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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma
Daphne ČR – institut aplikované ekologie

A.2. IČ
266 48 881

A.3. Sídlo
Husova 45
370 05 České Budějovice

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Jméno: Ing. Jiří Mejsnar
Mob.: +420 777171610
E-mail: jiri.mejsnar@daphne.cz

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Revitalizace rašelinišť v Krušných horách – Velké tetřeví tokaniště – 1. etapa
Zjišťovací řízení je prováděno na základě § 4, odst. 1, písm. e) zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění. Podle tohoto znění jsou předmětem posuzování stavby, činnosti a technologie, které podle
stanoviska orgánu ochrany přírody mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit
území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Krajský úřad Ústeckého kraje vydal dne 26. 1. 2009 (pod evidenčním číslem 8243/09/ZPZ/NPO-27)
stanovisko, že nelze pro daný záměr vyloučit významný vliv na EVL nebo PO v územní působnosti
KÚ Ústeckého kraje.
Záměr by šlo rovněž zařadit do kategorie II, bodu 1.3: Vodohospodářské úpravy nebo jiné úpravy
ovlivňující odtokové poměry (např. odvodnění, závlahy, protierozní ochrana, terénní úpravy, lesnickotechnické meliorace, atd.) na ploše od 10 do 50 ha.
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B.I.2. Rozsah (kapacita) záměru
Celková plocha lokality "Velké tetřeví tokaniště"

23,74 ha

Celkový počet přehrazovaných kanálů

38

Celkový počet přehrážek

128

Předpokládaný primární dosah účinnosti vlivů přehrážek po jejich dostavění zasahuje do vzdálenosti
kolem 5 - 30 m od těchto objektů.
B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Tab. 1 Umístění záměru
Kraj

Obec s rozšířenou
působností

Obec s pověřeným
obecním úřadem

Obec

Katastrální území

Ústecký

Teplice

Duchcov

Moldava

Nové Město u
Mikulova

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru
Základním revitalizačním opatřením bude zrušení resp. omezení funkce stávajících odvodňovacích rýh
jejich zablokováním a následným zazemněním tak, aby postupně zmizely z krajiny. K zablokování
koryt bude využito jednoduchých dřevěných přehrážek ze smrkových kulatin, zbytků břehových valů
přetrvávajících z období vyhloubení rýh a přírodního materiálu z okolí. Dřevěné přehrážky jsou pouze
dočasného charakteru a jsou prostředkem usnadňujícím následné zanesení rýh sedimenty a materiálem
a zabraňují odplavení tohoto materiálu při vyšších stavech vody. Přehrážky jsou plně rozložitelné a v
horizontu následných 50 – 80 let se předpokládá jejich pozvolný rozpad.
Revitalizace rašelinišť formou zrušení funkce odvodňovacích systémů je relativně jednoduché
opatření, jehož účinnost byla ověřena na řadě lokalit v Krušných horách i v jiných pohořích u nás
(Jizerské hory, Šumava) i v zahraničí.
Výše navrhovaná opatření nemají charakter vodohospodářských děl, ale udržovacích drobných
terénních úprav v korytech odvodňovacích příkopů, jež mají obnovit původní odtokové poměry a
zvýšit retenci vody v území.
Možnost kumulace s jinými záměry
V současnosti není znám žádný záměr, který by se na revitalizaci rašelinišť podílel kumulativními
účinky.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant
Zdůvodnění potřeby záměru
Na území rašeliniště byl v minulosti vybudován systém drenážních kanálů (příkopů). Tyto kanály,
odvádějící povrchovou vodu, znamenaly též rozsáhlé podpovrchové odvodnění a snížení hladin
podzemní vody, což následně způsobilo negativní změny podmínek pro růst vrchovištní vegetace. To
vedlo ke změně struktury vegetace a současně i podmínek pro život chráněné fauny, zejména silně
ohroženého tetřívka obecného. Cílem prací na řešené lokalitě bylo navržení optimálního systému
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dřevěných přehrážek do kanálů tak, aby došlo k celkovému zvýšení hladiny podzemní vody, zastavení
degradace narušených ploch a snížení odtoku z rašelinišť.
Vymezená oblast pro revitalizaci vychází ze Souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblast
Východní Krušné hory. PO Východní Krušné hory byla vyhlášena nařízením vlády č. 28/2005.
Předmětem ochrany je zde populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho biotop. Cílem ochrany je
zde zachování a obnova ekosystému významných pro tento druh v jeho přirozeném areálu rozšíření a
zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu příznivém z hlediska jeho ochrany.
Rašeliniště představují primární biotop tetřívka obecného v podmínkách střední Evropy. Slouží
především jako trofická základna, ve které nezastupitelnou roli hraje struktura vegetace (nízké,
rozvolněné porosty, vyšší podíl listnatých dřevin, bohaté porosty keříčkové vegetace).
Vymezená oblast pro revitalizaci je v Souhrnu doporučných oblastí vedena jako plocha B10 (Velké
tetřeví tokaniště), kde je vhodným opatřením znefunkčnění odvodnění a nezalesňování plochy
rašelinišť.
Přehled variant
Záměr je předkládán v jedné variantě. V 1. etapě jsou navržena revitalizační opatření na všech
hlavních odvodňovacích kanálech a dále na vybraných úsecích vedlejších kanálů. V druhé etapě se
budou realizovat hradítka (nejdříve po dvou letech od skončení první etapy) pouze za předpokladu, že
bude z hlediska předchozích opatření zjevná vhodnost výstavby objektů i ve zbývajících částech
lokality.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Základním revitalizačním opatřením bude zrušení resp. omezení funkce stávajících odvodňovacích rýh
jejich zablokováním a následným zazemněním tak, aby postupně zmizely z krajiny. Stávající situace
odvodňovacích kanálů je zřejmá z obr. 5 přílohy 1.
V 1. etapě záměru je navrhováno opatření na všech hlavních kanálech (vyjma krátkých suchých úseků
kanálů č. 56 a č. 67 na S lokality), které se na odvodnění lokality podílejí největší měrou, a dále pak
úseky vedlejších kanálů v místech, která se z hlediska účinnosti revitalizace jeví nejnadějněji (vlhká
území, které charakterem vegetace nejvíce odpovídají původnímu rašeliništi). Skupina kanálů, jevících
se v současnosti vzhledem k odvodnění již jako zcela nefunkční (kanály č. 38, č. 44, č. 50, 53, části
trasy kanálů č. 42, 43, 47) nebyla do první etapy revitalizačních opatření zahrnuta. Vymapovaný kanál
č. 27 představující koryto Flájského potoka nebude předmětem revitalizačního opatření.
Opatření 1. etapy revitalizace na lokalitě Velké tetřeví tokaniště byla navržena tak, aby svým
vymezením a předpokládaným vlivem nezasáhla do průběhu místní lesní panelové cesty, procházející
podél jižní hranice lokality, ta by tak nápravnými opatřeními neměla být narušena.
V 1. etapě je navrženo celkem 128 přehrážek, a to konkrétně na kanálech č.: 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14,
18, 19, 21, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 52, 54, 56, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
67, 73, 76, 77. Tabulka objektů opatření první etapy je na obr. 6 přílohy 1.
V období červenec až srpen 2009 byly v prostoru lokality Velké tetřeví tokaniště provedeny
následující průzkumné a vyhodnocovací práce (vše je součástí Hydrologické studie, která byla pro
účely revitalizace zpracována) :
•

Geologické sondy – v červenci 2009 byly ručními vrtáky Eijkelkamp vyhloubeny průzkumné
mělké geologické sondy o průměru 70 mm, označené T1 až T16 (obr. 5 příloha 1). Celkem
bylo vyhloubeno 16 sond. Průzkumné sondy byly geologicky zdokumentovány a přitom byly
změřeny úrovně zastižené hladiny vody. Poloha sond byla zaměřena metodou GPS
(souřadnice Y, X). Sondy byly vrtány do hloubek 0,4 - 2,7 m, většinou byly ukončeny zhruba
0,1 m v podloží rašelin. Nevystrojené vrty byly zlikvidovány záhozem vytěženým materiálem.

•

Vystrojené pozorovací sondy - vybrané průzkumné sondy byly bezprostředně po vyhloubení
vystrojeny k trvalému pozorování kolísání hladiny podzemní vody. Výstroj byla provedená
perforovanými PVC trubkami průměru 40 a 50 mm, ve svrchní části s těsněním mezikruží
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vyvrtaným, podle možnosti hlinitým, materiálem. Celkem bylo vystrojeno 9 sond (obr. 5
příloha 1).
•

Geodetické práce – v srpnu 2009 byly provedeny měřické práce za účelem vytvoření účelové
topografické mapy povrchu terénu. Celkem bylo na lokalitě zaměřeno 50 opěrných bodů.
Přednostně byly zaměřeny vystrojené sondy (Y, X, terén a odměrný bod) a vybrané body na
okrajích hlavních odvodňovacích kanálů (Y, X, terén). Ostatní body byly zvoleny tak, aby
vhodně doplnily síť přednostně zaměřených bodů. Dále byly přístroji GPS detailně
vymapovány průběhy odvodňovacích kanálů (za odvodňovací kanály byly považovány jak
antropogenně vytvořená drenážní koryta a rýhy hrůzných hloubek, tak i přirozená koryta toků,
jež na lokalitě existovala pravděpodobně i před vytvořením umělého odvodňovacího systému).
Použitá metodika umožnila zaměření průběhu kanálů s přesností 2-4 m (podle podmínek
oblačnosti a porostu v místě měření). Byly měřeny rozměry kanálů (šířka a hloubka), a výška
hladiny vody v kanálech. Byl proveden odhad protékajícího množství vody.

•

Měření hladin podzemní vody - ve vystrojených sondách byla v září 2009 změřena úroveň
hladiny podzemní vody. Hodnoty byly použity při zpracování interpretačních map. Jedná se o
základní srovnávací hodnoty pro porovnání se změnami v budoucnosti.

•

Zpracování interpretačních map a profilů - na základě výsledků průzkumných vrtných
prací a geodetických prací byla zpracována skupina interpretačních příloh, na jejichž základě
byl následně připraven projekční návrh řešení. Z výsledků měřických prací byla sestavena
zjednodušená topografická mapa terénu s vyznačením umístění průzkumných sond a
průběhem odvodňovacích kanálů zaměřených metodou GPS (poziční body). Údaje z
geologické dokumentace průzkumných sond byly použity pro zhotovení mapy mocnosti
rašelin. Mapy izolinií úrovní hladiny podzemní vody v metrech n.m., v metrech od terénu a
mapa mocnosti zvodněných rašelin byly vykresleny na základě geologické dokumentace sond
a hodnot změřených ve vystrojených pozorovacích sondách.

