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1. ÚVOD
1.1 Zadání
Zadavatelem naturového hodnocení záměru „Rybníky Na prameni“ (dále jen „záměr“) je pan
Ing. Oldřich Knápek (PROJEKCE s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 25905449), a to na
základě stanoviska, kterým Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a
zemědělství, dospěl k závěru, že záměr může významně ovlivnit Ptačí oblast Králický Sněžník (kód
lokality CZ 0711016) – č. j. 64837/2013/OŽPZ/Le ze dne 11. 10. 2013.

1.2 Cíl hodnocení
Cílem tohoto hodnocení je zjistit, zda má záměr významně negativní vliv na předmět ochrany a
celistvost dotčené ptačí oblasti (dále jen „PO“). Toto hodnocení má také v případě potřeby
navrhnout zmírňující opatření.

1.3 Postup zpracování hodnocení
Předložené hodnocení je vypracováno podle ustanovení § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen "ZOPK"), směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o
stanovištích 92/43/EHS, metodickými doporučeními MŽP ČR a Evropské komise (Kolektiv 2001,
2001a, MŽP ČR 2007). Právní rámec, terminologie a pozadí procesu hodnocení dle § 45i ZOPK jsou
detailně řešeny v doporučené metodice hodnocení vydané MŽP ČR (MŽP ČR 2007).
Dále naturové hodnocení vychází z projektové dokumentace záměru, vlastní rekognoskace území,
z dat pravidelného monitoringu předmětu ochrany PO Králický Sněžník, z údajů odborných portálů
a z odborné literatury se vztahem k předmětu ochrany a dotčenému území.

2. ÚDAJE O ZÁMĚRU
2.1 Základní informace o záměru
Název záměru: „Rybníky Na prameni“
Charakter akce: nová stavba
Místo stavby:

Kraj: Pardubický
Obec: Králíky
Katastrální území: Dolní Hedeč

Investor: Ludmila Podzimková, Dolní Hedeč 49, 561 69 Králíky
Zpracovatel naturového posouzení: Mgr. Kateřina Geržová, Sedloňov 133, 517 91 Deštné v O. h.
Oprávnění k provádění posouzení: Č. j.: 45614/ENV/11-1571/630/11 ze dne 30. 6. 2011
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2.2 Popis stavby

2.2.1 Zhodnocení staveniště
Záměr je situován na pozemku p. č. 18/1 (druh pozemku trvalý travní porost) v k. ú. Dolní Hedeč.
Místo se nachází v extravilánu obce Králíky, místní části Dolní Hedeč, směrem proti toku Králického
potoka (za penzionem Chalupa U pramene). Celá zájmová plocha je v současné době investorem
využívána jako pastvina pro ovce a kozy, součástí je dřevěný přístřešek a zařízení ke zkrmování
sena. Lokalita je silně podmáčená, geomorfologie terénu odkazuje na pravděpodobný výskyt rybníků v minulosti.

2.2.2 Základní údaje o provozu a technologii
Účelem stavby je vybudovat dva průtočné rybníky (tzv. Horní rybník a Dolní rybník) na stávajícím
toku Králického potoka. Rybníky budou nepravidelného tvaru (viz níže).

