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1. Úvod
1.1 Zadání
Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru: „Lyžařský svah Křešín
zasněžovací systém“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Zadavatelem naturového hodnocení záměru: „Lyžařský svah Křešín - zasněžovací
systém“ je společnost TJ Start Lukavec, provozovatel lyžařského vleku.
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska OOP podle § 45i odst. 1 ZOPK, které
nevylučuje vliv záměru: „Lyžařský svah Křešín - zasněžovací systém“ na evropsky
významnou lokalitu Martinický potok. Stanovisko vydal Krajský úřad kraje Vysočina pod
číslem jednacím KUJI 49817/2012 (OZP 60/2012/Vac/45) ze dne 20.7.2012. Krajský úřad
kraje Vysočina ve svém stanovisku konkrétně uvádí, že plánované čerpání vody
z Martinického potoka, jež je součástí hodnoceného záměru, může mít negativní vliv na
příznivý stav předmětu ochrany EVL Martinický potok.
Předložené naturové hodnocení je zpracováno jako podklad v rámci procesu EIA
daného záměru.

1.2 Cíl hodnocení
Cílem předloženého naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní
vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních evropsky významných lokalit, nebo
ptačích oblastí.

1.3 Postup zpracování hodnocení
Naturové hodnocení vychází z popisu investičního záměru, který je uveden v průvodní a
souhrnné zprávě z dubna 2013 (viz Hošek 2013) a jejich příloh, jež byly dodány
zadavatelem posouzení. Jedná se o upravený původní projekt (viz Hošek 2012) do nějž
byly zapracovány připomínky a návrhy zpracovatele naturového hodnocení týkající se
řešení odběrného místa v toku Martinického potoka.
Hodnocení se opírá o aktuální terénní průzkum zájmového území, který se uskutečnil
21.3.2013. Terénní průzkum byl proveden pochůzkou v nivě toku, na svazích sjezdové
tratě a v blízkém okolí s vyhledáváním pobytových stop živočichů (stopy, trus). Průzkum
vodního prostředí Martinického potoka v délce cca 300 m v okolí navrženého odběrného
místa byl proveden pomocí elektrolovu. Průtočné množství vody a její dobrá průhlednost
umožňovaly objektivní posouzení výskytu vodní a semiakvatické fauny.
Výsledky terénního průzkumu jsou dále doplněny o analýzu dat nálezové databáze
ochrany přírody poskytnutých AOPK ČR v březnu 2013 (AOPK ČR 2013a) [cit. 2013-0308], dat mapování biotopů poskytnutých AOPK ČR v březnu 2013 on-line přístupem
(AOPK ČR 2013b) [cit. 2013-03-08]. Biota, historie využití zájmového území a ohrožující
faktory působící v dotčeném území byly dále konzultovány s pracovníky AOPK ČR –
středisko Havlíčkův Brod, Krajského úřadu kraje Vysočina, místním hospodářem ČRS a
dále s p. Vladislavem Marešem, zástupcem provozovatele lyžařského areálu.
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Využity byly také dřívější inventarizační průzkumy z toku Martinického potoka z roku
2006 a 2007 (viz Beran 2006, 2007), jež byly poskytnuty AOPK ČR, střediskem Havlíčkův
Brod a dále informace o zájmovém území poskytnuté panem Ing. Pavlem Koláčkem, Ph.D.
Pro zpracování předloženého naturového hodnocení byla v neposlední řadě využita
další tištěná a digitální data o sledovaném území, jež jsou průběžně v textu posouzení
citována.
Všechny výše uvedené informační zdroje jsou dostačující pro zpracování naturového
hodnocení.
Terénní průzkum i analýza dalších informačních zdrojů byly zaměřeny na lokalitu
navrženého záměru v k.ú. Křešín u Pacova a na navazující okolní plochy potenciálně
dotčené výstavbou či provozem záměru.
Předložené naturové hodnocení se metodicky opírá o ustanovení zákona č.114/1992 Sb.,
zák. 100/2001 Sb., v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o
stanovištích 92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR, Evropské komise (viz MŽP
2007, Kolektiv 2001, 2001a) a metodické příručky k naturovému posuzování (viz MŽP
2011)
Podrobný popis jednotlivých aspektů projektového záměru a jeho vlivů na dílčí složky
životního prostředí nejsou předmětem tohoto naturového hodnocení dle §45i ZOPK.

2. Údaje o záměru
2.1 Základní údaje
2.1.1 Název záměru
Lyžařský svah Křešín - zasněžovací systém

2.1.2 Rozsah (kapacita) záměru
Předložený záměr řeší realizaci nového záměru na pozemcích p.č. 2604/1, 1424 a
1423/1 v lokalitě Křešín, k.ú. Křešín u Pacova. Předmětem záměru je výstavba
zasněžovacího systému a instalaci zařízení na výrobu technického sněhu na stávající
sjezdové trati. Nově bude vybudován odběrný objekt a čerpací systém na toku
Martinického potoka, dále rozvody vody a objekty trasy navrženého zasněžování, součástí
stavby je i rozvod elektroinstalace a rozvod vedení nízkého napětí.

