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Úvod a cíle posouzení 
Na základě požadavků vyplývajících ze Smlouvy o přistoupení ČR k EU ze dne 16. dubna 

2003, ze směrnice o ptácích 79/409/EHS a směrnice o stanovištích 92/43/EHS byly v České 

republice zákonem č. 218/2004 Sb. ze dne 8. dubna 2004, upraveny podmínky pro vytváření 

soustavy chráněných území evropského významu Natura 2000 a stanovena pravidla pro jejich 

ochranu. Natura 2000 je celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, 

jejímž cílem je zachovat přírodní stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu 

rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo popřípadě umožnit obnovení tohoto 

stavu. Na území České republiky je Natura 2000 tvořena ptačími oblastmi a evropsky 

významnými lokalitami. V ČR bylo dosud vymezeno 38 ptačích oblastí. Nařízením vlády bylo do 

národního seznamu zařazeno 863 evropsky významných lokalit, které budou požívat smluvní 

ochranu nebo budou chráněny jako zvláště chráněné území. 

Toto posouzení bylo vypracováno na základě smlouvy o dílo č. 58/2007 uzavřené mezi 

autorem posouzení a objednatelem díla, kterým je Ministerstvo zemědělství, odbor zemědělská 

agentura a pozemkový fond. Úkolem posouzení je vyhodnotit potenciální vlivy záměru výstavby 

polních cest v katastru obce Velká Morava na lokality soustavy Natura 2000 a případně 

doporučit možná zmírňující opatření. Tímto materiálem nelze nahradit jiná biologická hodnocení 

a jeho výsledky nejsou směrodatné při posuzování vlivu záměru na populace zvláště 

chráněných rostlin a živočichů, které nepatří k předmětům ochrany v dotčených lokalitách 

soustava Natura 2000 nebo se vyskytují mimo území těchto lokalit. 

 

Základní údaje o zám ěru 
Název:  Výstavba polních cest v k.ú. Velká Morava 

Poloha 

Kraj: Pardubický 

Okres: Ústí nad Orlicí 

Obec: Dolní Morava 

Katastrální území: Velká Morava 

 

Charakteristika 

Staveniště se nachází v k.ú. Velká Morava, východně od obce (obr. 1). Jednotlivé cesty na 

sebe navazují a ve dvou místech navazují na intravilán obce Velká Morava. Cesty jsou vedeny 

přibližně po vrstevnici zatravněného svahu ve směru jih – sever. Jsou situovány směrově na 

stávající více či méně používané travnaté, resp. částečně kamenité úseky, které však nemají 

konstrukční parametry pro současný způsob hospodaření. Jedná se tedy o rekonstrukce 

stávajících polních cest, pouze u cesty P10b se jedná spíše o opravu porušené vozovky. 

Navržené cesty budou sloužit pro zajištění přístupu zemědělských subjektů na pozemky a 

současně bude zpřístupňovat všechny nově navržené pozemky podél cesty. Cesty zároveň 

slouží jako turistické trasy a výhledově se uvažuje s dalším využitím některých cest pro vedení 

cyklostezky. 

Záměr je rozdělen na několik stavebních objektů. Prvním stavebním objektem jsou polní 

cesty označené P5, P9, P10a, P10b a P11b. Celková délka 2 535 m, z toho: cesta P5 – 413 m, 
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cesta P9 – 1545 m, cesta P10a – 225 m, cesta P10b – 186 m, cesta P11b – 166 m. Cesty mají 

navržen kryt z asfaltobetonu, krajnice jsou zpevněny zhutněným štěrkem. Jedná se o 

jednopruhové komunikace s výhybnami, šířka vozovky 3,0 m,  šířka zpevněných krajnic 2 x 

0,50 m. V trase navrhované polní cesty P5 dojde k odstraňování dřevin a to 3x průměr kmene 

40 cm, 1x průměr kmene 50 cm a náletový porost do 10 cm o ploše cca 20 m2. V trase polní 

cesty P9 bude smýcen náletový porost na ploše cca 200 m2. 