•

Projekční příprava - předmětem projekčních prací byl návrh optimálního systému přehrážek
do odvodňovacích kanálů lokality tak, aby jejich instalací došlo k celkovému zvýšení hladiny
podzemní vody. Jejich součástí bylo navržení vhodných typů přehrážek (technické řešení,
konstrukce, materiál), zpracování tabulky počtu a rozměrů těchto objektů pro celou lokalitu,
návrh prostorového umístění přehrážek v odvodňovacích kanálech doporučených pro první
etapu revitalizačních opatření a tabulka detailních návrhů pro tyto oblasti první etapy. Součástí
návrhů byl i návrh následného monitoringu lokality po instalaci revitalizačních opatření za
účelem sledování jejich vlivů na režim podzemních a povrchových vod na lokalitě.

Příčné přehrazení rýh
Tabulka na obr 6.v příloze 1 detailně popisuje navržené opatření pro vybrané odvodňovací kanály 1.
etapy revitalizace rašeliniště Velké tetřeví tokaniště.
Pro přehrazení odvodňovacích rýh budou použity zejména dřevěné přehrážky (ze smrkové kulatiny),
stabilizační prahy a stupně. Tyto objekty jsou základním opatřením umožňujícím zadržení vody a
zvýšení hladiny vody v rýze a v jejím okolí na požadovanou úroveň a zpomalení povrchového odtoku
vody rýhou. Prehrážky představují prvotní technicky nejnáročnější fázi revitalizačních opatření
směřujících ke zrušení případně omezení funkce umělého drenážního systému. Po jejich provedení
vždy následuje fáze zaměřená na podporu zazemnění úseků mezi hrázkami. Dřevěné přehrážky jsou
pouze dočasného charakteru, v horizontu následných 50 – 80 let se předpokládá jejich pozvolný
rozpad.
Typ a způsob provedení přehrážek a jejich rozmístění a optimální počet na dané lokalitě je dán
intenzitou odvodnění a technickými parametry melioračních rýh (hloubka, šířka), dále pak
stanovištními poměry (svažitost terénu, typ půdy resp. rašeliny) a zejména typem vegetace. Vegetace
identifikuje typ rašeliniště a hladinu podzemní vody, které je nezbytné na daném úseku rýhy a v
daném typu mokřadu (rašeliniště) dosáhnout (cílová hladina).

6

Metoda stanovení počtu a rozmístění hrází v odvodňovací rýze je založena na cílové hladině vody,
která odpovídá podmínkám na přirozených nenarušených rašeliništích daného typu. Pro každý úsek
byly definovány minimální počty hradítek v závislosti na výšce hradítka (uvažovaná jako průměrná
hloubka kanálu snížená o 0,1 m) a délce vzdutí, a to tak, aby vzdutí nejen dosahovala od jednoho
hradítka k druhému, ale aby se částečně překrývala tak, aby byl i pod hradítkem sloupec vody alespoň
cca 10 cm. Z toho vyplynul optimální počet hradítek pro každý kanál, resp. pro každý úsek.
Typy hrázek (přehrážek)
Navržené jsou tři typy přehrážek (obr. 1 - 3). Všechny typy musí mít vytvořený přepad. Šířka přepadu
se pohybuje od 0,15 m do 0,5 m. Jeho hloubka je 3 až 10 cm. Rozměry mohou být upraveny s
ohledem na maximální očekávané průtoky na daném úseku rýhy.
Všechny typy přehrážek musí přesahovat 0,5 m do dna a min. 0,6 m do břehů v terénu s relativně
malým sklonem. Ve svažitých polohách a u velkých rýh se značným objemem vody zadržené hrází je
nutné zajistit přesahy mnohem větší (až 0,9 m do dna a 1,5 m do břehů). Přesahy do břehů jsou
provedeny tak, aby horní hrana hrázky byla zároveň s okolními břehy.
Přehrážku je možno rozdělit na tři hlavní konstrukční části:
- vlastní těleso přehrážky (z nátokové strany bude těleso přehrážky potaženo přírodní rozložitelnou
geotextilií)
- zavázání tělesa přehrážky do obou břehů koryta,
- opevněný vývar ve dně k utlumení kinetické energie přepadající vody
Obr. 1 Přehrážka jednoduchá z okleštěných kmenů (typ A)

Obr. 2 Přehrážka jednoduchá z dřevěné kulatiny (typ B)
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Obr. 3 Přehrážka dvojitá z dřevěné kulatiny (typ C)

Pro možnost zvýšení účinnosti zavodnění terénu nad přehrážkou bude možné ve vhodném terénu
provést vyhloubení bočních příkopů, kolmých k ose hlavního odvodňovacího kanálu, o délce max. cca
10 m na každou stranu, šířce 0,3 až 0,5 m a hloubce 0,3 až 0,5 m. Tímto opatřením dojde k většímu
rozlivu vody do stran nad hrázkou.
Předpokládaný primární dosah účinnosti vlivů hradítek po jejich dostavění zasahuje do vzdálenosti
kolem 5-30 m od těchto objektů. Předpokládáme, že se tento vliv bude různou rychlostí a v různé míře
postupně rozšiřovat do zbytku oblasti prioritních opatření.

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru
Revitalizace vybraných úseků Velkého tetřevího tokaniště proběhne v termínu:
1.8. 2011 – 30. 11. 2011
V druhé etapě se budou realizovat hradítka (nejdříve po dvou letech od skončení první etapy) pouze za
předpokladu, že bude z hlediska předchozích opatření zjevná vhodnost výstavby objektů i ve
zbývajících částech lokality.

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
•

Ústecký kraj

•

ORP Teplice

•

obec Moldava

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí
•

Souhlas vlastníka pozemků (Lesy ČR, s.p.)

•

Rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů dle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění pro ohrožené druhy rostlin a živočichů

•

Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (Magistrát města Teplice –
odbor dopravy a životního prostředí)
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•

Souhlas vodoprávního úřadu podle § 17, odst. 1, písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v
platném znění (Městský úřad Teplice, odbor životního prostředí)

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. Půda
Záměr se nachází na lesním pozemku č. 105/1 v k.ú. Nové Město u Mikulova. Pozemek je ve
vlastnictví ČR, právo hospodařit s pozemkem má s. p. Lesy ČR.
Realizací záměru nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF). Na
pozemcích určených pro funkci lesa (PUPFL) budou instalovány dřevěné přehrážky do
odvodňovacích příkopů - v této souvislosti nelze hovořit o trvalém záboru PUPFL, neboť přehrážky se
postupem času v rámci zazemnění odvodňovacích kanálů rozloží a stanou se součástí revitalizovaného
rašeliniště. Během výstavby může dojít k dočasnému záboru PUPFL uskladněním smrkové kulatiny
potřebné k revitalizaci. Tento dočasný zábor (cca do 50 m2) nebude delší jak půl roku.

B.II.2. Voda
Během výstavby
Během výstavby bude potřeba pouze pitná voda pro pracovníky, která bude zajištěna dovozem v PET
lahvích.
Během provozu
Během provozu nedojde k žádnému odběru či spotřebě vody.

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Surovinové zdroje
Hlavním zdrojem pro budování přehrážek bude smrková kulatina (3m), která bude na místo
revitalizace dovezena. Kubatura smrkové kulatiny je odhadnuta na max. 90 m3. Pro kamenný zához
vývařiště budou využity kameny z blízkého okolí. Jako spojovací materiál při instalaci přehrážek
budou sloužit hřebíky a kramle. Zazemnění přehrážek bude provedeno přebytkovou zeminou
nacházející se při okrajích odvodňovacích rýh.
Přehrážky budou potaženy geotextilií z přírodního materiálu (např. Raltex agro).
Energetické zdroje
Záměr nevyžaduje žádné energetické zdroje.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na budování nové dopravní nebo jiné infrastruktury nenastanou. Pro příjezd budou využity
stávající komunikace a zpevněné lesní cesty.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. Ovzduší
Během výstavby
Během výstavby budou využity motorové pily, osobní automobily pro příjezd a odjezd pracovníků
(předpoklad 2 auta/den) a dále lesní technika pro dovoz kulatiny (předpoklad max. 2 příjezdy a
odjezdy lesní techniky pro dovoz kulatiny za celou etapu). Veškeré plynné exhalace z uvedených
zdrojů budou z hlediska ochrany ovzduší nevýznamné.
Během provozu
Během provozu nebudou emitovány žádné znečišťující látky.
B.III.2. Odpadní vody
Během výstavby
Na staveniště bude během výstavby dovezeno podle potřeby mobilní WC. Jiné odpadní vody se
nepředpokládají.
Během provozu
Během provozu nebudou vznikat žádné odpadní vody.

B.III.3. Odpady
S odpady vzniklými v souvislosti s předkládaným záměrem bude nakládáno v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Odpady budou vznikat pouze při výstavbě prehrážek, kdy nejobjemnějším odpadem bude dřevní
hmota (17 02 0) vzniklá při zpracování smrkové kulatiny. Veškeré dřevní zbytky budou využity pro
zazemnění odvodňovacích rýh. Další možné odpady při realizaci jsou následující: plastové obaly (15
01 02), směsné obaly (15 01 06), obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné (15 01 10, N), absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (15 02 02, N),
plasty (17 02 03), železo a ocel (17 04 05), papír a lepenka (20 01 01), směsný komunální odpad (20
03 01).
Pohonné a mazací hmoty do motorové pily nebudou plněny přímo na rašeliništi v místech provádění
opatření, ale vždy mimo (např. na příjezdové cestě, v místě ubytování pracovníků apod.).
Veškeré odpady budou (kromě zbytků dřevní hmoty) roztříděny a odvezeny k likvidaci v souladu se
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Celý záměr je spojen s produkcí odpadů, které z hlediska celkového množství i z hlediska
standardních druhů odpadů neohrozí životní prostředí.

B.III.4. Hluk, vibrace, elektromagnetické záření
Hluk
Během výstavby
Během výstavby bude hlavním zdrojem hluku motorová řetězová pila, dále osobní automobily pro
příjezd a odjezd pracovníků (2 příjezdy a odjezdy za den) a lesní technika pro dovoz dřevního
materiálu (předpoklad max. 2 příjezdy a odjezdy za 1. etapu).
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Během provozu
Během provozu nebudou emitovány žádné hlukové emise.
Vibrace
Posuzovaný záměr nebude způsobovat žádné vibrace.
Elektromagnetické záření
Emitace ionizujícího záření během výstavby a provozu nenastane.

B.III.5. Rizika havárií
Během výstavby může v případě špatné údržby řetězové pily dojít k úniku pohonných a mazacích
hmot. Špatný stav motorových vozidel může být taktéž zdrojem úniku pohonných a mazacích hmot.
Tyto rizika znečištění se dají minimalizovat pravidelnou kontrolou a údržbou. Pro doplnění
pohonných a mazacích hmot do motorové pily budou použity záchytné vany proti případnému úniku
těchto látek.