2.1.3 Umístění záměru
Navržený záměr „Lyžařský svah Křešín - zasněžovací systém“ je situován
v katastrálním území Křešín u Pacova v kraji Vysočina v prostoru stávající sjezdové tratě.
Louka je pro sjezdové lyžování s přestávkami využívána od roku 1986. Její provoz je zcela
závislý na přírodních podmínkách a množství přírodních sněhových srážek. Často je tak
sjezdová trať provozuschopná jen několik desítek dní v roce. Délku sezóny by mělo
prodloužit navrhované technické zasněžování.
Odběr vody pro potřeby technického zasněžování lyžařského svahu je navržen v toku
Martinického potoka, jenž je součástí evropsky významné lokality (EVL) Martinický
potok.
Základní lokalizace záměru je uvedena na Obr. 1 a Obr. 2 (viz červený segment).
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Obr. 1: Situační mapa polohy zájmového území (podkladová data:www.mapy.cz).

zájmové území

Obr. 2: Podrobnější lokalizace hodnoceného záměru na podkladu leteckého snímku
(podkladová data: www.mapy.cz).

zájmové území

2.1.4 Stručný popis technického a technologického řešení záměru,
varianty záměru
V únoru 2013 byl zpracovateli tohoto naturového hodnocení předložen záměr v původní
variantě (viz Hošek 2012), která předpokládala zbudování příčného betonového prahu
osazeného ocelovým měrným přelivem v drážce. Celková výška plechu byla navržena na
300 mm. Tento betonový práh osazený ocelovým plechem by tvořil pro bentické druhy
živočichů, mezi něž vranka obecná patří, výraznou migrační překážku. V původní verzi
projektu bylo také nedostatečně řešeno riziko průniku živočichů do odběrného objektu a
jímací šachty. Samotný odběrný objekt byl umístěn v blízkosti dna potoka a možnému
nasátí živočichů do prostoru jímací šachty bránily pouze česle s maximální šířkou 1 cm.
Na základě prostudování projektové dokumentace a terénního průzkumu v místě
záměru bylo řešitelským týmem tohoto naturového hodnocení navrženo několik korekcí
původní předložené varianty projektu. Tato opatření byla zpracovatelem projektové
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dokumentace zapracována a záměr byl nově předložen v aktualizované verzi, jejíž
parametry jsou popsány níže (viz Hošek 2013.
Následující popis hodnoceného záměru vychází z aktualizovaných technických
podkladů uvedených v průvodní a souhrnné zprávě z dubna 2013 (viz Hošek 2013).
Předmětem hodnoceného záměru je výstavba zasněžovacího systému a instalaci zařízení
na výrobu technického sněhu na stávající sjezdové trati na pozemcích p.č. 2604/1, 1424 a
1423/1 v lokalitě Křešín, k.ú. Křešín u Pacova. Nově bude vybudován odběrný objekt a
čerpací systém na toku Martinického potoka, dále rozvody vody a objekty trasy navrženého
zasněžování, součástí stavby je i rozvod elektroinstalace a rozvod vedení nízkého napětí.
Stavba zahrnuje jeden stavební objekt: SO 01 – Zasněžovací systém a jeden provozní
soubor: PS 0 – Technologie zasněžování
Odběr a čerpání vody:
Odběrný objekt
Pro zasněžovací systém se uvažuje s přímým odběrem vody z toku Martinického potoka.
Princip odběru vody spočívá v nutnosti zachování požadovaného minimálního Qmin = Q33Od
= 60 l/s pod odběrem, teprve po jeho převedení může natékat voda do odběrného objektu a
čerpací jímky na zasněžování.
Přelivná hrana do odběrného objektu je řešena přes pevný betonový práh v úrovni dna
v pravobřežní břehové hraně souběžně s podélnou osou koryta toku. Voda natéká do
odběrného objektu kolmo k podélné ose toku přes hrubé česle osazené na betonovém prahu
šikmo k hladině ve sklonu břehu. Světlost mezer je maximálně 10 mm pro zabránění průniku
živočichů do odběrného objektu, protože náhodný výskyt ryb bezprostředně u nátoku nelze
zcela vyloučit.
Na betonovém prahu jsou osazeny ocelové profily pro dlužovou stěnu, která plní dva
základní úkoly. Za prvé lze vymezit úroveň hladiny vody, která odpovídá hladině při průtoku
Qmin = 60 l/s a zajistit, aby voda do systému natékala až po převedení požadovaného
minimálního průtoku. Za druhé lze uzavřít nátok vody do systému v období mimo provoz
zasněžování (např. při vyšších průtocích) a zamezit zanesení objektu splaveninami.
Před betonovým prahem směrem k ose toku bude vyhloubena vodní tůň, která zajistí, aby
náhodně se vyskytující jedinci vranky obecné nemohli proplout jímacím profilem (vzhledem
ke svému způsobu pohybu v dotyku se dnovým substrátem). Tůň má minimální hloubku 600
mm pod dnem toku, půdorysné rozměry dna tůně jsou 500x900 mm, půdorysné rozměry
tůně v úrovni dna toku jsou 1100 x2100 mm.