Druhým stavebním objektem je cesta M2. Je navržena jako hlavní, dvoupruhová, šířka 

jízdních pruhů 2,75 m, šířka zpevněných krajnic 2 x 0,25 m, délka 397 m.  

 Třetí stavební objekt je ozelenění, které tvoří liniová výsadba stromů podél cesty  P9 a 

to: interakční prvek IP4 v km 0,021 – 0,233 a interakční prvek IP6 v km 0,623 – 1,509. Druhy 

navržené k výsadbě: javor klen, jasan ztepilý, jeřáb obecný, třešeň ptačí. Celkem                                                          

106 ks sazenic. Lokalizace jednotlivých stavebních objektů je znázorněna na obrázku 3. 

 

Obrázek 1.: Lokalizace zájmového území 

 
 

Metodika 
Posouzení bylo zpracováno podle metodických pokynů MŽP ČR a odpovídá posouzení podle 

§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., vychází z konceptu dokumentace k záměru v rozsahu podle příl. 

4 zák. 100/2001 Sb. Dotčená lokalita byla navštívena dne 25. 10. 2007. Ve sledovaném území 

byla provedena lokalizace jednotlivých ploch, které budou dotčeny v případě realizace 

hodnoceného záměru a byly vyhodnoceny vztahy mezi nimi a posuzovanou ptačí oblastí. Byl 

proveden orientační biologický průzkum zaměřený na kvalitu stanovišť na dotčených plochách 



 6 

s ohledem na biotopové preference chřástala polního. K vyhodnocení přítomnosti chřástala 

polního na lokalitě byly využity výsledky biologického průzkumu, který během vegetační sezóny 

2007 v dotčeném prostoru zpracovali Mgr. Stanislava Čížková a RNDr. Jiří Veselý. Při 

zjišťování rozlohy vhodných stanovišť pro chřástala polního v rámci celé ptačí oblasti byly 

použity informace z mapování biotopů pro soustavu Natura 2000. K popisu lokalit soustavy 

Natura 2000 byly využity informace dostupné na internetovém portálu AOPK ČR a odborná 

literatura se vztahem k předmětům ochrany. 

 

Identifikace a popis ovlivn ěných lokalit soustavy Natura 2000 
Jediná lokalita soustavy Natura 2000, která by mohla být posuzovaným záměrem dotčena, je 

Ptačí oblast Králický Sn ěžník , která byla vymezena nařízením vlády ČR č. 865/2004 Sb.,  ze 

dne 8. 12. 2004. Vliv na jiné ptačí oblasti a evropsky významné lokality soustavy Natura 2000 

se vzhledem k lokalizaci a charakteru stavby nepředpokládá (viz obr. 1). 

 

Základní údaje o pta čí oblasti 

Název lokality: Králický Sněžník 

Kód lokality: CZ0711016 

Kraj: Olomoucký, Pardubický 

Rozloha: 30.225,33 ha  

 

Charakteristika pta čí oblasti 

Ptačí oblast Králický Sněžník se rozkládá na uzemí Hanušovické vrchoviny. Pro oblast je 

charakteristický kopcovitý reliéf s množstvím menších údolí a drobných vodotečí. Ve 

vegetačním krytu jsou zastoupeny rozsáhlejší lesní porosty, převážně kulturních smrčin, méně i 

původní jedlobukové porosty. Velký význam pro charakter krajiny a biologickou hodnotu oblasti 

má rozptýlená zeleň (porosty dřevin na hromadnicích, kolem cest, na mezích, kolem vodotečí) a 

stovky hektarů lučních porostů. Louky byly v minulosti obhospodařovány spíše extenzivně nebo 

jen nepravidelně, v současnosti jsou častěji využívány pro pastvu dobytka a jako zdroj sena. 

V posledních letech se rozloha kulturních travních porostů dále zvětšila v důsledku 

zatravňování orné půdy. Podhorské louky hostí největší populaci chřástala polního (Crex crex) 

v ČR. Tento druh a jeho biotop je jediným hlavním předmětem ochrany Ptačí oblasti Králický 

Sněžník. Odhadovaná velikost populace na území oblasti je 150 – 170 párů. 

