje zejména sešlap turisty a kamzíky.
V důsledku realizace záměru stoupne počet turistů v oblasti výskytu stanoviště a tím i jeho
ohrožení. Vliv záměru na stanoviště je hodnocen jako mírně negativní.
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
Jednotka zahrnuje lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním
ekologickým faktorem pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření
způsobené podzemní vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les)
rozšířené v záplavových územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších
polohách. Zde se jedná dle údajů z mapování biotopů ČR o biotop L2.1 Horské olšiny s olší
šedou (Alnus incana) - často zaplavované břehy bystřin s prudce tekoucí vodou v horských
polohách, zřídka v chladných podhorských údolích.
V okolí Rokytnice je původní rozšíření stanoviště poměrně výrazně redukováno na severní
okraj podél Jizery. V rámci zastavěného území se vyskytují zpravidla plošně redukované
liniové segmenty omezené na úzké břehové porosty. Tyto segmenty jsou významné i jako
centra opětovného šíření stanoviště. Zároveň představují důležitý migrační koridor pro
živočichy, stabilizují břehy toků a nesporná je i jejich krajinotvorná funkce.
Ohrožení pro stanoviště představuje zejména vyřezávání dřevin.
Stanoviště bylo mapováno na dotčených parcelách (zdroj mapový portál AOPK ČR), jedná se
o jednu linii stromů různého věku přímo na hraně potoka, bez podrostu nebo s podrostem
tvořeným zmlazujícími dřevinami, kopřivami a další ruderální vegetací shodnou se zbytkem
dotčených parcel, porost pak pokračuje na druhé straně toku rovněž jako linie stromů, na JZ
se rozšiřuje na malou skupinu stromů a od JV konce pozemku pokračuje rozšiřujícím se
pásem k jihu. Zařazení do biotopu je poněkud nejisté vzhledem k tomu, že biotop není plně
vyvinutý, nebyly zde zaznamenány diagnostické druhy pro biotop. Na březích potoka jsou
patrné zbytky opěrné zdi, z nichž stromy vyrůstají. V současné době se nicméně jedná
poměrně o hodnotný zapojený porost.
Tohoto prostoru se záměr nedotkne, nejvíce se k toku přibližuje na cca 4 m, k záboru
stanoviště nedochází. Odstraněna bude ruderální vegetace na pozemcích, kterou za součást
stanoviště považovat nelze v žádném případě. V prostoru mezi záměrem a břehovou linií
stromů je v současnosti uložena kanalizace, přibližně v polovině její délky bude provedena
přeložka blíže k toku (cca 2 m), přičemž nelze vyloučit poškození kořenů některých stromů,
zasažena přitom může být pouze malá část stromů (řádově procenta). Nelze vyloučit určité
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ovlivnění hydrologických poměrů, vzhledem k současnému stavu dotčených ploch (navážka,
vyasfaltovaná část) spíše nevýznamné.
Vliv na stanoviště je hodnocen jako mírně negativní.
Vranka obecná (Cottus gobio)
Vranka obecná obývá horské a podhorské potoky v úsecích s členitým štěrkovým nebo
štěrkopískovým dnem, kde se po většinu času ukrývá pod kameny. Její přítomnost vykazuje
vysokou kvalitu toku, jde o tzv. bioindikační druh. Pohybuje se jen krátkými poskoky, neboť
je vzhledem k absenci plynového měchýře špatným plavcem. Živí se bentickými živočichy.
O nakladené jikry pečuje samec. Vranka obecná žije maximálně osm let a dorůstá velikosti do
15 centimetrů.
Vranka je velmi citlivá na znečištění toků a dostatek kyslíku ve vodě a je také ohrožená
především ničením obývaného biotopu. Toky horních částí povodí s vhodným kamenitým
substrátem byly totiž často nevhodně upravovány (v rámci meliorací či protipovodňových
opatření). Ohrožovat predačním tlakem ji mohou také lososovité ryby, především pstruh
obecný (Salmo trutta), vysazované v nadměrných počtech.
Přesné rozšíření druhu v Huťském potoce není známo, populace je stabilní v Jizeře a proti
proudu Huťského potoka vranky migrují a mohou se zde i rozmnožovat. V místě záměru se
zcela jistě nevyskytují, protože níže po proudu je tok přehrazen a celý veden přes náhon a
zatrubněn.
Vranka může být vlivem záměru ohrožena znečištěním vodního toku při stavbě i provozu
záměru.
Vliv záměru na druh hodnocen jako mírně negativní.
Zvonek český (Campanula bohemica *)
Zvonek český je rozšířen zejména na druhově bohatých horských loukách, v přirozených
alpínských trávnících nad horní hranicí lesa a v ledovcových karech. Vzácně zasahuje i do
porostů kosodřeviny. Velmi často se vyskytuje také ve společenstvech lemů cest a v okolí
horských bud. Vyhledává osluněná stanoviště a většinou vlhčí půdy středně zásobené
živinami. Jedná se o endemický druh rostoucí výhradně v Krkonoších (na české i polské
straně pohoří).