Kontrola zachování stanoveného minimálního zůstatkového průtoku (MZP) pod profilem
odběru vody bude prováděna vizuálně na vodočetné lati. Měrný profil toku pro stanovení
Qmin bude umístěn těsně pod odběrným objektem. Je tvořen protilehlými břehovými svahy,
zpevněnými kamennou dlažbou do betonu a urovnaným dnem toku. Díky tomuto řešení
nedojde k vytvoření bariéry v migraci bentických druhů ryb a současně bude vytvořen
průtočný měrný profil s konstantními rozměry pro výpočet objemu protékající vody.
Na pravobřežním opevnění je instalována vodočetná lať s vyznačením výšky hladiny
Hmin = 60,5 mm, odpovídající průtoku Qmin = 60 l/s. Kontrola dodržování MZP bude
prováděna dle podmínek uvedených v Manipulačním a provozním řádu vodního díla.
Čerpací jímka – stavební část
Z odběrného objektu natéká voda do čerpací jímky. Jedná se o podzemní objekt
z betonových skruží DN1000 s betonovým dnem a uzamykatelným poklopem. Hloubka
podzemního objektu je max. 1,5 m, provozní výška hladiny je 1,0 m. V objektu čerpací
jímky bude instalováno kalové čerpadlo, které zásobuje v dostatečném množství a
požadovaném tlaku vysokotlaké čerpadlo v čerpací stanici. Kontrola provozní hladiny je
kontrolována hladinovým čidlem.
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Přívodní a vypouštěcí potrubí
Z čerpací jímky je voda dopravována přívodním potrubím do sání vysokotlakého
čerpadla. Jedná se o nízkotlakou část čerpání z podávacího kalového čerpadla. Výtlak je
navržen z potrubí PE100, DN65/PN16 v délce cca 7,0 m.
Pro vypouštění vody z řadu je navrženo potrubí vedené z odbočky na výtlaku VT
čerpadla zpět do čerpací jímky. Jedná se ocelové potrubí pozinkované, DN50/PN40 v délce
cca 7,5 m.
Čerpací stanice – stavební část
Objekt čerpací stanice (ČS) je navržen formou obytného typového kontejneru s rozměry
4200x2435x2790 mm včetně jeho osazení na základové pásy. Základové pásy jsou
z betonových tvárnic s prolitím betonem B20 bez výztuže. Vzniklý prostor pod úrovní
terénu slouží pro snadnější zavedení potrubí a kabelů do objektu. Může být zasypán
štěrkodrtí nebo ponechán volný s tepelně zaizolovaným potrubím.
Venkovní úprava kontejneru bude řešena dřevěným obložením – palubkami. Okna
budou plastová, vrata ocelová, barevné provedení RAL 90 06 (šedá). Na kontejneru bude
vytvořena pultová střecha s tesařskou konstrukcí krovu a s krytinou titanzinek předzvětralý
(tmavě šedý).
V objektu čerpací stanice bude instalováno odstředivé článkové čerpadlo s horizontální
pracovní polohou, průtokoměr, uzavírací armatura na sání – ruční klapka, zpětná klapka,
uzavírací armatura na výtlaku – šoupě s elektrickým pohonem, vypouštěcí armatura – ruční
šoupě, tlaková a teplotní čidla, manometry. Instalovaným průtokoměrem v objektu ČS je
snímán okamžitý průtok i celkový odběr vody do systému zasněžování.
Trubní rozvody vody:
Vodovodní řad
Trubní rozvod pro dopravu tlakové vody je navržen z potrubního systému (ocelové
rychlospojkové potrubí). Pokládka bude provedena v hloubce cca 1,1 m na dřevěných
trámcích 300x100x100 mm. Kotvení potrubí je prováděno speciálními kotvícími prvky a
betonovými bloky po vzdálenostech 30-50 m.
Odvzdušňovací šachta
Je umístěna na konci řadu. Bude vyrobena z betonových skruží DN1000 s ocelovým
poklopem, dno je navrženo z betonu. Uvnitř šachty bude instalován odvzdušňovací a
zavzdušňovací ventil.
Přípojná místa – hydroboxy
Přípojná místa pro nízkotlaké kanony budou instalovány na podzemní rozvody vody a
elektrické energie. Jedná se o nadzemní objekty umístěné na lyžařském svahu ve
vzdálenosti cca 40-60 m.
Sněžné kanony s příslušenstvím:
Pro výrobu technického sněhu bude využit 1 x nízkotlaký sněžný kanon s ventilátorem a
1 x nízkotlaký tyčový kanon s kompresorem.
Parametry sněžných kanonů:
nízkotlaký s ventilátorem 1 ks
průtok vody
max. Q = 360 l/min
příkon el.energie
max. P = 20,0 kW
hmotnost
max. m = 600 kg
nízkotlaký tyčový s kompresorem 1 ks
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průtok vody
příkon el.energie
hmotnost

max. Q = 150 l/min
max. P = 5,00 kW
max. m = 120 kg

Podrobný popis technologie je k dispozici souhrnné technické zprávě „Lyžařský svah
Křešín – zasněžovací systém“ (viz Hošek 2013).
První vysněžení na počátku sezóny:
výška sněhové pokrývky prvního vysněžení
potřeba vody na 1 m3 sněhu
ztráty
potřeba vody na 1 m2 zasněžované plochy
celková plocha pro vysněžení
celkový objem vyrobeného sněhu
celková spotřeba vody
doba zasněžování (při výkonu 6,5 l/s)
doba zasněžování (při výkonu 5 l/s)