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
Pro Krušné hory jsou charakteristické velké plochy rašelinišť a rašelinných biotopů, které se vyvinuly
na vrcholové náhorní planině. Svou rozlohou jsou v rámci České republiky ojedinělé, srovnatelné
pouze se Šumavou. Jedná se o místa, která mají nezastupitelný význam jako refugia ohrožených a
vzácných organismů. Hlavní rozvoj rašelinišť proběhl od konce doby ledové. Jejich ekologické
podmínky se do značné míry podobají podmínkám v severské tundře, a proto slouží jako útočiště pro
takzvané glaciální relikty, tzn. organismy, které zde přežívají právě od dob ledových. Jedním z nich je
tetřívek obecný (Tetrao tetrix), který je v současné době na pokraji vymizení z naší přírody. V
Krušných horách přežívá naše nejsilnější populace. Proto byly v Krušných horách vyhlášeny dvě ptačí
oblasti podle Směrnice Rady 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků, PO Novodomské
rašeliniště-Kovářská a PO Východní Krušné hory.
Krušné hory patří mezi pohoří, která byla v minulosti nejvíce zasažena negativními vlivy lidského
využívání krajiny. Horský ekosystém zde byl poznamenán neblahými důsledky poválečného vylidnění
i lesním hospodařením zaměřeným na preferenci smrkových monokultur a hlavně znečištěným
ovzduším z průmyslové činnosti v hnědouhelných pánvích pod horami. K zajištění podmínek pro
smrkové porosty bylo v 60. a 70 letech 20. století provedeno plošné odvodnění podmáčených ploch,
takže z kdysi rozsáhlých rašelinišť se do současné doby zachovaly pouze zlomky. Odvodnění
nezabránilo narůstající acidifikaci půd, která spolu s extrémně vysokým znečištěním ovzduší v 80.
letech způsobila hynutí lesních porostů a následné odlesnění velkých ploch na vrcholové náhorní
plošině. Po zlepšení kvality ovzduší dochází v současnosti k obnově lesních porostů. Mělo by dojít k
upuštění od plošného zalesňování smrkem a k vysazování vyššího podílu původních druhů dřevin.
Zároveň je však nutné zajistit obnovu rašelinišť jako významného prvku krušnohorské přírody. K
tomu by měl pomoci i předkládaný záměr jejich revitalizace.

Zvláště chráněné území
Velkoplošné chráněné území
Záměr se nenachází ve velkoplošném chráněném území.
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Maloplošná chráněná území
V současnosti je nejbližším maloplošným chráněným územím PR Grünwaldské vřesoviště, které je
od zájmové lokality vzdáleno cca 1,1 km západním směrem (viz obr. 4 v příloze 1). Stávající přírodní
rezervace představuje jedno z nejlépe zachovalých vrchovišť v Krušných horách. V lokalitě jsou
prováděny managementové zásahy vedoucí k obnově vodního režimu lokality (budování přehrádek v
odvodňovacích kanálech). Došlo zde k obnově masivní rašelinné činnosti, přičemž v centrální zóně
rezervace vlivem vysokého zamokření ustupují dříve vysazené dřeviny a dochází k přirozené zonaci
vegetačního krytu.
Mezi další blízká maloplošná ZCHÚ patří PP Buky na Bouřňáku (1,6 km JV. směrem) a PP
Domaslavické údolí (2,7 km J. směrem).
Zájmová lokalita je součástí nově vyhlášené EVL Grünwaldské vřesoviště, v blízké budoucnosti by
tedy mělo dojít k rozšíření stávající PR Grünwaldské vřesoviště i o zájmové území určené k
revitalizaci.

Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) - lokality soustavy NATURA 2000
Záměr se nachází v (viz obr. 3 v příloze 1):
• ptačí oblasti Východní Krušné hory (kód CZ0421005, rozloha 16 368 ha)
• evropsky významné lokalitě Grünwaldské vřesoviště (kód CZ0420074, rozloha 130 ha)
Krajský úřad Ústeckého kraje vydal dne 26.1.2009 stanovisko (ev.č. 8243/09/ZPZ/NPO-27), ve
kterém konstatuje, že nelze vyloučit, že záměr „Revitalizace rašelinišť v Krušných horách“ bude mít
samostatně nebo ve spojení s jinými významný vliv na území evropsky významných lokalit nebo
ptačích oblastí v územní působnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje. Součástí tohoto oznámení je
proto hodnocení vlivů záměru na EVL a PO podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (příloha II).
Ptačí oblast Východní Krušné hory se nachází v Ústeckém kraji v nejvýchodněji položené třetině
stejnojmenného pohoří při německých hranicích. Rozsáhlé území zabírá plochu více než 16 tisíc
hektarů na vrcholové plošině pohoří v nadmořské výšce 470 až 956 m. Oblast lze charakterizovat lesy,
v minulosti poznamenanými působením nadměrně vysokých imisí, velkými plochami rašelinišť,
vlhkých luk a pastvin a také velmi řídkým osídlením.
Mozaika rašelinných biotopů, imisních porostů a otevřených ploch luk představuje vhodné prostředí
pro existenci tetřívka obecného (jediného předmětu ochrany), jehož populace v Krušných horách je
nejpočetnější v rámci České republiky. V ptačí oblasti je populace distribuována poměrně
rovnoměrně, větší koncentrace jedinců se vyskytuje poblíž zachovalých fragmentů primárního
prostředí – rašelinišť a v blízkosti tradičních tokanišť.
Nově vyhlášená EVL Grünwaldské vřesoviště zahrnuje tři rašeliništní lokality (Grünvaldské
vřesoviště, Velké tokaniště a Malé tokaniště) propojené nivou Flájského potoka a jeho přítoků, lokalita
je situována na náhorní plošině Krušných hor, 2,5 km jižně od obce Moldava a asi 0,7 km západně od
obce Nové Město u Mikulova. Zájmová lokalita náleží v rámci EVL do Velkého tokaniště, které je
jako vrchoviště méně zachovalé. Stále zde dochází k odvodňování, v minulosti zde také proběhly
terénní úpravy jako příprava k zalesnění. Charakter porostů kleče však zůstal zachován, v podrostu
však převládá bezkolenec modrý (Molinia caerulea) a typické rašeliništní druhy jsou méně hojné.
Blíže o EVL viz přiložené naturové hodnocení (příloha 4).
Předměty ochrany EVL Grünvaldské vřesoviště:
Stanoviště
• 7110 Aktivní vrchoviště - zahrnuje biotopy R3.1 Otevřená vrchoviště a R3.3 Vrchovištní
šlenky
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•
•

7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště - zahrnuje biotopy R2.2 Nevápnitá mechová
slatiniště a R2.3 Přechodová rašeliniště
91D0 Rašelinný les - zahrnuje biotop R3.2 Vrchoviště s klečí (Pinus mugo)

Na východ od Velkého tetřevího tokaniště se dále rozkládá rozlehlá EVL Východní Krušnohoří
(CZ0424127).
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje územní systém ekologické stability jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. Největší význam má ÚSES mimo velkoplošná chráněná území, kde
převažují ekosystémy přírodě vzdálené. V dotčené oblasti se vyskytují tyto prvky ÚSES (viz obr. 4 v
příloze 1):
Nadregionální ÚSES
–

východní částí zájmového území probíhá osa nadregionálního biokoridoru Božídarská
rašeliniště-Hřenská skalní města.

Regionální ÚSES
–

území je součástí regionálního biocentra Flájský potok, které je tvořeno rozsáhlými rašeliništi
v ploché sníženině v pramenné oblasti Flájského potoka.

Významný krajinný prvek (VKP), přírodní parky, památné stromy
VKP
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny
utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy (§ 3 ZOPK).
V dotčeném území bude dotčen především VKP rašeliniště (a to pozitivním způsobem) a les. Mezi
další VKP vymezené ze zákona patří Flájský potok, který kopíruje východní hranici zájmového území.
Do koryta Flájského potoka nebude přímo zasahováno.
Památné stromy
Záměrem nebude dotčen žádný památný strom.
Přírodní parky
Záměr se nenachází v žádném přírodním parku.