Přestože se dříve jednalo o druh v Krkonoších poměrně hojný, byl v posledních desetiletích
zaznamenán jeho ústup. Hlavním důvodem snižování početnosti jeho populací, příp. zániku
některých lokalit je vedle stavební činnosti zejména radikální změna ve způsobu
obhospodařování a využívání krajiny – nežádoucí změny vegetace po ukončení tradičního,
většinou extenzivního obhospodařování luk, zarůstání náletovými dřevinami a celková
eutrofizace stanovišť.
V souvislosti se záměrem by se dalo uvažovat o poškozování populace neukázněnými
návštěvníky (pohyb v biotopu, trhání). Vzhledem k tomu, že lokality s výskytem zvonku jsou
k záměru relativně blízko, je vliv záměru na druh hodnocen jako mírně negativní.
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Všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica *)
Všivec krkonošský roste v terénních depresích na místech s vyšší sněhovou pokrývkou –
vyhledává spíše okraje sněhových vyležišť na prameništích, přechodových zónách rašelinišť,
zrašelinělých a podmáčených plochách v okolí sezónních i trvalých potůčků nebo mokvavých
skal. Nejedná se však o druh přímo vázaný na sněhová vyležiště. Tato vytrvalá rostlina patří
mezi poloparazitické rostliny bez specifického hostitele, ale s možností napojení na širokou
škálu hostitelů od kapraďorostů až po dřeviny. Rozmnožuje se hlavně vegetativně, v menší
míře i generativně, semena rozšiřuje hmyz. Všivec krkonošský pravý je endemický
krkonošský podruh, který pravděpodobně vznikl na konci doby ledové z arkticko-alpínského
taxonu Pedicularis sudetica (tento taxon se rozpadá na 8 poddruhů včetně izolovaného
krkonošského taxonu). Většina lokalit leží na české straně Krkonoš, jen malá část lokalit se
nachází na polské straně hor.
Všivec ohrožuje jakákoliv změna pedologických, klimatických, hydrologických a vegetačních
poměrů na lokalitách a veškeré lidské aktivity. I když roste v I. zóně Krkonošského národního
parku s nejpřísnějším ochranným režimem, došlo v minulosti v rámci vysokohorského
zalesňování k osázení některých jeho lokalit. V současné době patří mezi nejohroženější
lokality ty, které leží v bezprostřední blízkosti Luční boudy, neboť počet aut přijíždějících
k Luční boudě a zasahujících někdy i do vegetace neustále narůstá.
Ovlivnění druhu by mohlo nastat při větším pohybu osob mimo cesty. Vzhledem ke
vzdálenosti lokalit druhu od záměru nebude vliv nárůstu počtu osob, které se takto chovají,
v podstatě žádný, možný by byl v kumulaci s dalším navyšováním ubytovacích kapacit. Vliv
záměru na tento druh je hodnocen jako nulový (0).
Chřástal polní (Crex crex)
Hnízdí na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až do vyšších
poloh. Aktivita je převážně noční. V současné době je ohrožen zejména ztrátou biotopu a
nevhodným managementem lokalit.
V souvislosti se záměrem je třeba zvážit nárůst počtu letních návštěvníků Rokytnice a tím i
rušení ptáků – zejména přes den rušení odpočívajících jedinců. Vzhledem k podílu
potenciálně zasažené části populace a pravděpodobnosti rušení je vliv záměru hodnocen
jako mírně negativní.
Slavík modráček (Luscinia svecica)
V Krkonoších jako na jediném místě u nás hnízdí poddruh L. s. svecica (slavík modráček
tundrový). Od druhého poddruhu (S. m. středoevropský, L. s. cyanecula), který u nás hnízdí
v nížinách, se liší barvou skvrny v náprsence. Hnízdí na vlhkých místech nad hranicí lesa,
v rašeliništích s porosty kleče, břízy, vrb apod.
Ovlivnění druhu by mohlo nastat při větším pohybu osob mimo cesty. Vzhledem ke
vzdálenosti lokalit druhu od záměru bude nárůst počtu osob, které se takto chovají, minimální,
možný vliv by byl v kumulaci s dalším navyšováním ubytovacích kapacit. Vliv záměru na
tento druh je hodnocen jako nulový (0).
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Tetřívek obecný evropský (Tetrao tetrix tetrix)
Primárním prostředím tetřívka je tundra, v nižších zeměpisných šířkách obývá krajiny
podobného charakteru. V Evropě jsou to alpinské louky až do 2500 m.n.m., vřesoviště,
otevřené prostory ve vyšších polohách např. rašeliniště, vlhké louky nebo imisní holiny.
I když vynechává souvisle zapojené lesní porosty, přítomnost vzrostlých stromů na stanovišti
je patrně nezbytná. Tetřívek létá těžce, cítí-li se ohrožen uniká spíš po zemi. Stromy tedy
slouží jako pozorovatelny, případně místa k nocování.
Z možných vlivů připadá v úvahu rušení způsobené zvýšeným počtem osob na lokalitách
tetřívka. V důsledku samotného záměru zde počet návštěvníků mírně stoupne, vliv na druh je
hodnocen jako mírně negativní. Významnější vliv by nastal v kumulaci s dalším nárůstem
návštěvnosti.
Charakteristika předmětů ochrany převzata a upravena z www.natura2000.cz