0,3 m
0,454 m3
10 %
0,150 m3
14 500 m2
4 785 m3
2 172 m3
92,8 hod (3,9 dny)
120,7 hod (5,0 dny)

Dosněžování během celé sezóny:
výška sněhové pokrývky pro dosněžení
potřeba vody na 1 m3 sněhu
ztráty
potřeba vody na 1 m2 zasněžované plochy
celková plocha pro vysněžení
celkový objem vyrobeného sněhu
celková spotřeba vody
doba dosněžování (při výkonu 6,5 l/s)
doba dosněžování (při výkonu 5 l/s)

0,3 m
0,4 m3
10 %
0,132 m3
14 500 m2
4 785 m3
1 914 m3
81,8 hod (3,4 dny)
106,3 hod (4,4 dny)

Celková sezónní bilance:
celkové množství vyrobeného sněhu
celková spotřeba vody za celou sezónu
celková doba zasněžování (při výkonu 6,5 l/s)
celková doba zasněžování (při výkonu 5 l/s)
denní spotřeba vody
maximální odběr
průměrný odběr

9 570 m3
4 086 m3
174,6 hod (7,3 dny)
227 hod (9,4 dny)
562 m3
6,5 l/s
5,0 l/s

V technické dokumentaci jsou dále stanoveny provozní požadavky na odběr vody:
- Protože odběr povrchové vody z vodního toku Martinický potok přesáhne 500 m3 za
měsíc, musí být měřen dle Vyhlášky MZe č. 20/2002 Sb. a musí být přihlášen k evidenci
pro potřeby bilance dle Vyhlášky MZe č. 431/2001 Sb.
- Pod odběrným objektem bude zachován minimální zůstatkový průtok (MZP), ve výši
Q330d dle hydrologických údajů o toku z ČHMÚ.
- Zařízení pro zachování minimálního průtoku (MZP) bude upraveno tak, aby průtoky
byly kdykoliv kontrolovatelné a jednoduše měřitelné, zařízení bude označeno vodní
značkou (cejchem).
- Pro odběrný objekt bude vypracován manipulační a provozní rád včetně čištění a
údržby objektu.
- Do vody pro zasněžování nebudou přidávány žádné chemikálie, které by po odtání
sněhu mohly negativně ovlivnit jakost podzemních a povrchových vod.
_____________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Polívkova 15, 779 00 Olomouc
tel. 605-567905, http.//www.marekbanas.com

8

Posouzení vlivu záměru „Lyžařský svah Křešín - zasněžovací systém“ na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

Aby nedocházelo k přímému splachování zeminy do Martinického potoka v případě
erozní činnosti při kombinaci dešťových srážek a tání sněhu v zimním období nebo
přívalových deštích v letním období, je v dolní části areálu navržen příčný odvodňovací
příkop (odvodňovací stružka) zakončený vsakovacím zářezem. Po dobu výstavby bude na
spodním okraji staveniště vybudován dočasný uklidňovací výkop (viz Obr. 4 a Obr. 5).
Účelem je zpomalit pohyb vody tekoucí ze svahu, zachytit ji příkopem a zajistit usazení
splavenin na ploše areálu. Snahou je, aby splaveniny nenatékaly přímo do toku Martinický
potok.
Navržené varianty řešení
Záměr byl předložen v původní variantě z července 2012 (viz Hošek 2012). Po
prostudování projektové dokumentace a terénním průzkumu v dotčeném území byly
zpracovatelem tohoto hodnocení navrženy konkrétní úpravy projektu, zejména ve vztahu
k ochraně vranky obecné. Doporučení byla projektantem zapracována a záměr byl v dubnu
2013 předložen znovu v aktualizované verzi, jež je popsána výše (viz Hošek 2013).
Kromě navržené (aktivní) aktualizované varianty lze definovat nulovou variantu, která
znamená zachování stávajícího stavu, tedy provoz lyžařské trati bez zavedení technologie
technické výroby sněhu.
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Obr. 3: Technický výkres hlavních částí záměru – cca 1:1000 (zdroj: zadavatel posouzení).

Obr. 4: Řez navrženým uklidňovacím výkopem na lyžařském svahu – cca 1:25 (zdroj: zadavatel posouzení).

Obr. 5: Technický výkres navrženého odběrného objektu v toku s čerpací jímkou – řez A-A (zdroj:zadavatel posouzení).

Obr. 6: Technický výkres odběrného objektu s čerpací jímkou – půdorys (zdroj: zadavatel posouzení) – legenda uvedena u předchozího obrázku.
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2.1.5 Předpokládaná doba realizace záměru
Předpokládaná doba výstavby je stanovena na období 05-09/2013.
Přípravné práce budou dle projektové dokumentace zahájeny v květnu 2013, samotná
výstavba je plánována na červen 2013, předpokládaná lhůta výstavby je 4 měsíce.