Rozměry rybníku
Plocha hladiny
Maximální hloubka
Průměrná hloubka
Objem vody

Horní
50 x 25 m
700 m²
1,70 m
1,40 m
980 m³

Dolní
45 x 25 m
530 m²
1,60 m
1,30 m
690 m³

Údolí bude na dvou místech předěleno zemní hrází. Prostory nad hrázemi budou upraveny a
zemina odtěžena, aby vznikly nádržné prostory a umožněna akumulace vody.
Dolní rybník bude mít hráz v km 3,820 Králického potoka, výška hráze bude 2,30 m, šířka hráze 3,00
m a délka hráze 32 m. Hráz bude vybudována z místní zeminy a bude pravidelně po 30 cm hutněna.
Sklon návodní strany bude 1:3, sklon vzdušné strany hráze bude 1:2. Na návodní straně bude hráz
opevněna pohozem z hrubého štěrku, tl. 20 cm na vrstvě štěrkopísku. Vzdušná líc a koruna budou
osety travním semenem a pravidelně koseny.
Horní rybník bude mít hráz v km 3,894 Králického potoka, výška hráze bude 2,20 m, šířka hráze
3,00 m a délka hráze 39 m. Hráz bude vybudována z místní zeminy a bude pravidelně po 30 cm
hutněna. Sklon návodní strany bude 1:3, sklon vzdušné strany hráze bude 1:2. Na návodní straně
bude hráz opevněna pohozem z hrubého štěrku, tl. 20 cm na vrstvě štěrkopísku. Vzdušná líc a
koruna budou osety travním semenem a pravidelně koseny. Pokud bude hráz používána k
přejíždění, bude zpevněna vrstvou štěrku.
Regulace hladin a vypouštění rybníků se bude provádět pomocí prefabrikovaných
železobetonových požeráků o rozměrech 600 x 600 mm, výšky 3 m. Hradicí stěna je z dřevěných
fošen 600 x 200 x 40 mm, které jsou zasunuty v drážce z U profilu osazené v požeráku. V přední
drážce budou buď osazeny ocelové česle, které brání úniku ryb a z prostoru rybníka bude odváděna
horní prohřátá voda, nebo bude v drážce osazena další fošnová stěna, která bude mít nad dnem
mezeru 0,5 m a z rybníka bude odváděna spodní voda. Odpad od požeráku bude z plastové truby
DN 300, která bude obetonována.
Vzhledem k tomu, že rybníky jsou průtočné, budou opatřeny bezpečnostními přelivy, pro převedení
4

průtoků při mimořádných srážkách (bouřkových přívalech). Přelivy jsou situovány do korun hrází a
budou provedeny jako snížené lichoběžníkové profily, opevněné silničními panely, aby bylo možno
korunu hráze přejíždět. Hloubka přelivu bude 0,3 m, délka ve dně 6,0 m, sklon svahů 1:10.
V místě vyústění odpadů z rybníků a bezpečnostních přelivů bude koryto potoka na délku 3 m
opevněno těžkým kamenným záhozem.
Při realizaci stavby bude pokáceno 10 ks olší o průměru 30 – 35 cm a bude odstraněna stávající
dřevěná salaš pro ovce. Celkový zábor půdy bude 2588 m2.

Obr. 1: Situační zákres záměru (PROJEKCE s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk)
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3. EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI

3.1 Identifikace dotčených evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí
Pro hodnocení dle §45i ZOPK jsou EVL a PO 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).

Plocha navržená v projektu záměru se nachází na území PO Králický Sněžník. Tato lokalita byla
vyhodnocena jako dotčená. Ovlivnění dalších evropsky významných lokalit a ptačích oblastí se
nepředpokládá.