stanoviště

vliv

4030 Evropská suchá vřesoviště

0

4060 Alpínská a boreální vřesoviště

-1

4070* Křoviny s borovicí klečí (Pinus mugo) a pěnišníkem
Rhodohendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

-1

6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

-1

6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně

0

6520 Horské sečené louky

0

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

-1

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

-1

druh

vliv

vranka obecná (Cottus gobio)

-1

zvonek český (Campanula bohemica *)

-1

všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica *)

0

druh
chřástal polní (Crex crex)

vliv
-1
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slavík modráček (Luscinia svecica)

0

tetřívek obecný evropský (Tetrao tetrix tetrix)

-1

4.3.2

Vyhodnocení vlivů na celistvost lokality

Celistvostí u PO/EVL rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích
ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost
ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska
zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. (Metodika)
Posuzovaný záměr zvýší celkovou zátěž na EVL a PO Krkonoše. Toto zvýšení je sice
relativně malé, a jeho důsledky budou těžko pozorovatelné, nicméně nelze říct, že by nebyly
žádné. Zátěž se navíc nerozloží na celou oblast rovnoměrně a na některých zvláště
atraktivních nebo blízkých místech se projeví více. Vliv na celistvost EVL i PO Krkonoše je
třeba vyhodnotit jako mírně negativní.
4.4

VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V Rokytnici v posledních letech kolaudováno nebo je připravováno kol. 350 bytových
jednotek, přičemž lze očekávat další nárůst v nejbližších letech. Takové zvyšování ubytovací
kapacity vede nutně ke značnému ovlivnění širokého okolí města včetně předmětů ochrany
EVL a PO. K tomu je třeba připočítat vzrůstající oblibu sportovních aktivit, jako je jízda na
skútru a na terénních čtyřkolkách. Zároveň stoupající počet ubytovaných vytváří tlak na
rozšiřování stávajících lyžařských areálů případně výstavbu nových, vytyčování nových tras
pro pěší turistiku a běžecké lyžování, stavbu a zkapacitňování lanových drah apod.
Realizace posuzovaného záměru přispěje ke stoupající zátěži Krkonoš jako celku
i jednotlivých předmětů ochrany EVL a PO. Toto zvýšení se na první pohled sice jeví jako
malé, nicméně vzhledem k počtu podobných záměrů je nutné si uvědomit, že „mnohokrát
málo“ může mít dohromady značné až fatální následky. Kumulativní vlivy se mohou
postupně projevit i u těch předmětů ochrany, které pro účely tohoto hodnocení nebyly
vyhodnoceny jako dotčené.
Je obtížné vyhodnotit příspěvek jednotlivých záměrů ke kumulativním vlivům, a jako zcela
zásadní se jeví řešit celkovou ubytovací kapacitu města i všech ostatních krkonošských
středisek v rámci územně plánovací dokumentace, stanovit limity pro počty lůžek a požadovat
jejich dodržování. V současné době je ostatně připravován nový územní plán Rokytnice,
jehož koncept již byl vyhodnocen z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA). Toto
vyhodnocení lze považovat za relevantní podklad pro vyhodnocení kumulativních vlivů
návštěvnosti jako maximální přípustnou variantu. Dotčená plocha je zařazena mezi „plochy
smíšené centrální“, kde lze budovat bytové domy se službami či občanskou vybaveností.
Záměr je tedy s novým územním plánem v souladu.
Na druhou stranu v ÚP není na dotčené ploše nijak stanovena přípustná kapacita objektu.
Objekt navržený v záměru má kapacitu 172 osob, což se vzhledem k velikosti pozemků jeví
jako poměrně vysoký počet. Z toho lze soudit, že kapacita objektu je poněkud vyšší, než aby
se dala považovat za neutrální z hlediska příspěvku ke kumulaci návštěvnosti.
Z uvedených důvodů je vliv záměru na celistvost EVL a PO Krkonoše a na všechny jejich
předměty ochrany v kontextu kumulací vlivů s dalšími záměry hodnocen jako mírně
negativní.
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4.5

VYHODNOCENÍ MOŽNÝCH PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ

Na polské straně navazuje na českou EVL a PO obdobně SCI a SPA Karkonosze. V důsledku
realizace záměru nelze očekávat žádné zaznamenatelné ovlivnění lokalit.
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5

Závěr

Hodnocený záměr „Polyfunkční dům Rokytnice nad Jizerou“ nemá významný
negativní vliv na žádné evropsky významné lokality ani ptačí oblasti a jejich předměty
ochrany.
Byl shledán mírně negativní vliv záměru na některé předměty ochrany, přičemž se jedná
většinou o vlivy nepřímé, způsobené rostoucí návštěvností Krkonoš. Tyto vlivy nelze řešit na
úrovni jednoho záměru a regulace návštěvnosti musí vyplývat z územních plánů obcí a
vyšších územně správních celků. Hodnocený záměr proto je z hlediska vlivů na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti hodnocen jako realizovatelný. Dále jsou navržena opatření,
která je třeba dodržet pro zmírnění negativních dopadů záměru na EVL a PO Krkonoše.
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6

Zmírňující opatření

Při stavbě je třeba bránit poškození břehové linie stromů, neumisťovat zde sklad materiálu ani
odpadu, výkopové práce v blízkosti stromů omezovat na nejmenší možnou plochu.
Během stavby je třeba zabránit znečištění toku splachem. Přebytečnou zeminu a odpady je
třeba bez zbytečných prodlev odvážet mimo staveniště, nebezpečné odpady ukládat do
bezpečných nádob. Je třeba dbát na dobrý technický stav všech využitých vozidel a
mechanismů, pod zaparkované stroje umisťovat záchytné nádoby proti úkapům olejů a mít
k dispozici prostředky na likvidaci případných větších úniků ropných látek nebo olejů. Během
provozu záměru je třeba pravidelný servis lapače ropných látek.
Negativní vlivy návštěvnosti Krkonoš lze do značné míry zmírnit osvětou. Mnohé negativní
vlivy jsou totiž způsobeny neukázněností návštěvníků, pohybem mimo turistické cesty,
lyžováním při nedostatečné sněhové pokrývce apod. Jako vhodné opatření doporučuji
umístění několika plakátů nebo tabulí v každém z domů (ve vstupních prostorách nebo tam,
kde bude pravděpodobný pohyb všech obyvatel a hostů), které by informovaly o přírodních
hodnotách Krkonoš, jejich ohrožení, pravidlech chování v NP a jejich zdůvodnění, o
důsledcích neukázněného chování na přírodní hodnoty apod. Při vhodném řešení budou
takové tabule zároveň plnit i estetickou úlohu. Dále je možné rozdávat hostům pensionu
letáky na toto téma.
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