2.1.6 Délka provozu záměru
Celková délka provozu záměru není přesně specifikována, lze však předpokládat provoz
po dobu životnosti staveb a použitých technických zařízení.

2.1.7 Možnost kumulace s jinými záměry
Za potenciální kumulativní vlivy hodnoceného záměru s ostatními, již provozovanými
nebo plánovanými aktivitami, v předmětné lokalitě lze považovat veškeré zásahy do toku
Martinického potoka (např. výstavby MVE, vodohospodářské regulace toku, nevhodné
rozsáhlejší výsadby lososovitých ryb) a další aktivity v bezprostředním okolí toku, jež
mohou mít vliv na zhoršení průtoku či kvality vody v Martinickém potoce.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.mzp.cz) vyplývá,
že v prostoru navržené výstavby jímacího objektu a v jeho okolí nejsou známy další
realizované či připravované záměry, které by měly aktuálně významně ovlivnit území EVL
Martinický potok.

2.1.8 Možné přeshraniční vlivy
Vzhledem k plošně omezenému rozsahu navrženého záměru a dostatečné vzdálenosti
od státních hranic, lze možné přeshraniční vlivy záměru vyloučit.

2.2 Údaje o vstupech
Zábor půdy
Během výstavby záměru dojde k dočasnému zásahu do pozemků ZPF. Trvalý zábor o
celkové ploše 12 m2 si vyžádá stavební objekt čerpací stanice na pozemku p.č. 1424.
K dotčení pozemků kategorie PUPFL nedojde, bude však dotčeno ochranné pásmo lesa
u lesního pozemku p.č. 1419.
Odběr a spotřeba vody
Odběr bude realizován z toku Martinického potoka za dodržení minimálního průtoku
Qmin = Q330d = 60 l/s pod odběrem.
Plánovaná spotřeba a odběr vody:
roční spotřeba vody (dvě celkové vysněžení)
měsíční spotřeba (jedno celkové vysněžení)
týdenní spotřeba vody
denní spotřeba vody
maximální odběr
průměrný odběr

4 200 m3
4 200 m3
2 200 m3
562 m3
6,5 l/s
5,0 l/s

Energetická spotřeba
Celková spotřeba elektrické energie je odhadnuta na 17 025 kWh/rok.
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Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Pozemky stavby jsou dostupné z veřejných komunikací v obci a dále z lesních a polních
cest. Doprava po staveništi bude probíhat na plochách lyžařského svahu a ve staveništním
pruhu řešených stavebních objektů a provozních souborů.

2.3 Údaje o výstupech
V průběhu výstavby ani provozu záměru nebudou produkovány odpadní vody. Území
dotčené výstavbou je odvodňováno Martinickým potokem pod dojezdem lyžařského svahu.
Při výstavbě odběrného objektu dojde k dočasnému zvýšení zákalu vodního prostředí
v důsledku stavebních prací, riziku poranění či usmrcení některých vodních živočichů,
výstavba a provoz odběrného zařízení dále přináší potenciální rizika narušení migračního
kontinua, nasátí vodních živočichů atd. Tyto vlivy jsou blíže diskutovány v další části
tohoto naturového hodnocení.
Při výstavbě záměru dojde k dočasnému navýšení hlukové a prachové zátěže okolního
prostředí. Během provozu záměru bude hlukové zatížení dotčeného území sníženo díky
umístění čerpací stanice uvnitř nadzemního objektu a použitím koncových zařízení se
sníženou hlučností.
Během výstavby záměru dále dojde k produkci odpadu. Odpady vzniklé při realizaci
záměru budou vytříděny a jednotlivé druhy využity, příp. nabídnuty k dalšímu využití nebo
recyklaci oprávněné osobě. V případě, že odpady nepůjdou využít, bude zajištěno jejich
odstranění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších
zákonů v platném znění.
Další technické detaily posuzovaného záměru jsou k dispozici v průvodní a souhrnné
zprávě záměru (viz Hošek 2013).

3. Základní charakteristika zájmového
území a údaje o evropsky významných
lokalitách a ptačích oblastech
3.1 Základní charakteristika zájmového území
Zájmovým územím je prostor stávajícího lyžařského svahu a navazující pravobřežní
nivy a toku Martinického potoka v katastru obce Křešín v kraji Vysočina. Příslušnou obcí
s rozšířenou působností je Pelhřimov. Zájmové území se nachází v nadmořské výšce cca
500 - 540 m, jižně od intravilánu obce Křešín.
Lokalita řešeného záměru leží v geomorfologické provincii Česká vysočina,
subprovincii Česko-moravská soustava. Příslušnou geomorfologickou oblastí je
Českomoravská vrchovina, geomorfologickým celkem Křemešnická pahorkatina a
podcelkem Želivská pahorkatina a okrskem Čechtická pahorkatina.
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Geologicky je zájmové území tvořeno jednotvárnou sérií moldanubika – svorovými
rulami, pararulami až migmatity (Geologická mapa ČR 1 : 500 000).
Zájmové území se nachází v klimatické oblasti MT5. Mírně teplá oblast MT5 se
vyznačuje průměrnými ročními teplotami v lednu -4 až -5 °C a v červenci 16 až 17 °C.
Srážky ve vegetačním období činí 250 až 450 mm a v zimním období 250 až 300 mm.
Počet dní v roce se sněhovou pokrývkou se pohybuje od 60 do 100 a počet dní s mrazem se
pohybuje od 130 do 140 (Quitt 1971).
Zájmové území je odvodňováno Martinickým potokem. Martinický potok dále teče
východním směrem a západně od Humpolce se jako levostranný přítok vlévá do Želivky
Martinický potok náleží do hydrologického povodí 1-09-02-078, plocha jeho povodí
činí 42,070 km2. Průměrná dlouhodobá roční výška srážek činí 680 mm. Průměrný
dlouhodobý roční průtok (Qa) činí 275 l.s-1. Území neleží v žádné oblasti CHOPAV.
Tab. 1: Tabulka M - denních průtoků (Qm) v l.s-1 Martinického potoka v profilu Křešín
(zdroj: ČHMÚ prostřednictvím zadavatele hodnocení).
M
Qm