Z dalších hnízdících druhů zde nalezneme čápa černého (Ciconia nigra), výra velkého 

(Bubo bubo), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žlunu šedou (Picus canus), datla černého 

(Dryocopos martius) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). 

 

Popis p ředmětu ochrany 

Chřástal polní se řadí mezi celosvětově nejohroženější a nejzranitelnější druhy ptáků. V 

posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a střední Evropy a jeho osídlení je 

zde jen ostrůvkovité. Rychlost a míra ústupu vedla k tomu, že byl zařazen mezi nejohroženější 

ptáky v Evropě. Kromě toho, že je uveden v příloze I směrnice EU o ptácích a je proto 

povinností jej chránit vyhlašováním ptačích oblastí, je chráněn Bonnskou a Bernskou úmluvou a 
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patří k prioritním evropským druhům ptáků, pro které Bird Life International vypracoval akční 

plány na jejich ochranu. 

Centrum výskytu nyní představuje východní Evropa. Hlavním důvodem úbytku je ztráta 

vhodného biotopu v důsledku intenzivního způsobu obdělávání luk a pastvin. V ČR byl do 

poloviny 20. století běžným druhem, pak nastala silná redukce stavů a to především v nížinách. 

Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90. let a od té doby došlo k nárůstu početnosti 

i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. V současné době žije na území ČR asi 1500 – 

1700 párů chřástala polního. Vyhláškou č. 395/1992 Sb. je zařazen mezi zvláště chráněné 

druhy živočichů ČR v kategorii silně ohrožený. 

Centrem rozšíření jsou podhorské lokality v nadmořské výšce mezi 400 – 800 metrů. 

Chřástal se vyskytuje především v různých typech luk, řidčeji se nachází v polních kulturách. 

V době hnízdění je důležitým faktorem výška vegetace, která musí být minimálně 20 cm a 

významnou roli hraje i hustota a druhové složení porostu. Příliš husté a v nadzemní vrstvě 

špatně průchodné porosty nejsou pro chřástala optimální. Důležitá je rovněž přítomnost mokřin 

a pramenišť s rozptýlenými porosty křovitých vrb. 

Z afrických zimovišť přilétá do České republiky v dubnu – květnu a zůstává zde do srpna 

– října. Maximum výskytu připadá na období květen – srpen. Hnízdění v našich podmínkách 

začíná v druhé polovině května a trvá do první poloviny srpna (obr. 2).  

 

Obrázek 2.: Průběh hnízdní sezóny chřástala polního. (převzato: ČSO, 2001: Chřástal polní – 

pomozme mu přežít) 

 
 

Chřástal polní je sukcesivně polygamní druh, o snůšku se stará pouze samice. Po snesení 

prvních vajec opouští samec samici a láká samice v okolí nebo opouští lokalitu a odlétá i na 

velké vzdálenosti, kde opět zakládá nové teritorium. Někdy se i samice mohou mezi první a 

druhou snůškou přemisťovat na větší vzdálenosti. Samice běžně hnízdí dvakrát ročně. 

Největší ohrožení pro chřástaly polní vyplývá ze současných způsobů zemědělského 

hospodaření, zejména z rychlého mechanizovaného kosení velkých ploch luk od kraje ke 

středu. Významná je i doba seče, protože chřástalové hnízdí poměrně pozdě a nejsou schopni 

vyvést mláďata před běžným termínem senoseče. Neblaze působí i likvidace lučních pramenišť 

a mokřadů. Také intenzivní pastva způsobuje opuštění lokality chřástaly, protože dobytek 
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likviduje nezbytný vegetační kryt a často se soustřeďuje na vlhkých prameništích a ničí tato 

chřástalem preferovaná stanoviště. Nejjednodušším ochranným opatřením je změna způsobu 

kosení tak, že louka je kosena od centra směrem k okrajům a chřástalí rodinky mají možnost 

uniknout do okolních lučních porostů. 