C.2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí
Klima a ovzduší

Klima
Chladná oblast s indexovým označením CH 6, ve které se lokalita Velké tetřeví tokaniště nachází, je
charakterizována krátkým až velmi krátkým létem, které je mírně chladné, vlhké až velmi vlhké.
Přechodné období je dlouhé, s chladným jarem a mírně chladným podzimem. Zima je velmi dlouhá,
mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky (120 až 140 dnů). Průměrná teplota v
lednu je -4 až -5oC, v červenci 14 až 15oC. Průměrný srážkový úhrn ve vegetačním období (duben až
září) je 600-700 mm, v zimním období (říjen až březen) 400 až 500 mm. Roční průměrný počet dnů se
srážkami >1 mm je v této oblasti 140-160.
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Roční úhrny srážek ze stanice Fláje uvádí následující obr.:
Obr. 4 Roční úhrny srážek v období 1961 - 2003 na stanici Fláje (převzato z ENKI, 2004)
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Čistota ovzduší
Dotčená oblast je jednou z nejvíce zatížených lokalit z hlediska emisí v ČR. Zejména vysoké hodnoty
SO2, polétavého prachu, NOx, VOC (hlavně uhlovodíky) a některé těžké kovy, jsou odpovědné za
neúměrné zatěžování hlavně lesních ekosystémů a všech dalších složek životního prostředí.
Voda
Lokalita leží v povodí vodárenského toku Flájský potok (číslo hydrologického pořadí 1-15-03-023).
Většina vody je z lokality odváděna přímo Flájským potokem, který opouští lokalitu v jejím jižním
rohu, propustkem u panelové cesty, směrem k JJZ. Část vody je odváděna drobným pravobřežním
přítokem Flájského potoka, který odtéká z lokality propustkem pod panelovou cestou na jižní hranici
lokality. K soutoku s Flájským potokem dochází o cca 150 m dále.
Zájmové území se nachází v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV Krušné hory).
Celá lokalita je součástí ochranného pásma vodního zdroje nádrže Fláje, stanoveného rozhodnutím
MěÚ Litvínov č.j. 3862/ZPZ/04/OP-05-Sv, ze dne 10.8.2004. Řešená lokalita i její blízké okolí je
protkáno sítí odvodňovacích kanálů. Hlavní kanály směřují generelně k J až JV k místům, kde se
lokalita odvodňuje. Průběh kanálů je zřejmý z obr. 5 přílohy č. 1.
Zájmové území náleží východní části hydrogeologického rajónu č. 613 - Krystalinikum východní části
Krušných hor. Podložní krystalinické horniny mají obecně spíše nízkou puklinovou propustnost, která
však může být plošně proměnlivá. Pro horniny krušnohorského krystalinika je udávána hodnota
koeficientu filtrace v řádu okolo 10-7 m/s (střední až nízká hodnota). Hydrogeologicky významnější
jsou zde granitoidy a žilné horniny, které, jsou-li významně tektonicky porušené, mohou být propustné
až do velkých hloubek. Metamorfované horniny jsou hydrogeologicky málo významné, případné
zdroje podzemní vody jsou jen místního významu.
Z kvartérních sedimentů jsou propustnými kolektory fluviální a deluviofluviální sedimenty. Jedná se
převážně o uloženiny jílovito-písčité až štěrkovité, občasně jílovito-písčito kamenité. Lokálně
vyvinuté rašeliny mají charakter omezeně průlinově propustných zemin, které díky své vysoké
schopnosti akumulovat a zadržovat vodu působí jako absorpční hmoty. V závislosti na srážkách, které
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jsou pro přítomná rašeliniště typu vrchovišť rozhodujícím faktorem, dochází v jejich profilu v průběhu
roku cyklicky ke kolísání hladiny podzemní vody (významná akumulace vody v srážkově bohatších
obdobích a její uvolňování v období sucha). Rašeliniště slouží jako významné zásobárny vody
udržující příznivou vodní bilanci v širokém okolí.
Podzemní voda je tedy v širším okolí dotována zejména vsakem srážkových vod, průměrné roční
srážkové úhrny zde dosahují vysokých hodnot 1000-1200 mm/rok. Dalším zdrojem podzemních vod
jsou na lokalitě drobné povrchové toky, dotující zvodněné polohy zejména kvartérních pokryvných
útvarů (svahové sedimenty a rašeliny), které v sz.-jv. až s.-j. směru protékají celou lokalitou.
Hladina podzemní vody se na lokalitě nachází (s výjimkou nepravidelně rozmístěných podmáčených
prostorů a vlastních kanálů) v úrovni od 0,3 m pod terénem do více než 0,9 m pod terénem. Vlhčí
oblasti se nacházejí v rozlehlém území ve východní části severní poloviny lokality a dále v pásu podél
jižní hranice lokality. Nejvíce zakleslá (pod 0,8 m) je hladina v pásu cca SZ-JV směru zhruba v jedné
třetině až jedné polovině vzdálenosti mezi jižním a severním okrajem lokality.
Dle Krásného (1982) se specifický odtok podzemní vody v zájmovém území pohybuje mezi 3-5
l/s/km2 a lze jej označit jako zvýšený.
K dotaci podzemních vod dochází infiltrací srážek do horninového prostředí prakticky v celém území.
Úroveň hladiny podzemní vody je obecně závislá na množství srážek v průběhu roku a rychlosti
podzemního odtoku. Podzemní odtok na lokalitě směřuje k blízkým místním tokům, tj. generelně k J
(Flájský potok).
Podzemní vody jsou regionálně převážně typu Ca-SO4, nízko mineralizované, s celkovou mineralizací
pod 0,3 g/l.
Během terénních prací bylo v sz. části zájmového území (jižně od kanálu č. 54) lokalizováno místo
odtoku povrchové vody do podzemního prostoru. Místo lze popsat jako otvor či terénní prohlubeň,
kudy poměrně vydatným průtokem (cca 1-2 l/s) odtéká povrchová voda, soustřeďující se do drobné
terénní deprese nacházející se u otvoru. Hloubka této terénní deprese je 0,56 m od úrovně okolního
terénu, hloubka dna samotné prohlubně je 1,76 m a hloubka úrovně hladiny vody v prohlubni cca 1,66
m. Z místa prohlubně voda odtéká dále do prostoru pod povrchem, směr odtoku za podmínek
terénního šetření bylo možné pouze odhadnout (k J až JV). Vzhledem k tomu že v blízkém okolí (j. od
otvoru) jsou v terénu patrné stopy po těžbě rašeliny (nepřirozená morfologie, terénní deprese a
zvýšeniny), jedná se možná o pozůstatek původního odvodňovacího systému, zčásti dosud funkčního,
jehož významem bylo umožnění těžby rašeliny v tomto jinak velmi podmáčeném prostoru. V prostoru
otvoru nebyly zjištěny žádné zbytky potrubí.
Problematika huminových látek v povodí Fláje
V letech 1951 - 1963 byla na Flájském potoce vybudována vodní nádrž Fláje, jejímž hlavním účelem
je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou. Zhruba v první
polovině 90. let 20. století začal v nádrži výrazný růst huminových látek a po přívalových deštích
v srpnu 2002 se ještě dále skokově zvýšil. Jakost surové vody v úpravně v Meziboří se tak dostala na
hranici upravitelnosti.
1

Huminové látky jsou rizikovými sloučeninami při úpravě pitné vody, kdy mohou vznikat chlorované
uhlovodíky (např. trichlormetan). Další důležitou rizikovou vlastností huminových látek je
komplexace kovů, čímž dochází k výraznému zvyšování koncentrací prvků jako je Fe, Mn, Hg, Cd (ve
vodní nádrži Fláje je problematickým prvkem zejména mangan).

1

Termín huminové látky zahrnuje fulvokyseliny, huminové kyseliny a jejich deriváty. Huminové látky jsou
vysokomolekulární sloučeniny – polyheterokondenzáty benzenkarboxylových a fenolických kyselin spolu
s esterifikovanými mastnými kyselinami a adsorbovanými alifatickými uhlovodíky. Jejich struktura je velmi proměnlivá a
závisí především na pH a iontové síle. Huminové a fulvokyseliny vznikají různými procesy degradace rostlinného
materiálu, ligninu, celulózy, a do určité míry i cukrů a aminokyselin, které v různé fázi rozkladu tvoří fenolické monomery,
polyfenoly, které následně kondenzují. Struktura i elementární složení huminových látek závisí jak na zdroji organického
materiálu tak na procesech humifikace. (ENKI, 2004)
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Huminové látky se uvolňují ze substrátu organicky bohatého (zejména rašeliniště), který je ve stadiu
částečného rozkladu, ale i z lesních půd z organického opadu (jehličí). V případě rašelinišť vznikají
huminové látky při jejich rozkladu tzn. mineralizací odvodněného rašelinného profilu.
Růst koncentrace organických látek od začátku 90. let může mít podle Studie "Hodnocení trendu
v dlouhodobém vývoji jakosti vody v nádrži Fláje v ukazatelích CHSK a huminové látky a návrh
postupu jejího zlepšení" několik příčin. Především je to rostoucí průměrná teplota a částečně i srážky,
rostoucí pH a důsledky vápnění v 80. letech. Tyto změny působí plošně a zvedají spíše základní
úroveň koncentrace organických látek ve vodě přítoků. Zvyšující se frekvence extrémně vysokých
koncentrací v přítocích se vysvětluje spíše vyplavováním těchto látek z rašelinišť jako oddálený
důsledek jejich odvodnění. V živém rašeliništi je v hloubce cca 20 - 60 cm vrstva rozpadlé
bezstrukturní rašeliny, která je pro vodu téměř nepropustná. Rašeliniště je pod touto vrstvou trvale
nasyceno vodou s vysokými koncentracemi huminových látek, které se však nedostávají do okolí. Po
odvodnění rašeliniště až na minerální podloží se protékající voda po většinu času nedostává do
intenzivního kontaktu s rašelinou a její kvalita se vylepší. Povrch rašeliniště se však opakovaným
zaplavováním a vysušením stále intenzivněji mineralizuje a původně nepropustná vrstva je stále
přístupnější pro vodu a vzduch a stále intenzivněji mineralizuje. Při intenzivním zaplavení vodou po
silných deštích a v období tání sněhu je pak důkladně propláchnuta a uvolňuje stále více organických
látek.

Půda
V připovrchové zóně je lokalita na většině plochy kryta deluviálními hlinitopísčitými a
hlinitokamenitými kvartérními sedimenty pleistocénního až holocenního stáří. Na lokalitě je v různé
mocnosti vyvinuta vrstva organických sedimentů – rašelin.
Z hydrologické studie vyplývá, že rašeliny jsou na lokalitě vyvinuty v mocnostech 0 až 2,6 m.
Největší mocnosti rašelin (> 2,4 m) se vyskytují ve střední části severní poloviny území lokality.
Odtud směrem k západnímu, severnímu a východnímu okraji lokality mocnost rašelin postupně klesá
až na cca 1,5 m. V jižní polovině území dochází k poklesu mocností směrem k JZ, kde v jz. rohu
rašeliny zcela chybí.
Některé hlubší odvodňovací kanály obnažily propustnější písčité polohy pod bází rašelin.