30
642

60
436

90
332

120
266

150
218

180
181

210
150

240
125

270
102

300
81

330
60

355
39

364
24

Tř.
III.

Podle taxonomického klasifikačního systému půd České republiky (TKSP) se v celém
zájmovém území nachází glejová fluvizem (geoportal.cenia.cz).
Z biogeografického hlediska je řešené území situováno ve čtverci zoologického
síťového mapování č. 6456 (http://www.biolib.cz/cz/toolKFME/).
Podle Culka (1996) se zájmové území nachází v provincii středoevropských listnatých
lesů, v podprovincii hercynské, v bioregionu 1.46 Pelhřimovském.
Tento bioregion se nachází na pomezí jižních a středních Čech a jižní Moravy, zároveň
se nachází na hlavním evropském rozvodí. Bioregion má okrouhlý tvar a ploch 2 160 km2.
Je tvořen zdviženou plochou vrchovinou, budovanou převážně rulami. Má omezený
kontakt s nižšími částmi České kotliny a chybí v něm některé běžné druhy. Doznívají
v něm též alpské vlivy. Potenciální vegetaci tvoří převážně bikové bučiny, místy květnaté
bučiny a na skalnatých vrcholech i suťové lesy. V depresích najdeme malé lokality
podmáčených smrčin a rašelinišť. V současné krajině jsou typické drobné rašelinné louky,
menší rybníky a fragmenty podhorských bučin, převažují však smrčiny a orná půda.
Flóra území je chudá – mezní a exklávní prvky jsou vzácné. V bioregionu se vyskytuje
běžná hercynská fauna zkulturnělých středních poloh (Culek 1996).
Dle Culka (2005) se zájmové území nachází v biochoře 4BS – Rozřezané plošiny na
kyselých metamorfitech 4. vegetačního stupně.
Tato biochora je součástí monotóní hercynské krajiny s málo pestrou biotou. Jedná se o
nejrozšířenější typ biochory v hercynské podprovincii. Dominuje v extrémně velkých
segmentech na Českomoravské vrchovině, vzácně a v malých segmentech se nachází na
okrajích pohraničních pohoří Čech. Typ je tvořen celkem 148 segmenty s průměrnou
plochou 21,8 km2 a celkovou plochou 3229 km2.
Reliéf biochory 4 BS je tvořen tektonicky zdviženou plošinou, do které se zařízly vodní
toky a vytvořily výrazná údolí oddělující plochá temena. Tato údolí v rámci typu jsou
hluboká do 60 m, větší údolí jsou samostatnými typy biochor. Na plošinách místy vystupují
odolná jádra hornin a tvoří tak malé pahorky (suky). Pokud se tato jádra vyskytují
v údolích, jsou zde údolí zúžená a na svazích vystupují malé skály. V některých
bioregionech se vyskytují i skalnaté hřbítky křemenných valů. Častý je výskyt drobných
lomů na svazích údolí a pahorků, místy se zachovaly důlní díla po těžbě barevných kovů.
Současné využití krajiny biochory 4 BS: lesy 24 %, travní porosty 15 %, vodní plochy 1
%, pole 51,5 %, sady 3,5 %, sídla 3 %, ostatní 2 %.
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Z fytogeografického hlediska území náleží do oblasti mezofytika - obvodu
Českomoravského mezofytika a okresu č. 67 Českomoravská vrchovina.
Potenciální přirozenou vegetací v zájmovém území je biková a/nebo jedlová doubrava
(Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Jsou pro ni typické lesy
s převahou dubu zimního (Quercus petraea) se slabší příměsí břízy bradavičnaté (Betula
pendula), habru obecného (Carpinus betulus), buku lesního (Fagus sylvatica), jeřábu
ptačího (Sorbus aucuparia) a lípy srdčité (Tilia cordata). V případě jedlové doubravy je ve
stromovém patře rovněž přirozený výskyt jedle bělokoré (Abies alba). Zmlazené dřeviny
stromového patra jsou nejpodstatnější složkou patra keřového, které však zpravidla bývá
slabě vyvinuto. Směs v něm může doplňovat krušina olšová (Frangula aldus) a jalovec
obecný (Juniperus communis). V bylinném patře mají nejvýznamnější indikační hodnotu
(sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy jako lipnice hajní (Poa nemoralis), bika bělavá
(Luzula luzuloides), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus), konvalinka vonná
(Convallaria majalis), kostřava ovčí (Festuca ovina), metlička křivolaká (Deschampsia
flexuosa), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea) a černýš luční (Melampyrum
pretense). Pro bylinné patro jedlových doubrav je navíc charakteristický výskyt svízelu
okrouhlolistého (Galium rotundifolium), biky chloupkaté (Luzula pilosa), ostřice prstnaté
(Carex digitata), šťavele kyselého (Ozalis acetosella) a starčku Fuchsova (Senecio fuchsii).
Mechové patro bývá druhově pestré, často se objevuje zejména ploník ztenčený
(Polytrichum formosum), travník Schreberův (Pleurozium schreberi), dvouhrotec
chvostnatý (Dicranum scoparium), aj. (Neuhäuslová et al. 1998).
Obr. 7: Situační mapa zájmového území s vyznačením plochy
výstavby zasněžovacího systému (viz žlutá linie) a zobrazením
dat mapování biotopů (podkladová data: ČÚZK, AOPK 2013b).