 

Vyhodnocení p řítomnosti p ředmětů ochrany v dot čeném území 
Zájmové území leží v severozápadní části Ptačí oblasti Králický Sněžník. Výstavba cest je 

navržena na plochách s trvalými travními porosty, které jsou v současnosti z větší části 

využívané jako pastviny nebo pravidelně sečené louky (obr. 3 a 4). Plánované cesty jsou 

s výjimkou cesty M2 navrženy v trasách stávajících nezpevněných polních cest. 

 

Obrázek 3.: Charakter zájmového území a lokalizace stavebních objektů 

 
 

Vegetace na okolních loukách je determinována historií zemědělského hospodaření. Většinou 

se jedná o druhově chudší louky, které byly v minulosti hnojeny, eventuelně byl jejich povrch 

narušen a byly sem dosety produkční druhy trav. V porostech dominují trávy (srha laločnatá, 

ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá a bojínek luční). V menší míře se uplatňuje i kostřava 

červená a trojštět žlutavý. Z lučních bylin je přítomna kopretina bílá, kerblík lesní, třezalka 

tečkovaná, řebříček obecný, hrachor luční, kokrhel menší, pryskyřník prudký, jetel plazivý, 

starček přímětník, svízel bílý, škarda dvouletá, máchelka podzimní, kontryhel obecný a světlík 

lékařský. Na místech, kde se shromažďuje dobytek se vyskytují nitrofilní rostliny a druhy, jejichž 

přítomnost je podmíněna narušováním povrchu půdy (pcháč oset, pampeliška, pelyněk 
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černobýl, kopřiva dvoudomá, šťovík tupolistý, lopuch menší, bodlák kadeřavý). 

Neobhospodařované okraje stávajících polních cest zarůstají dominantními druhy trav, 

maliníkem a náletem dřevin, v němž se uplatňuje vrba jíva, jasan ztepilý, bříza bělokorá, javor 

klen, jeřáb obecný, svída krvavá, růže šípková, ostružiník a bez černý. Místy mají tyto dřeviny 

charakter liniových výsadeb s podílem jehličnanů (smrk ztepilý, borovice lesní). Také trasa cesty 

P5, která je částečně vedena po opuštěné polní cestě je zcela zarostlá křovinami. 

  

Obrázek 4.: Charakter porostů na místech plánovaných polních cest  
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Charakter porostů v okolí plánovaných cest tedy odpovídá biotopovým nárokům chřástala 

polního, ale během terénního šetření v hnízdní sezóně 2007 nebyla jeho přítomnost 

v zájmovém území zjištěna. Nejbližší výskyt byl zaznamenán na protějším svahu údolí Moravy 

asi 1 km severozápadně od hodnoceného záměru (Čížková & Veselý 2007). Absence 

zájmového druhu je pravděpodobně způsobena způsobem využívání zdejších travních porostů. 

Pastva dobytka, která probíhá na většině dotčených ploch, prakticky vylučuje možnost výskytu 

chřástala polního, neboť na vypasených plochách tento pták nenachází dostatečný úkryt a je 

rušen pohybem dobytka. Louky na zájmových plochách jsou také relativně suché a chřástal 

polní preferuje stanoviště s alespoň maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí biotopy 

zpravidla hostí větší množství hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Stanoviště 

s vlhkomilnou vegetací se v zájmovém území nacházejí jen ojediněle v okolí pramenných 

stružek. Na těchto vlhčích místech se však shromažďuje dobytek a silně je rozšlapává. 

Na nepasených plochách zase významně omezuje možnosti výskytu chřástala polního 

pravidelná seč, která obvykle probíhá v době, kdy chřástalové ještě hnízdí. Samotné polní cesty 

nejsou optimálním biotopem chřástala, ale jejich neobhospodařované okraje mohou sloužit jako 

úkryty pro jedince, kteří by se v území eventuelně vyskytli. Jejich plošný rozsah však 

nedostačuje k trvalé přítomnosti nebo hnízdění tohoto druhu. Za současného stavu lze zájmové 

území charakterizovat jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala, avšak jeho výskyt je 

limitován stávajícím managementem.  