Reliéf, horninové prostředí
Morfologické poměry, reliéf
Podle geomorfologického členění leží zájmové území ve východní části Krušných hor, ve střední části
Loučenské hornatiny v prostoru tzv. Flájské hornatiny. Jedná se o plochou kernou hornatinu s
rozlehlými zbytky zarovnaných povrchů ve vrcholové části, protaženou směrem JZ-SV, příčně
zprohýbanou pohyby jednotlivých ker podél příčných zlomů.
Lokalita se nachází vjv. od místně nejvyššího. ale poměrně nevýrazného, vrcholu Oldřišský vrch (878
m n.m.), jehož svah se velice pozvolna k lokalitě uklání. Blízkými kótami jsou i vrcholy Sklářský vrch
(864 m n.m.) na S, Klínovičník (836 m n.m. ) na V a výraznější vrchol Bouřňák (871 m n.m.) na J.
Zájmová lokalita se rozkládá ve výškové úrovni 839 až 853 m n.m., terén lokality se generelně uklání
k J, na bocích k JV až JZ.
Horninové prostředí
Širší okolí (Flájská hornatina) je budováno horninami krušnohorského krystalinika. Samotné podloží
lokality je tvořeno svrchnoproterozoickými horninami, rekrystalovanými muskovit biotitickými
pararulami, jež jsou občasně prostoupeny mladšími žílovými intruzemi svrchnopaleozoických
granitových porfyrů.
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Východněji dochází ke styku výše jmenovaných proterozoických hornin s mladšími horninami
přelomu proterozoika a spodního paleozoika, jedná se o drobně muskovitické až biotit muskovitické
ortoruly s přechody do metagranitu (Flájský masív).
Hornatina je tvořená krami, omezenými na jz. a sv. okraji příčnými poruchami, jv. okrajový zlom
dosahuje výšky až 500 m.
Zájmové území se nenachází v žádném chráněném ložiskovém území. V některých částech lokality
jsou v terénu patrné stopy po těžbě rašeliny (nepřirozená morfologie, terénní deprese a zvýšeniny).
Flóra , fauna
Flóra
Pro potřeby zpracování hydrogeologické studie a následné revitalizační opatření byl proveden dne
16.7. 2010 botanický průzkum (viz příloha 5). Na základě druhového složení a stupně degradace
rašelinné vegetace byla vytvořena mapa vegetačního pokryvu (obr. 5). Z celé zájmové plochy byl
sestaven seznam zaznamenaných cévnatých druhů rostlin.
Celkové zhodnocení
Vegetace rašeliniště je poměrně druhově chudá. Původní rašelinná vegetace se měnila podle gradientu
hloubky a rašeliny. Tento přirozený gradient je však dnes mnohem méně výrazný díky zásahům
člověka, ať už přímých(odvodnění) či nepřímých (imise). Původní klečové vrchoviště je v současnosti
degradované z několika důvodů. Výrazně se na změně vegetace projevilo odvodnění. To se odráží
zejména v hojném výskytem „suchomilnějších“ druhů – bezkolence, vřesu a brusnicovitých keříčků.
Rašeliniště bylo v minulosti ovlivněno zřejmě i dosadbou smrku. Tento vliv však byl částečně setřen,
když působením imisí došlo k úhynu většiny smrků. Uschlé kmeny byly následně pokáceny a
odvezeny z plochy. Naštěstí nebyly nahrazeny výsadbou smrků pichlavých, jak se tomu dělo v
okolních lesích. V severní části pak probíhala v minulosti maloplošná ruční těžba. Paradoxně, vliv
těžby lze vidět i jako pozitivní, na části těchto ploch se dnes nachází nejhodnotnější vegetace. Na
odtěžených plochách se vytvořila vegetační mozaika, od otevřených vlhkomilných rašelinných porostů
až po vzrostlé březiny. Porosty, připomínající ochuzenou vegetaci otevřených horských vrchovišť,
najdeme v polygonu (rozdělení polygonů je zřejmé z obr. 6) 10, 12 a 15. Tyto porosty jsou tvořené
zejména suchopýrem pochvatým, a hojně se zde vyskytuje také klikva bahenní. Výskyt těchto druhů je
umožněn i příznivějšími vlhkostními podmínkami. Díky těžbě zde byl povrch snížen a přiblížil se tak
hladině spodní vody. Také vliv odvodňovacích kanálů je zde menší (kanály jsou většinou jen po
obvodu těžené plochy nebo v řidší síti). Většina odtěžených ploch však dnes zarůstá náletem břízy. Na
vlhčích místech se v podrostu bříz stále nachází vlhkomilnější druhy – suchopýr pochvatý, suchopýr
úzkolistý, místy i klikva bahenní, vlochyně, příp. bezkolenec. Na sušších místech (a možná i dříve
dotěžených) najdeme už poměrně vzrostlé, zapojené březiny, v podrostu převážně s borůvkou a jinými
keříčky.
Na části rašeliniště jsou zachované i poměrně rozlehlé klečové porosty. I na nich se projevilo
odvodnění rozšířením suchomilnějších keříčků. Přibližně uprostřed zájmové plochy se nachází porosty
tvořené hustými porosty kleče, jen s malou příměsí jiných dřevin. Ty pak přechází do rozvolněnějších
porostů s větším zastoupením stromů, zejména smrku a břízy, a postupně mizí kleč úplně.
V jižní části území, kde je mocnost rašeliny nejmenší, dominuje v porostu třtina chloupkatá, druh
typický pro horské polohy (polygony 1-2), hojně se vyskytuje také metlička křivolaká. Na vlhčích
místech jsou vystřídány porosty metlice trsnaté (polygon 3). Na této mělké rašelinné půdě najdeme
dále druhy, které preferují minerotrofnější půdu – sítinu rozkladitou, sítina kostrbatou, violku bahenní,
pcháč bahenní.
V místě výstupu hladiny spodní vody k povrchu, na silně zamokřeném stanovišti, se pak nachází
mezotrofní ostřicové porosty, tvořené zejména ostřicí zobánkatou. Tato vegetace se nachází ve většině
kanálů a na malé ploše při západní hraně území (polygon 7).
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Posledním typem vegetace na studovaném území jsou zbytky smrkových porostů. V podrostu se
nachází většinou suchomilnější vegetace; převažují keříčky, zejména borůvka. V rozvolněném porostu
se objevují i rašelinné druhy – vlochyně bahenní a suchopýr pochvatý.
Během průzkumu byl zaznamenán jediný zvláště chráněný druh podle vyhl. 395/1992 Sb., v platném
znění, a to klikva bahenní Oxycoccus palustris (ohrožený druh, polygony 10, 12 a 15).
Obr. 5 Mapa vegetačních porostů na Velkém tetřevím tokaništi (příloha 5)

Obr. 6 Přehled vymapovaných polygonů. Modře jsou vyneseny odvodňovací kanály a vodní toky
(příloha 5).
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Fauna
Základem průzkumu (příloha 6) byly terénní exkurze, které probíhaly od ledna 2009 do října 2010.
Získané údaje byly doplněny o data z předchozích návštěv dotčeného území, které se konaly v rámci
monitoringu tetřívka obecného v ptačí oblasti Východní Krušné hory.
Detailně bylo zkoumáno území dotčené plánovaným záměrem a jeho okolí tj. pramenná oblast
Flájského potoka, která se nalézá v rašeliništi Velké tetřeví tokaniště a jeho okolí severozápadně od
Nového Města v Krušných horách.
Při průzkumu byla hlavní pozornost věnována obratlovcům, zejména třídám obojživelníci, plazi a
ptáci. Průzkum savců byl proveden pouze orientačně.
Detailně byl sledován výskyt tetřívka obecného. Základem výzkumu byl monitoring tokajících ptáků –
samců specificky se projevujících v průběhu jarního toku. V časných ranních hodinách na přelomu
dubna a května byli tokající samci při procházení terénem zaznamenáváni do map a poté byl určen
jejich počet v dotčeném území. Stejně tak byla zaznamenána pozorování samic, přeletů i nálezy
pobytových stop. Na základě toho byl určen typ prostředí, které ptáci nejvíce využívají, aby mohly být
později specifikovány jejich biotopové preference.
Výsledky zoologického průzkumu
Obratlovci
Druhy zjištěné na dotčeném území nebo v jeho okolí jsou uvedeny v tabulce 2. Druhy patřící mezi
zvláště chráněné jsou v tabulce zvýrazněny. Je uvedena kategorie ochrany podle vyhlášky č. 395/1992
Sb. (O – ohrožený, SO – silně ohrožený, KO – kriticky ohrožený).
Tab. 2 Výsledky průzkumu obratlovců
Stupeň
ochrany

Vědecký název

Český název

Amphibia
Triturus alpestris

Obojživelníci
čolek horský

SO

Bufo bufo

ropucha obecná

O

Rana temporaria

skokan hnědý

Reptilia
Zootoca vivipara
Anguis fragilis
Vipera berus
Aves
Ciconia nigra

Plazi
ještěrka živorodá
slepýš křehký
zmije obecná
Ptáci
BRODIVÍ
čáp černý

Ardea cinerea

volavka popelavá

Anas platyrhynchos

VRUBOZOBÍ
kachna divoká

Accipiter nisus

DRAVCI
krahujec obecný

Buteo buteo

káně lesní

Komentář
Rozmnožuje se v menších vodních plochách
např. v loužích na cestách nebo v zahrazených
příkopech odvodnění.
Na lokalitě se vyskytuje početná populace, která
se rozmnožuje v několika vodních nádržích i v
menších tůních např. v kolejích na lesních
cestách.
Početná populace přežívá i se rozmnožuje na
vhodných místech v celém území (louže na
cestách, zahrazené příkopy apod.) i jeho okolí.

SO
SO
KO

Vyskytuje se plošně na celém území
Vyskytuje se roztroušeně na celém území
Vyskytuje se plošně na celém území

SO

Několikrát zastižen při přeletu
Příležitostně zastižena při přeletu nad sledovaným územím
Přeletuje a zastavuje se na přeletu

SO
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Na sledovaném území je teritorium jednoho
páru
Na sledovaném území je teritorium jednoho
páru

Stupeň
ochrany

Vědecký název

Český název

Falco tinnunculus

poštolka obecná

Tetrao tetrix

HRABAVÍ
tetřívek obecný

SO

Coturnix coturnix

křepelka polní

SO

Komentář
Na sledovaném území je teritorium jednoho
páru
Celé sledované území a jeho okolí je důležitým
místem výskytu druhu. Bylo zde zaznamenáno
cca 10 tokajících samců, několik samic a nalezeno mnoho pobytových stop. Tokaniště na
Oldříšském vrchu patří mezi nejvýznamnější v
Krušných horách.
Bylo zjištěno několik teritoriálních samců na
Oldříšském vrchu

KRÁTKOKŘÍDLÍ
Crex crex

chřástal polní

SO

Zjištěn jeden teritoriální samec na Oldříšském
vrchu

Gallinago gallinago

BAHŇÁCI
bekasina otavní

SO

Scolopax rusticola

sluka lesní

O

V širším okolí hnízdí na vlhkých loukách jeden
až dva tři páry
Ve sledovaném území se vyskytuje min. 1 pár

Columba palumbus

MĚKKOZOBÍ
holub hřivnáč

Streptopelia decaocto

hrdlička zahradní

Cuculus canorus

KUKAČKY
kukačka obecná

Aegolius funereus

SOVY
sýc rousný

Sbírá potravu, pravděpodobně i hnízdí
Sbírá potravu, pravděpodobně i hnízdí, i když
hnízdění nebylo prokázáno
Na ploše teritoria několika jedinců

SO

Ve sledovaném území hnízdí 1 až 2 páry, jsou
zde umístěny budky pro podporu hnízdění

O

Nad dotčeným územím pouze přeletuje.

SO

V území hnízdí minimálně 1 pár.

Jynx torquilla

SVIŠŤOUNI
rorýs obecný
ŠPLHAVCI
krutihlav obecný

Picus canus

žluna šedá

Dryocopus martius

datel černý

Zaznamenána příležitostně, hnízdění je pravděpodobné
V území hnízdí 1 až 2 páry.

Dendrocopos major

strakapoud velký

V území hnízdí několik párů

Alauda arvensis
Hirundo rustica

PĚVCI
skřivan polní
vlaštovka obecná

Delichon urbica

jiřička obecná

Anthus trivialis

linduška lesní

V okolí území hnízdí několik párů
Nad dotčeným územím přeletuje, hnízdí v obci
Moldava a Nové Město
Nad dotčeným územím přeletuje, hnízdí v obci
Moldava a Nové Město
V lesním porostu hnízdí několik párů

Anthus pratensis

linduška luční

Na loukách v okolí hnízdí několik párů

Motacilla alba

konipas bílý

V území hnízdí pravděpodobně 1 pár

Apus apus

O

Troglodytes troglodytes střízlík obecný

V lesních porostech hnízdí několik párů
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Stupeň
ochrany

Vědecký název

Český název

Prunella modularis

pěvuška modrá

V lesních porostech na celém území hojný druh

Erithacus rubecula

červenka obecná

V lesních porostech na celém území hojný druh

Phoenicurus phoenicu- rehek zahradní
rus
Saxicola rubetra
bramborníček hnědý

O

Komentář

V lesních porostech na celém území hnízdí
několik párů
Běžný druh na otevřených plochách – hnízdí
zejména na pasekách. Početnost lze odhadnout
na 1 až 3 páry
V celém sledovaném území hojný druh

Turdus merula

kos černý

Turdus pilaris

drozd kvíčala

Turdus philomelos

drozd zpěvný

Dotčeným území početně přeletuje a pravděpodobně i hnízdí
V celém sledovaném území hojný druh