3.2 Charakteristika dotčených evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí
PO Králický Sněžník (CZ 0711016)
Ptačí oblast Králický Sněžník byla vymezena nařízením vlády ČR č. 865/2004 Sb. (ze dne 8. 12.
2004). Území se nachází v hraniční oblasti na severní Moravě a rozprostírá se mezi obcemi Staré
Město, Branná, Bohdíkov, Štíty, Jablonné nad Orlicí, Králíky, Mladkov a Dolní Morava. Navrhované
území je dosti členité (352 - 1160 m n. m.), zaujímá i Hanušovickou vrchovinu a východní část Orlických hor. Na délku měří 32 km a na šířku 17 km (celková rozloha je 30191,6703 ha).
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 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 výrazně 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. Odhadovaná velikost populace na území oblasti je 200 párů.
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Obr. 2: Mapa PO s vyznačeným záměrem (Mapový podklad: DMU 25 © GEODIS BRNO s. r. o.)
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3.3 Popis dotčených předmětů ochrany
Za dotčené je třeba považovat všechny předměty ochrany EVL, které se nacházejí v předmětném
území a mohou být v souvislosti s realizací záměru ovlivněny. Vzhledem k charakteru a lokalizaci
záměru v dotčeném území lze vyhodnotit jako dotčený předmět ochrany pouze ptačí druh chřástal
polní (Crex crex). Další předměty ochrany se na místě nevyskytují a záměrem nebudou ovlivněny.
Chřástal polní (Crex crex)
Chřástal polní je o něco menší než koroptev (na většině těla je zbarven rezavohnědě), který hnízdí
na vlhčích loukách, pastvinách a ladech, výjimečně i v polích od nížin až do vyšších poloh. Důležitým faktorem je přítomnost mokřin, pramenišť a drobných krajinných struktur (kamenné snosy,
vrbové křoviny apod.), které po případném pokosení luk poskytují vhodná refugia.
Počet volajících samců se na jednotlivých lokalitách v průběhu hnízdní sezóny dost výrazně mění.
Důvodem je vysoká nestálost samců na lokalitě, spojená se sociálním systémem druhu, ale také
management hnízdních biotopů (kosení, pastva). Samci obsazují teritoria a hlasitým voláním lákají
samice. Párové pouto je pouze krátkodobé (průměrně 7–10 dnů). Po snesení prvních vajec samci
samice opustí a lákají další samice buď v okolí, nebo se mohou přemístit až stovky kilometrů od
místa předchozího hnízdění. Na vejcích sedí a o mláďata pečují pouze samice, které mláďata z prvního hnízdění opouštějí, když je jim zhruba 12 dnů, a pak vytvářejí pár s dalším samcem a snášejí
druhou snůšku. Chřástalové polní na hnízdiště přilétají koncem dubna a v květnu, odlet na zimoviště probíhá v září až říjnu.
Centra současného výskytu chřástala polního jsou v pohraničních pohořích a jejich podhůřích (Šumava, Novohradské hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky, Javorníky, Vsetínské vrchy, Hostýnské vrchy, Vizovické vrchy a Bílé Karpaty) a také ve vojenských újezdech
(Doupov/Hradiště, Libavá, Boletice). Osídleny jsou také některé nížinné oblasti (např. soutok Moravy a Dyje) a pahorkatiny (Dačicko, Jindřichohradecko, Českomoravská vysočina, Voticko aj.). Početnost je odhadována na 1 500–1 700 párů.
Populace chřástala polního v ČR se nachází v příznivém stavu. Po výrazném vzestupu od počátku
90. let 20. století se početnost od 2. poloviny 90. let udržuje na zhruba stabilní úrovni s různě výraznými meziročními výkyvy na jednotlivých lokalitách, ale na celostátní úrovni kolísá jen mírně.
Zvláště po roce 2000 dochází v některých oblastech (např. PO Šumava, PO Králický Sněžník) ke
zvětšování plochy pastvin. Zavedení trvalé pastvy však vede k úplnému vymizení chřástalů polních
a patří v současnosti k nejvýznamnějším ohrožujícím faktorům. K velkým ztrátám na hnízdech i
mláďatech dochází při kosení luk. Používání moderní výkonné mechanizace umožňuje velice rychlý
průběh seče na velkých plochách naráz. Při kosení od krajů pozemků k jejich středu uhyne až 60 %
přítomných chřástalích kuřat, zatímco kosení od středu k okrajům sníží ztráty až o dvě třetiny.
Nejlepším způsobem ochrany chřástala polního je posun seče (nejdříve 15. 8.).
Výsledky sčítání a sledování stanovišť v PO potvrdily, že hlavní jádrové lokality chřástala polního se
nacházejí v katastrálních územích obcí Hynčice nad Moravou, Křivá Voda, Kopřivná, Podlesí-město,
Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Šléglov, Vikantice, Vojtíškov, Vysoká u Malé Moravy, Zlatý
Potok a Žleb. Katastrální území Dolní Hedeč tedy není součástí těchto jádrových oblastí.
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4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVROPSKY VÝZNAMNÉ
LOKALITY A PTAČÍ OBLASTI
4.1 Hodnocení úplnosti podkladů
Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady:


projektová dokumentace (PROJEKCE s.r.o., Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk; září 2013)



stanovisko KÚ Pardubického kraje (č. j. 64837/2013/OŽPZ/Le ze dne 11. 10. 2013)



výpis údajů z Nálezové databáze AOPK ČR s údaji o výskytu chřástala polního v zájmovém
území v letech 2000 až 2012