L2.2

L2.2

Popis zájmové lokality dle aktuálního terénního průzkumu:
V prostoru hodnoceného záměru se nachází lyžařský svah, který je s přestávkami
v provozu od roku 1986. V současné době není v areálu využíváno technické zasněžování,
ani nedochází k jiným odběrům vody z Martinického potoka. Lyžařský svah je tedy zcela
závislý na přírodních podmínkách a v provozu bývá maximálně jen několik desítek dní
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v roce. Prodloužení lyžařské sezóny má být umožněno navrženým umělým zasněžováním
svahu. Nově navržený odběr vody pro potřeby technické výroby sněhu má být instalován
přímo v toku Martinického potoka.
Martinický potok, související břehové biotopy a část nivy toku jsou součástí evropsky
významné lokality Martinický potok, jejímž předmětem ochrany je vranka obecná (Cottus
gobio).
V zájmovém a hodnoceném úseku Martinického potoka o délce cca 300 m se jedná o
neupravený tok s přirozeně meandrujícím vinutím koryta. Dnový substrát má v posuzované
trase přirozenou zrnitost. Jedná se o písčité sedimenty s nízkou úkrytovou kapacitou
v tůních a proudových stínech a štěrkovité až kamenité sedimenty o zrnitosti do 300 mm
s vysokou úkrytovou kapacitou pro nižší věkové skupiny nebo menší druhy ryb. Jejich
distribuce v korytě je diverzifikována v závislosti na sklonu dna.
Šířka omývané části koryta v době průzkumu se pohybovala v rozmezí 3 - 6 m. Výška
vodního sloupce v zájmovém úseku byla v rozmezí cca 0,2 – 0, 4 m v brodech a nad 1 m
v rozsáhlejších tůních. Úkrytová kapacita vodního prostředí pro hydrobionty byla
v posuzovaném úseku přiměřeně vysoká. Zastoupení kamenitých sedimentů poskytujících
vhodné podmínky předmětu ochrany EVL Martinický potok – vranky obecné, činí
přibližně 60 % rozlohy dna. Koryto vodního toku je lemováno porostem biologicky
cenných jedinců olše lepkavé (Alnus glutinosa), jejichž ponořený kořenový systém skýtá
mimořádně vhodné podmínky pro větší jedince ryb.
Dle dat mapování biotopů (AOPK 2013b) i na základě terénního průzkumu se podél
toku Martinického potoka vyskytuje vzrostlý olšový luh: přírodní biotop L2.2 – Údolní
jasanovo-olšové luhy (přírodní stanoviště 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Porostu
výrazně dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa) s příměsí vrb (Salix sp.). Výše proti
proudu potoka se v příměsi uplatňuje více smrku ztepilého (Picea abies) a břízy bělokoré
(Betula pendula) – k pravému břehu toku se zde napojuje souvislý lesní porost.
V levobřežní nivě až k toku zasahuje oplocená obora pro chov zvěře. Nad oborou se
nachází větší rybník s výpustí pod zamýšleným odběrným místem.
V pravobřežní nivě se nachází stávající objekt lyžařského vleku, rozvodná skříň a
sjezdová trať. Vegetace na sjezdové trati odpovídá biotopu X5 Intenzivně
obhospodařované louky, místy s přechody do mezofilních ovsíkových luk (biotop T1.1).
Jedná se o před cca 40 lety zalučněné pole. V současnosti je vegetace 2krát ročně sečena a
jednou mulčována. V minulosti podmáčená dolní část svahu byla v 80. letech odvodněna a
celý luční porost má v současnosti sušší charakter. Na horním okraji sjezdové trati se
nachází pás vzrostlých modřínů opadavých (Larix decidua).
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Foto 1: Pohled na charakter toku Martinického potoka z lávky
vedoucí k lyžařskému vleku (autor: Marek Banaš).