Turdus viscivorus

drozd brávník

Ve sledovaném území hnízdí 2 až 3 páry

Sylvia curruca

pěnice pokřovní

Sylvia atricapilla

pěnice černohlavá

Ve sledovaném území hnízdí pravděpodobně
několik párů
Ve sledovaném území relativně hojná – hnízdí
zde několik párů
V celém sledovaném území hojný druh
V celém sledovaném území hojný druh

Phylloscopus collybita budníček menší
Phylloscopus trochilus budníček větší
Regulus regulus

králíček obecný

Několik párů se vyskytuje hlavně ve starších
smrkových porostech
Několik párů se vyskytuje hlavně ve starších
smrkových porostech
V celém sledovaném území relativně hojný druh

Regulus ignicapillus

králíček ohnivý

Parus montanus

sýkora lužní

Parus cristatus

sýkora parukářka

Parus ater

sýkora úhelníček

Několik párů se vyskytuje hlavně ve starších
smrkových porostech
V celém sledovaném území relativně hojný druh

Parus major

sýkora koňadra

V celém sledovaném území hojný druh

Parus caeruleus

sýkora modřinka

V celém sledovaném území hojný druh

Sitta europaea

brhlík lesní

Lanius collurio

ťuhýk obecný

Vyskytuje se nepříliš hojně je limitován nedostatkem starších porostů
Ve sledovaném území hnízdí cca 2 až 3 páry

Garrulus glandarius

sojka obecná

Pica pica

straka obecná

O

Nucifraga caryocatac- ořešník kropenatý
tes
Corvus corone
vrána obecná

O

Corvus corax

krkavec velký

O

Sturnus vulgaris

špaček obecný

Fringilla coelebs
Carduelis chloris

pěnkava obecná
zvonek zelený
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Ve celém sledovaném území hnízdí pravděpodobně několik párů
Ve celém sledovaném území hnízdí pravděpodobně několik párů
Vyskytují se jednotliví ptáci, pravděpodobně i
hnízdí
Zjišťována pravidelně, hnízdí pravděpodobně 1
pár
Ve sledovaném území pravděpodobně nehnízdí,
mimo hnízdní období hojný – zaznamenána i
velmi početná hejna
Otevřené plochy jsou využívány ke sběru potravy, hnízdí na okraji Nového Města
V celém sledovaném území hojný druh
V celém sledovaném území hojný druh

Vědecký název

Český název

Carduelis spinus

čížek lesní

Carduelis cannabina

konopka obecná

Carduelis flammea

čečetka zimní

Loxia curvirostra
křivka obecná
Carpodacus erythrinus hýl rudý
Pyrrhula pyrrhula
Emberiza citrinella
Mammalia
Talpa europaea

hýl obecný
strnad obecný
Savci
krtek evropský

Erinaceus europaeus

ježek západní

Lepus europaeus
Vulpes vulpes
Mustela nivalis
Martes martes
Sus scrofa
Cervus elaphus
Capreolus capreolus

zajíc polní
liška obecná
lasice kolčava
kuna lesní
prase divoké
jelen evropský
srnec evropský

Stupeň
ochrany

O

Komentář
Vyskytuje se hlavně v porostech olšin , hnízdění
pravděpodobné
Pravidelně pozorována na celém území, hnízdění několika párů je pravděpodobné
Hojný druh, pravděpodobně hnízdí v několika
párech v lesním porostu
V celém sledovaném území hojný druh
Ve sledovaném území hnízdí pravděpodobně 1
až 2 páry
V celém sledovaném území hojný druh
Hnízdí několik párů
Vyskytuje se na loukách v okolí sledovaného
území
Nepravidelně zastižen v okolí chatové osady na
jihu území
Nepříliš hojný druh v lesích i na loukách
Běžný druh
Běžný druh
Běžný druh
Nepočetný druh
Vyskytuje se velmi početně
Běžný druh

D. VLIVY ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti
Vlivy na obyvatelstvo
Tyto vlivy nenastanou.

Vlivy na ovzduší
K emitaci znečišťujících látek bude docházet pouze v době realizace záměru (doprava, provoz
motorové pily), ale pouze v takovém množství (viz kap. B.III.1), které je pro čistotu ovzduší naprosto
nevýznamné.

Vlivy na povrchové a podzemní vody
Celý záměr je spojen s cíleným zvýšením hladiny podzemní vody. Hydrologická studie
revitalizačních opatření lokality Velké Tetřeví tokaniště se zabývala zhodnocením vodního režimu
rašeliniště a návrhem revitalizačních opatření, jež by měly vést k regeneraci původních
hydrologických poměrů. Bylo zjištěno, že degeneraci lokality způsobuje především síť odvodňovacích
kanálů, vybudovaných v druhé polovině 20. století. Na zájmové lokalitě bylo vymapováno celkem 79
odvodňovacích kanálů.
Cílem opatření je zamezit zvýšenému odtoku vody z lokality. Prostředkem vedoucím k tomuto cíli je
zpomalení nebo podstatné omezení průtočnosti odvodňovacích kanálů a zvýšení úrovně hladiny
povrchové vody v kanálech a podzemní vody v jejich okolí. Nejúčinnější by bylo kanály zcela
zasypat. To se ale vymyká koncepci navržených opatření a materiálovým možnostem. Vyžadovalo by
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to navezení řádově tisíců m3 zemin, neboť zemina z lokality byla částečně odvezená, popř.
rozprostřená do stran kolem kanálů. Jednoduchá opatření bez použití těžké mechanizace v současné
době není reálné provést.
Omezení odtoku vody bude řešeno systémem hradítek (přehrážek) na kanálech. Na obr. 6 v příloze 1
jsou pro celou lokalitu specifikovány sklonové poměry všech kanálů, jejich šířky a hloubky. Pro každý
úsek byly definovány minimální počty hradítek v závislosti na výšce hradítka (uvažovaná jako
průměrná hloubka kanálu snížená o 0,1 m) a délce vzdutí, a to tak, aby vzdutí nejen dosahovala od
jednoho hradítka k druhému ale aby se částečně překrývala a to tak, aby byl i pod hradítkem sloupec
vody alespoň cca 10 cm. Z toho vyplynul optimální počet hradítek pro každý kanál, resp. pro každý
úsek. Celkem bylo pro prioritně vymezené odvodňovací kanály lokality Velké tetřeví tokaniště
definováno 128 přehrážek. Do koryta Flájského potoka (kanál 27) nebude projektem zasahováno.
V kap. C.2 byla nastíněna problematika huminových látek v povodí přítoků Flájské přehrady.
Problematikou se detailně zabývala studie "Hodnocení trendu v dlouhodobém vývoji jakosti vody
v nádrži Fláje v ukazatelích CHSK a huminové látky a návrh postupu jejího zlepšení" (dále jen
Studie), která byla vypracována roku 2004 společností ENKI o. p. s. pro Ústecký kraj. Ze studie
vyplývá, že současné problémy s kvalitou vody v nádrži Fláje je nutno zařadit do dlouhodobého
časového vývoje:
–

Růst koncentrace organických látek od začátku 90. let může mít několik příčin. Především je
to rostoucí průměrná teplota a částečně i srážky, rostoucí pH a důsledky vápnění v 80. letech.
Tyto změny působí plošně a zvedají spíše základní úroveň koncentrace organických látek ve
vodě přítoků.

–

V poslední dekádě se nově vysázené smrkové monokultury dostaly do stadia, kdy se začínají
stávat, po odmlce trvající zhruba 20 let, významným zdrojem organického materiálu v povodí.
Množství opadu začalo být nezanedbatelné, a hlavně po zapojení porostů vzniklo opětovně
prostředí velmi husté monokultury, ve které se hromadí opad na zemi. Vrstva opadu
v takovém lese, kde je nedostatek světla, a poměrně vlhko se rozkládá pouze částečně
(humifikuje se) a právě tímto způsobem vznikají humáty a fulváty, tvořící hlavní složku
2
DOC . Dle Studie se bude dále zvyšovat příspěvek lesních porostů (smrkových monokultur)
k růstu koncentrace huminových látek. Z hlediska kvality vody je nutné přejít na všech
možných lokalitách (tedy mimo rašelinné půdy a rašeliniště) k pěstování listnatého lesa.
Světlé listnaté lesy nepodporují humifikaci, jejich opad je snadno rozložitelný a nebude
podporovat humifikaci.

–

Zvyšující se frekvence extrémně vysokých koncentrací huminových látek v přítocích se dle
Studie vysvětluje vyplavováním těchto látek z rašelinišť jako oddálený důsledek jejich
odvodnění. Z živých rašelinišť odtéká voda hnědě zabarvená huminovými kyselinami,
vyplavují se ovšem huminové látky pouze ze svrchní vrstvy rašeliniště (akrotelm)
s proměnným obsahem vody. Z vrstvy spodní, která je trvale nasycená vodou (katotelm) a ve
které se voda pohybuje pouze nepatně, huminové kyseliny téměř neodtékají. Jejich transport
se urychlí a zvýší právě odvodněním. Zásadní strategií pro redukci odtoku huminových
látek z rašeliniště je tlumit kolísání hladiny podzemní vody jak zavodněním tak
vhodným porostem. K odvodnění rašelinišť došlo z důvodu "zlepšení podmínek" pro růst
smrkových momoluktur (viz předchozí bod). Obr. 7 názorně ukazuje složení rašeliny po
vysušení a při plném nasycení vodou. Odvodnění rašelinišť dle Studie sice umožňuje určitý
časově limitovaný pokles koncentrace odtékajících huminových látek, pravděpodobně však
méně významný při zvýšených odtocích v chladném ročním období, které jsou v bilanci
nádrže nejvýznamnější. Navíc odvodněním dojde k poklesu hladiny podzemní vody a jejímu
silnému kolísání, které má za následek vyplavování huminových látek. Dle Studie by v
případě vyhrázkování odvodňovacích příkopů a postupném zvyšování hladiny vody

2

Koncentrace huminových látek je z analytického hlediska v poslední době stanovována nejčastěji jako koncentrace
rozpuštěného organického uhlíku – (DOC – dissolved organic carbon). Tato hodnota reprezentuje ten uhlík, který tvoří
kostru huminových sloučenin.
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v rašeliništích v prvním období sice nevedlo k významnému zlepšení kvality odtékající vody,
nemělo by ji však ani významně zhoršit! Dlouhodobě odvodnění vrchoviště urychluje
mineralizaci a celkovou produkci DOC.
Obr. 7 Složení rašeliny po vysušení (sloupec vlevo)
(podle Spitzer a Bufková, 2008)

a při plném nasycení vodou (sloupec vpravo)