 

Vyhodnocení vliv ů na předmět ochrany 
Realizací stavby nedojde k záboru pozemků, na nichž se vyskytují biotopy, které mohou být 

trvale využívány chřástalem polním. Dočasně bude narušena vegetace na okrajích polních cest, 

která však bude záhy regenerovat do původního stavu. Provoz na cestách po ukončení stavby 

bude ve srovnání se současným stavem navýšen o pohyb cyklistů a pěších turistů. Tento nárůst 

nebude působit závažnější vyrušování chřástalů, kteří by potenciálně mohli zahnízdit v okolních 

loukách. Je však třeba vhodným způsobem zabránit vjezdu motorových vozidel, s výjimkou 

mechanizace, která bude sloužit k obhospodařování okolních ploch. 

 

Kumulativní vlivy 
Na celém území PO Králický Sněžník jsou v současnosti v různé fázi přípravy další záměry, 

které se mohou dotknout předmětu ochrany (individuální výstavba, záměry větrných elektráren, 

budování sportovních zařízení). Vzhledem k tomu, že neexistuje kompletní přehled těchto 

aktivit, nelze hodnotit jejich synergický vliv na populaci chřástala polního. Podle zkušeností 

autora předloženého posouzení, je plošná ztráta stanovišť vzniklá v důsledku těchto záměrů 

(v porovnání s rozlohou vhodných biotopů chřástala polního v PO) zanedbatelná. 

K významnému negativnímu ovlivnění by mohlo dojít v případě, že by výstavbou byly zasaženy 

plochy s hojnějším výskytem chřástalů nebo lokality s výskytem biotopů, které tento druh 

preferuje (zarůstající vlhké louky, luční prameniště). Všechny záměry, které by se mohly 

dotknout podobných biotopů, je třeba samostatně posoudit z hlediska vlivu na PO Králický 

Sněžník. 
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 V zájmovém území je plánováno rozšiřování sportovního areálu v k.ú. Velká Morava. 

V důsledku realizace tohoto záměru dojde k plošnému úbytku stanovišť, která by chřástal polní 

mohl potenciálně osídlit. V souvislosti s tímto záměrem také bude zvýšen pohyb osob po 

plánovaných cestách. Za předpokladu, že na nové cesty bude neoprávněným osobám zakázán 

vjezd motorovými vozidly, lze tento kumulativní vliv pokládat za nevýznamný.  

 

Návrh zmír ňujících opat ření 
Pro snížení negativních vlivů při stavbě a provozování navržených cest navrhuji tato opatření: 

  

1) Stavební práce by bylo vhodné zahájit před začátkem hnízdního období chřástalů. Je třeba 

zajistit důsledné dodržování technologických postupů tak, aby nedošlo ke kontaminaci prostředí 

ropnými a jinými toxickými látkami. 

   

2) V celé dotčené oblasti minimalizovat narušení vegetačního a půdního krytu při provádění 

stavby. Stavební materiál skládkovat mimo luční porosty. Narušené plochy upravit do 

původního stavu a urychleně oset původními druhy rostlin, aby se zbránilo uchycení a šíření 

invazních a ruderálních druhů a vodní erozi. 

 

3) Zajistit, aby na nové cesty byl vjezd motorovými vozidly povolen pouze osobám 

hospodařícím na okolních loukách a pastvinách. 

 

 

 

Závěr 
Ze zjištěných skutečností vyplývá, že realizací hodnoceného záměru nedojde k úbytku 

stanovišť, která může chřástal polní využívat. Stanoviště v okolí navržených cest nebyla 

v předcházející hnízdní sezóně chřástalem polním osídlena. Nelze proto očekávat přímý vliv na 

jedince tohoto druhu. Výstavba zpevněných polních cest do určité míry zvýší frekvenci pohybu 

pěších osob a cyklistů v zájmovém území. Ve srovnání se stávajícím způsobem hospodaření, 

které prakticky vylučuje výskyt chřástala polního na lokalitě, je však vliv zvýšené návštěvnosti 

bezvýznamný. Hodnocený záměr tedy nebude mít významný negativní vliv na p ředmět 

ochrany Pta čí oblasti Králický Sn ěžník . 
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Směrnice 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků 

Nařízení vlády č. 685/2004 Sb., kterými se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění 

 