Rekognoskace území za účelem posouzení aktuálního stavu lokality proběhla dne 16. listopadu
2013. Pro provedení tohoto hodnocení byly tyto podklady shledány jako dostatečné. Hodnocení se
nevěnuje vlivům na další druhy živočichů a rostlin a nenahrazuje tak biologické hodnocení ve
smyslu § 67 ZOPK.

4.2 Vyhodnocení vlivů záměru
4.2.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů
Stupnice hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany, jenž je navržena metodickým
doporučením MŽP ČR (MŽP ČR 2007):
Hodnota

Termín

Popis

-2

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

-1

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

0

Nulový vliv

+1

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

+2

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

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv na celistvost a
předměty ochrany evropsky významných lokalit a/nebo ptačích oblastí. Za referenční cíl pro
vyhodnocení vlivu záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti bylo v souladu s
metodickými doporučeními Evropské komise (Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a) a platnou legislativou
zvoleno: zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty ochrany evropsky
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významných lokalit a ptačích oblastí (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí
druhy). Jako konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů záměru bylo zvoleno slovní vyhodnocení
všech potenciálně relevantních vlivů záměru.
Za významný negativní vliv je typicky považována přímá a trvalá ztráta části stanoviště druhu či
typu přírodního stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL nebo PO. Za hlavní kritérium
(hladinu významnosti vlivu) lze konkrétně považovat likvidaci minimálně 1 % rozlohy typu
přírodního stanoviště či 1 % velikosti populace evropsky významného druhu na území dané EVL.

4.2.2 Hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany
V roce 2007 byla odhadovaná velikost populace v území 200 volajících samců. Vzhledem k
početnosti populace na území PO Králický Sněžník a velké pohyblivosti chřástalích samců během
hnízdní sezóny se může chřástal polní objevit prakticky v kterémkoliv lučním porostu. Přítomnost
chřástalů se mění jak meziročně, tak během sezóny. Výskyt je ovlivňován jednak charakterem
počasí v jednotlivých letech a zejména výškou travního porostu, která je závislá na režimu sečení
ploch. V rámci PO je tedy třeba rozlišovat významné plochy, kde se chřástal vyskytuje pravidelně a
méně významné plochy, na nichž je výskyt ojedinělý nebo jen náhodný a podle toho také
přistupovat k ochraně těchto ploch. Chřástal polní preferuje spíše opuštěné louky s alespoň
maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. S ohledem na polohu zájmové lokality a skutečnost,
že zde výskyt chřástala polního nebyl zaznamenán, je možné dotčenou lokalitu označit jako plochu
se sníženým potenciálem pro výskyt tohoto druhu (Hora et al. 2010).
Ztráta stanoviště, kterou způsobí zastavění těchto ploch dvěma rybníky, se významně nedotkne
populace chřástala polního v PO. Vzhledem k současnému režimu využívání je pro něj většina
dotčené pastviny neobyvatelná. Geomorfologie i současné zamokření významně limituje výskyt
zájmového druhu. Důležitým faktorem ovlivňujícím vhodnost stanoviště je výška bylinné vegetace,
která musí dosahovat alespoň 20 cm, častěji ale mnohem více (úkryt a ochrana před predátory).
Porosty, které se na ploše vyskytují, nejsou chřástalem polním výrazněji preferovány. Riziko
přímého ovlivnění jedinců či hnízd chřástala polního je proto minimální.
Ve fázi výstavby bude potenciální vliv na předmět ochrany PO spočívat také ve zvýšeném rušení
hlukem, pohybem osob a stavební techniky. Takto bude ovlivněno zejména bezprostřední okolí
místa stavby a příjezdové cesty. S ohledem na dlouhodobou absenci předmětu ochrany v takto
dotčeném území je možné vliv stavební činnosti na populaci chřástala polního vyhodnotit jako
zanedbatelný. Zábor trvalých travních porostů způsobený hodnoceným záměrem je hluboko pod
hranicí 1 % z celkové rozlohy těchto stanovišť na území PO.