Z výše uvedeného je zřejmé, že revitalizace Velkého Tetřevího tokaniště nebude mít negativní dopad
na jakost vody ve vodní nádrži Fláje.
Realizací revitalizačních opatření by mělo dojít k obnovení původních odtokových poměrů a
zvýšení retence vody v území. Vliv na povrchové a podzemní vody lze tedy hodnotit jako
prospěšný.
Vlivy na půdu a horninové prostředí
Realizací záměru nedojde k dočasnému ani trvalému záboru zemědělského půdního fondu (ZPF). Na
pozemcích určených pro funkci lesa (PUPFL) budou instalovány dřevěné přehrážky do
odvodňovacích příkopů - v této souvislosti nelze hovořit o trvalém záboru PUPFL, neboť přehrážky se
postupem času v rámci zazemnění odvodňovacích kanálů rozloží a stanou se součástí revitalizovaného
rašeliniště. Během výstavby může dojít k dočasnému záboru PUPFL uskladněním smrkové kulatiny
potřebné k revitalizaci. Tento dočasný zábor (cca do 50 m2) nebude delší jak půl roku.
Trvalými vlivy na půdu a horninové prostředí bude jejich zvodnění. Celý proces revitalizace by
měl opět navodit proces rašelinění.
Vlivy na biotu
Vlivy na flóru
Vegetace rašeliniště je poměrně druhově chudá. Původní rašelinná vegetace se měnila podle gradientu
hloubky a rašeliny. Tento přirozený gradient je však dnes mnohem méně výrazný díky zásahům
člověka, ať už přímých(odvodnění) či nepřímých (imise). Původní klečové vrchoviště je v současnosti
degradované z několika důvodů. Výrazně se na změně vegetace projevilo odvodnění. To se odráží
zejména v hojném výskytem „suchomilnějších“ druhů – bezkolence, vřesu a brusnicovitých keříčků.
Rašeliniště bylo v minulosti ovlivněno zřejmě i dosadbou smrku. Tento vliv však byl částečně setřen,
když působením imisí došlo k úhynu většiny smrků. Uschlé kmeny byly následně pokáceny a
odvezeny z plochy. Naštěstí nebyly nahrazeny výsadbou smrků pichlavých, jak se tomu dělo v
okolních lesích.
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Během průzkumu byl zaznamenán jediný zvláště chráněný druh podle vyhl. 395/1992 Sb., v platném
znění, a to klikva bahenní Oxycoccus palustris (ohrožený druh). Z důvodu zásahu do biotopu tohoto
chráněného druhu bude potřeba udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění.
Revitalizace Velkého Tetřevího tokaniště představuje jednorázové opatření, jehož cílem je
nastartování procesu nápravy - regenerace rašeliniště. Po provedení revitalizačních opatřená bude
rašeliniště ponecháno samovolnému vývoji. Realizací projektu dojde k zpomalení odtoku povrchové
vody z ploch kolem hrázek. Tento zákrok způsobí rozvoj rostlinného společenstva, který bude
směřovat k původnímu přirozenému stavu lokality. Předpokládá se obnovení funkcí rašeliniště, včetně
typické vegetace s rozvolněným lesním porostem a vysokým podílem listnatých dřevin, bohatým
zastoupením drobných keříků, suchopýru apod.
Vlivy na faunu
Vymezená oblast pro revitalizaci vychází ze Souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblast
Východní Krušné hory. Předmětem ochrany je populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho
biotop. Cílem ochrany je zde zachování a obnova ekosystému významných pro tento druh v jeho
přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu
příznivém z hlediska jeho ochrany. Rašeliniště představují primární biotop tetřívka obecného v
podmínkách střední Evropy. Slouží především jako trofická základna, ve které nezastupitelnou roli
hraje struktura vegetace (nízké, rozvolněné porosty, vyšší podíl listnatých dřevin, bohaté porosty
keříčkové vegetace).
Dotčené území je složeno z mozaiky biotopů, která přesně odpovídá ekologickým nárokům tetřívka
obecného. Byl zaznamenán na rašeliništi i v lesních porostech, na pasekách i v nízkých porostech.
Tetřívek toká nejen v lesním porostu, tokaniště na loukách na Oldříšském vrchu patří mezi
nejvýznamnější území tohoto druhu v Krušných horách. Na rašeliništi se vyskytuje nejen v době toku,
ale též v období zimování, hnízdění i vodění kuřat. Bylo zde nalezeno mnoho pobytových stop, které
potvrzují přítomnost po celý rok. Rozsáhlé březové porosty poskytují zejména v zimním období
nezastupitelnou potravní nabídku.
Z hlediska výskytu tetřívka obecného se jedná o klíčové území se stabilní, relativně vysokou
početností. V rámci Ptačí oblasti Východní Krušné hory jde o významnou jádrovou lokalitu.
Aktivní opatření na podporu a zachování biotopu tetřívka jsou zde nanejvýš žádoucí.
Zhodnocení migrační prostupnosti
Příčné překážky na tocích mohou představovat omezení migrační prostupnosti pro organismy, které
obývají prostředí vodních toků. V předloženém projektu jsou hrázky umístěny na odvodňovacích
příkopech, kde voda neproudí a slouží pouze ke snížení hladiny spodní vody. Hrázky jsou
lokalizovány v pramenné oblasti, na drobných stružkách tvořících základ pozdější vodoteče Flájského
potoka (samotné koryto Flájského potoka nebude projektem dotčeno). V těchto nejvrchnějších partiích
se v důsledku charakteru vodoteče (nízká hloubka, promrzání celého vodního sloupce) nevyskytují
ryby, což jsou jediné organismy, které by mohly být omezeny v migraci. Realizací projektu
nedochází k omezení migrační prostupnosti krajiny.
Zájmové území je biotopem celé řady zvláště chráněných druhů živočichů. Z důvodu zásahu do
biotopu a možnému rušení bude potřeba udělení výjimky podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v
platném znění, pro tyto druhy:
kriticky ohrožené druhy
– zmije obecná Vipea berus
silně ohrožené druhy
– čolek horský Triturus alpestris
– ještěrka živorodá Zootoca vivipara
– slepýš křehký Anguis fragilis
– krahujec obecný Accipter nisus
– tetřívek obecný Tetrao tetrix
– bekasina otavní Gallinago gallinago
– sýc rousný Aegolius funereus
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– krutihlav obecný Jynx torquilla
ohrožené druhy
– ropucha obecná Bufo bufo
– sluka lesní Scolopax rusticola
– bramborníček hnědý Saxicola rubetra
– ťuhýk obecný Lanius collurio
– ořešník kropenatý Nucifraga caryocatactes
– hýl rudý Carpodacus erythrinus

Vybudováním přehrážek na odvodňovacích kanálech dojde ke zlepšení stavu rašelinných biotopů s výskytem výše uvedených zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou přímo či
nepřímo vázané na tyto biotopy. U záměru lze předpokládat pozitivní vliv revitalizace, která
přispěje k rozvoji populací zdejších rostlinných a živočišných druhů a bude mít příznivý vliv pro
životní prostředí.

Vlivy na lokality soustavy Natura 2000
Pro záměr revitalizace bylo vypracováno hodnocení podle § 45i ZOPK (příloha 4). Dle hodnocení jsou
záměrem dotčeny tyto předměty ochrany:
•

PO Východní Krušné hory – tetřívek obecný Tetrao tetrix

• EVL Grünwaldské vřesoviště - 7110 Aktivní vrchoviště (R3.1 – otevřená vrchoviště,
R3.3 – vrchovištní šlenky), 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště (R2.2 – nevápnitá
mechová slatiniště, R2.3 – přechodová rašeliniště), 91D0 Rašelinný les (R3.2 –
vrchoviště s klečí Pinus mugo)
Tab. 3 Vyhodnocení vlivů záměru (převzato z naturového hodnocení)
Předmět
ochrany

Vliv záměru

Tetřívek obecný Změna biotopu

Vyhodnocení
vlivu

Komentář

+1

Navrhovaná opatření jsou zaměřena na zlepšení podmínek
biotopu tetřívka obecného. Jedná se o zlepšení struktury porostů, kdy po jejich rozvolnění a snížení zakmenění v důsledku
vyšší hladiny spodní vody budou lépe přehledné a tetřívek zde
bude lépe chráněn před predátory.
Rozvoj listnatých dřevin (břízy), drobných keříků a porostů
suchopýru zvýší potravní nabídku pro ptáky v průběhu celého
roku.

Rušení

Aktivní vrcho- Změna hydroloviště
gických podmínek

-1

Tento dočasně působící faktor může způsobit krátkodobé opuštění lokality tetřívkem. Vzhledem k tomu, že rušení bude probíhat mimo citlivá období v ročním životním cyklu ptáků a
bude působit krátkodobě je vliv tohoto faktoru velmi mírný.

+1

Typ přírodního stanoviště se vyskytuje na okraji vlivu plánovaných opatření, změna hydrologických podmínek se zde projeví pouze minimálně. Zpomalení odtoku a zvýšení hladiny
spodní vody však pomůže k zastavení degradačních procesů,
které zde probíhají poté, co byla lokalita v minulosti odvodněna. Dojde ke zlepšení stavu, ústupu expandujících druhů (Mo-
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Předmět
ochrany

Vliv záměru

Vyhodnocení
vlivu

Komentář
linia caerulea, Deschampsia cespitosa).

Přechodové
rašeliniště

Změna hydrologických podmínek

+1

Zpomalení odtoku a zvýšení hladiny spodní vody však pomůže
k zastavení degradačních procesů, které zde probíhají poté, co
byla lokalita v minulosti odvodněna. Dojde ke zlepšení stavu,
ústupu expandujících druhů (Molinia caerulea, Deschampsia
cespitosa).

Rašelinný les

Změna hydrologických podmínek

+1

Vysoká hladina spodní vody je základní charakteristikou tohoto typu přírodního stanoviště. Typ stanoviště se vyskytuje přímo v místě opatření. Dojde k zastavení degradačních procesů
způsobených dřívějším odvodněním. V okrajových částech
může změna hydrologických podmínek způsobit postupný
vývoj typu stanoviště ve prospěch původního aktivního vrchoviště.

Závěrem tohoto hodnocení je:
Záměr „Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, dílčí část Velké tetřeví tokaniště – I. etapa“
nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti.
V průběhu hodnocení byl zjištěn krátkodobý mírně negativní vliv na PO Východní Krušné hory
– na předmět ochrany: tetřívek obecný (Tetrao tetrix), který bude dále zmírněn (viz kap. D.4).
Z dlouhodobého hlediska bude mít posuzovaný záměr pozitivní vliv na PO Východní Krušné
hory a EVL Grünwaldské vřesoviště.
Vlivy na zvláště chráněné území, ÚSES, VKP
Vlivy na zvláště chráněné území (ZCHÚ)
V současnosti je nejbližším maloplošným chráněným územím PR Grünwaldské vřesoviště, které je
od zájmové lokality vzdáleno cca 1,1 km západním směrem. Zájmová lokalita je součástí nově
vyhlášené EVL Grünwaldské vřesoviště, v blízké budoucnosti by tedy mělo dojít k rozšíření stávající
PR Grünwaldské vřesoviště i o zájmové území určené k revitalizaci.
Stávající PR Grünwaldské vřesoviště představuje jedno z nejlépe zachovalých vrchovišť v Krušných
horách. V lokalitě jsou taktéž prováděny managementové zásahy vedoucí k obnově vodního režimu
lokality (budování přehrádek v odvodňovacích kanálech). Došlo zde k obnově masivní rašelinné
činnosti, přičemž v centrální zóně rezervace vlivem vysokého zamokření ustupují dříve vysazené
dřeviny a dochází k přirozené zonaci vegetačního krytu.
Vlivy předkládaného záměru lze hodnotit pouze pozitivně, neboť dojde k revitalizaci předmětu
ochrany - rašeliniště a zároveň dojde k zlepšení biotopových podmínek pro řadu zvláště chráněných
druhů rostlin a živočichů.
Vlivy na ÚSES
Zájmovým územím Velkého Tetřevího tokaniště probíhá osa nadregionálního biokoridoru Božídarská
rašeliniště-Hřenská skalní města. Velké Tetřeví tokaniště je součástí regionálního biocentra Flájský
potok. Vlivy lze hodnotit stejně jako u ZCHÚ pozitivně, dojde k posílení funkce ÚSES.
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Vlivy na VKP
V dotčeném území bude dotčen především VKP rašeliniště a les. Prostředí rašeliniště není obecně
vhodným místem pro růst lesa k ekonomickým účelům. Zájmová lokalita Velkého tetřevího tokaniště
je na vzrostlé lesní porosty poměrně chudá. Předpokládaný primární dosah účinnosti vlivů hradítek po
jejich dostavění zasahuje do vzdálenosti kolem 5-30 m od těchto objektů. Lze proto říci, že vzrostlejší
okolní lesní porosty budou dotčeny minimálně. Mezi další VKP vymezené ze zákona patří Flájský
potok, který kopíruje východní hranici zájmového území. Do koryta Flájského potoka nebude přímo
zasahováno, dojde k přehražení jeho přítoků, které zasahují do zájmového území a mají charakter
uměle vyhloubených odvodňovacích kanálů.
Pro záměr bude potřeba vydat souhlasné stanovisko k zásahu do VKP.
Vlivy na krajinu
Záměr se nenachází v žádném přírodním parku, pro výstavbu přehrážek budou použity pouze přírodní
materiály, které se časem rozloží a stanou se součástí rašeliniště. Realizace záměru napomůže posílit
jeden ze specifických rysů Krušných hor - rašeliniště s charakteristickou flórou a faunou.
D.2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci
Celková plocha vymezeného území činí 23,74 ha. Oblast je řídce osídlena. Rozsah vlivů vzhledem
k zasaženému území a populaci bude nevýznamný.

D.3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice
Revitalizační opatření budou mít pouze lokální charakter, k vlivům přesahující státní hranice nedojde.

D.4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
Zmírňující opatření vycházející z hodnocení vlivů na EVL a PO
Z důvodu omezení rušivých vlivů na citlivé fáze ročního cyklu tetřívka obecného musí realizace
přehrážek probíhat v období od 1. srpna do 15. března. Přetrvávající mírný vliv rušení v lokalitě
mimo tato období může být dále eliminován pouze minimalizací počtu pracovníků a jejich
upozorněním na maximální omezení hluku během prací.
Další opatření
Před zahájením revitalizačních opatření je nutné získat výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v
platném znění pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin uvedených v kap. D.1 - Vlivy na biotu.
Je třeba dodržet veškeré případné požadavky dotčených orgánů, které k záměru vydají svá stanoviska,
povolení apod. (např. požadavky vyplývající z udělení výjimky pro ochranu zvláště chráněných druhů,
z povolení zásahu do VKP apod.).
Je nutné eliminovat riziko znečištění okolí případnými úniky pohonných a mazacích hmot
z dopravních prostředků, motorové pily apod. (dodržováním technologické kázně).
Odpady vzniklé během výstavby nebudou ponechávány na místě (vyjma zbytků dřevní hmoty
z opracování kulatiny), ale budou shromažďovány dle jejich druhů a následně odváženy a
odstraňovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Návrh monitoringu
Za účelem sledování a hodnocení vlivů nápravných opatření na vodní režim se navrhuje na lokalitě v
oblastech realizovaných opatření provádět pravidelně tato kontrolní pozorování:
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•

Sledování hladiny vody u hradítek – doporučuje se vytipovat max. 10 ks hradítek, u nichž
bude na horní straně zatlučená lať s cejchováním po 10 cm. Pravidelnými kvartálními odečty
bude sledována úroveň hladiny vody.

•

Pro sledování kolísání hladiny podzemní vody dojde k měření úrovní hladiny podzemní vody
v některých ze stávajících vystrojených sond. Jedná se konkrétně o sledování sond T1 a T16,
popř. T6.

•

Sledování zazemňování kanálů - minimálně 2x ročně se doporučuje prověřit stav hradítek a u
vybraných objektů zaznamenat proces zazemňování kanálů nad hradítky. Zvláštní pozornost
je třeba věnovat jevům v soutokové oblasti kanálů, zejména účinnost alternativních způsobů
hražení.

D.5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci
vlivů
Nebyly shledány nedostatky.

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Záměr je předkládán v jedné variantě. V 1. etapě se bude revitalizace provádět na prioritně
vytipovaných odvodňovacích kanálech. Zbylé vymezené území by se revitalizovalo nejdříve 2 roky po
skončení 1. etapy pouze za předpokladu, že bude z hlediska předchozích opatření zjevná vhodnost
výstavby objektů i ve zbývajících částech lokality.

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Nejsou.

G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Oznamovatel:
Daphne ČR – institut aplikované ekologie
IČ: 266 48 881
Sídlo: Husova 45, 370 05 České Budějovice
Rozsah záměru:
Celková plocha lokality "Velké tetřeví tokaniště"
Celkový počet přehrazovaných kanálů
Celkový počet přehrážek

23,74 ha
38
128

Předpokládaný primární dosah účinnosti vlivů přehrážek po jejich dostavění zasahuje do vzdálenosti
kolem 5 - 30 m od těchto objektů.
Základním revitalizačním opatřením bude zrušení resp. omezení funkce stávajících odvodňovacích rýh
jejich zablokováním a následným zazeměním tak, aby postupně zmizely z krajiny. K zablokování
koryt bude využito jednoduchých dřevěných přehrážek ze smrkových kulatin, zbytků břehových valů
přetrvávajících z období vyhloubení rýh a přírodního materiálu z okolí. Dřevěné přehrážky jsou pouze
dočasného charakteru a jsou prostředkem usnadňujícím následné zanesení rýh sedimenty a materiálem
a zabraňují odplavení tohoto materiálu při vyšších stavech vody. Přehrážky jsou plně rozložitelné a v
horizontu následných 50 – 80 let se předpokládá jejich pozvolný rozpad.
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Výše navrhovaná opatření nemají charakter vodohospodářských děl, ale udržovacích drobných
terénních úprav v korytech odvodňovacích příkopů, jež mají obnovit původní odtokové poměry a
zvýšit retenci vody v území.
Poloha zájmového území je vyznačena v přehledné mapě v příloze I. Území se nachází cca 1,5 km
severozápadně od obce Nové Město, západně od silnice č. 382 spojující obce Nové Město a Moldava.
Na lokalitě Velké tetřeví tokaniště bylo při terénních pracích vymapováno celkem 79 odvodňovacích
kanálů. Přestože z dokumentace průzkumných geologických sond vyplývá, že rašeliny jsou vyvinuty
prakticky v celém území zájmové lokality, z průběhu kanálů, charakteru horninového prostředí,
hydrogeologických podmínek a biologického průzkumu bylo vyvozeno, že ne všechny části lokality
jsou skutečnými rašeliništi se všemi doprovodnými jevy. Byly proto vytipovány prostory (resp. vlastní
odvodňovací kanály - celkem 38), u nichž by měla být revitalizační opatření provedena primárně.
Teprve na základě dalšího sledování lokality budou navrženy případné další etapy.
Vymezená oblast pro revitalizaci vychází ze Souhrnu doporučených opatření pro ptačí oblast
Východní Krušné hory. Předmětem ochrany je populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a jeho
biotop. Cílem ochrany je zachování a obnova ekosystému významných pro tento druh v jeho
přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populace tohoto druhu ve stavu
příznivém z hlediska jeho ochrany. Rašeliniště představují primární biotop tetřívka obecného v
podmínkách střední Evropy. Slouží především jako trofická základna, ve které nezastupitelnou roli
hraje struktura vegetace (nízké, rozvolněné porosty, vyšší podíl listnatých dřevin, bohaté porosty
keříčkové vegetace).
Vymezená oblast pro revitalizaci je v Souhrnu doporučných oblastí vedena jako plocha B10 (Velké
tetřeví tokaniště), kde je vhodným opatřením znefunkčnění odvodnění a nezalesňování plochy
rašelinišť. Z hlediska výskytu tetřívka obecného se jedná o klíčové území se stabilní, relativně
vysokou početností. V rámci Ptačí oblasti Východní Krušné hory jde o významnou jádrovou
lokalitu. Aktivní opatření na podporu a zachování biotopu tetřívka jsou zde nanejvýš žádoucí.
Pro záměr bylo zpracováno hodnocení vlivů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., které je součástí
tohoto oznámení (příloha 4). Závěrem tohoto hodnocení je:
Záměr „Revitalizace rašelinišť v Krušných horách, dílčí část Velké tetřeví tokaniště – I. etapa“
nemá významný negativní vliv (resp. negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK) na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti.
V průběhu hodnocení byl zjištěn krátkodobý mírně negativní vliv na PO Východní Krušné hory
– na předmět ochrany: tetřívek obecný (Tetrao tetrix), který bude dále zmírněn (viz kap. D.4).
Z dlouhodobého hlediska bude mít posuzovaný záměr pozitivní vliv na PO Východní Krušné
hory a EVL Grünwaldské vřesoviště.
Před zahájením revitalizačních opatření je nutné získat výjimku podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v
platném znění pro zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin uvedených v kap. D.1 - Vlivy na biotu.
Vybudováním přehrážek na odvodňovacích kanálech dojde ke zlepšení stavu rašelinných biotopů
s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou přímo či nepřímo vázané na tyto
biotopy. U záměru lze předpokládat pozitivní vliv revitalizace, která přispěje k rozvoji populací
zdejších rostlinných a živočišných druhů a bude mít příznivý vliv pro životní prostředí.
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PŘÍLOHA 1
Obr. 1 Mapa umístění záměru v rámci širších vztahů
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Obr. 2 Orthofotomapa zájmového území
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Obr. 3 Zájmové území a lokality soustavy Natura 2000

Umístění záměru v rámci PO Východní Krušné hory
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Obr. 4 Zájmové území v rámci vymezeného ÚSES a ZCHÚ
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Obr. 5 Hydrologie zájmového území
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Obr. 6 Souhrnná tabulka navržených opatření
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PŘÍLOHA 2
Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace
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PŘÍLOHA 3
Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
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