Předmět ochrany

Hodnota vlivu

Zdůvodnění

Chřástal polní
(Crex crex)

-1

Realizací záměru dojde k záboru potenciálního místa výskytu předmětu
ochrany, ovšem vzhledem k celkové rozloze a charakteru záboru jde o mírně
negativní vliv záměru.
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Obr. 3: Ortofotomapa PO s vyznačením záznamů chřástala polního (Crex crex) v letech 2000 až
2012 (AOPK ČR, NDOP 2013). Mapový podklad: ortofoto © GEODIS BRNO s. r. o.
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4.2.3 Hodnocení vlivů záměru na celistvost evropsky významné lokality
Celistvostí EVL nebo PO se rozumí dle ZOPK soudržnost ekologických struktur a funkcí EVL nebo
PO posuzovaná ve vztahu k předmětům jejich ochrany. Hodnocení vlivů na celistvost lokality se
zaměřuje na zjištění, zda záměr:
· způsobuje změny důležitých ekologických funkcí
· významně redukuje plochy výskytu typů stanovišť (a to i těch méně kvalitních v rámci EVL)
nebo životaschopnost populací druhů v dané lokalitě, jež jsou předmětem ochrany
· redukuje diverzitu lokality
· vede ke fragmentaci lokality
· vede k redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav předmětu ochrany
· narušuje naplňování cílů ochrany lokality
Vlivem plánovaného záměru nedojde k narušení ekologické či geografické integrity území (tedy
celistvosti lokality), neboť se dotčená plocha nenachází v jádrovém území předmětu ochrany. Realizace navrženého záměru proto nebude představovat významné ovlivnění celistvosti PO Králický
Sněžník.

4.2.5 Hodnocení kumulativních vlivů
Pro hodnocení kumulativních vlivů byl využit Informační systém EIA a dostupná územně plánovací
dokumentace – byly vyhledávány záměry, které by byly lokalizovány na území dotčené obce nebo
ty, kde by byla identifikována jako dotčená PO Králický Sněžník. 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). Plošná ztráta
stanovišť vzniklá v důsledku tohoto záměru (v porovnání s rozlohou vhodných biotopu chřástala
polního v PO) je zanedbatelná. Velkoplošně působícím faktorem, který významně snižuje
reprodukci a přežívání chřástala polního v PO, je nevhodné načasování a způsob seče rozsáhlých
travních porostů. Není možné konstatovat, že by v kumulaci s ostatními záměry a koncepcemi byly
významně zhoršeny vlivy záměru až na úroveň významně negativních vlivů.

5. NÁVRH OPATŘENÍ MINIMALIZUJÍCÍ NEGATIVNÍ VLIVY


Stavební práce zahájit před začátkem hnízdního období chřástalů (tedy do 10. 5.) nebo až
po jeho skončení (tedy od 30. 7.).
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6. ZÁVĚR

Závěrem je možno konstatovat, že předložený záměr „Rybníky Na prameni“ nemá významný
negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na předměty ochrany ani celistvost
evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
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7. PODKLADY

7.1 Seznam zkratek
AOPK ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
EIA – posouzení vlivů na životní prostředí
EVL – evropsky významná lokalita
KÚ – krajský úřad
MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky
PO – ptačí oblast
ZOPK – zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
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8. FOTODOKUMENTACE
Všechny fotografie jsou pořízeny autorkou hodnocení dne 16. listopadu 2013.

Foto č. 1: Pohled na umístění tzv. horního rybníku v rámci záměru

Foto č. 2: Stávající přístřešek pro ovce a kozy na rozmezí horního a dolního rybníku
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Foto č. 3: Pohled na umístění tzv. dolního rybníku v rámci záměru
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