Foto 2: Pohled na peřejnatější úsek toku v blízkosti navrženého
jímání vody (autor: Marek Banaš).
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Foto 3: Pohled na stávající sjezdovou trať a lyžařský vlek. Nově
navržené hydroboxy budou umístěny podél stávajících sloupů
LV (autor: Pavel Koláček).

Foto 4: Pohled na navržené odběrné místo (pravý břeh) (autor: Marek Banaš).
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Foto 5: Charakter toku Martinického potoka v zájmovém území
v letním období (autor: Pavel Koláček).

Při aktuálním terénním průzkumu zájmového území hodnocené stavby (21.3.2013) byl
zjištěn následující stav významnějších druhů bioty:
Raci:
V hodnoceném úseku Martinického potoka nebyl zjištěn výskyt raka říčního (Astacus
astacus), přestože posuzovaný úsek je pro daný druh svými morfologickými
charakteristikami vhodným biotopem.
Mihulovci:
Předmětný úsek toku má vhodné podmínky pro výskyt mihule potoční (Lampetra
planeri). Zrnitost dnového substrátu hodnoceného úseku vyhovuje ekologickým nárokům
tohoto druhu. Přes veškeré úsilí a prolovování všech jemných sedimentů nebyl výskyt larev
ani adultních jedinců daného druhu v zájmovém úseku toku potvrzen.
Ryby:
Terénním šetřením bylo zjištěno, že během průzkumu byl zájmový úsek obýván čtyřmi
druhy ryb.
Zjištěn byl výskyt populace pstruha obecného (Salmo trutta). Ulovení jedince ve věku
jednoho až tří let v počtu 11 ks měli délku těla v rozmezí 120 – 230 mm.
Během průzkumu byl dále dokumentován ojedinělý výskyt hrouzka obecného (Gobio
gobio) a střevličky východní (Pseudorasbora parva).
Početně nejsilnější populaci ryb v hodnoceném úseku má vranka obecná (Cottus
gobio). Její populace v hodnoceném úseku Martinického potoka je přirozeně strukturovaná
po stránce věkové i zastoupením jedinců obou pohlaví. V kontrolovaném úseku toku o
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délce cca 300 m bylo během elektrolovu zaregistrováno 27 jedinců rozdílného stáří o
celkové délce v rozmezí 35 – 110 mm.
Přestože důraz průzkumu byl kladen také na zjišťování případného výskytu střevle
potoční (Phoxinus phoxinus), tento ani jiné další druhy ryb nebyly v hodnoceném úseku
zjištěny. Vzhledem k ročnímu období s relativně chladnou vodou, není vyloučeno, že i
střevle potoční se v daném úseku toku může sezónně vyskytovat během oteplení vody
v letních měsících.
Obojživelníci:
Během průzkumu v předmětném úseku toku nebyl zjištěn výskyt obojživelníků.
Vyloučena však není tamní přítomnost jedinců skokana hnědého (Rana temporaria)
v sedimentech listů na dně hlubokých tůní, kteří na elektronarkotizaci nereagovali pozitivní
galvanotaxí a nemuseli tak být případně identifikováni. Výskyt skokana hnědého je vysoce
pravděpodobný ve vegetačním období v prostoru pravobřežní nivy toku.
Plazi:
V předmětném úseku vodního toku nebyl zjištěn aktuální výskyt plazů. Vodní prostředí
hodnoceného úseku však může být pro užovku obojkovou (Natrix natrix) potravně i
habituálně atraktivní během teplé části roku. V pravobřežní nivě toku a v navazujících
lučních porostech sjezdové tratě také nelze zcela vyloučit, zejména v teplé části roku,
výskyt dalších druhů plazů (ještěrky živorodé, ještěrky obecné, slepýše křehkého, případně
zmije obecné – při lesních okrajích či na mezi v horní části sjezdové tratě).
Ptáci:
V hodnoceném úseku toku nebyla zjištěna přítomnost vhodných biotopů, které by
mohly být zvláště chráněnými druhy ptáků využívány k hnízdění a případnou realizací
hodnoceného záměru narušeny. Není vyloučeno, že hodnocený úsek potoka slouží během
teplé části roku jako sporadické loviště pro čápa černého (Ciconia nigra).
Savci:
V hodnoceném úseku (cca 100 m po proudu od místa navrženého jímacího objektu)
byly zjištěny aktuální pobytové znaky vydry říční (Lutra lutra), která je běžnou součástí
biocenóz širšího území daného povodí. Lokalita jímacího objektu, která jako jediná v rámci
hodnoceného záměru zasahuje přímo do průtočného profilu toku, je situována do místa,
které svými habituálními podmínkami nevyhovuje nárokům vydry říční na stavbu trvalých
ani dočasných úkrytů. Naopak břehy nad daným profilem i pod lávkou situovanou níže po
proudu pod předpokládaným jímacím objektem mají pro stavbu dočasných i trvalých
úkrytů ideální podmínky. Přítomnost dalších zvláště chráněných semiakvatických savců
nebyla terénním průzkumem úseku potvrzena.

3.2 Vztah hodnoceného záměru k managementu
ochrany přírody v zájmovém území
Realizace záměru „Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém“ není součástí
managementu (navržených opatření) ochrany přírody, včetně managementu evropsky
významných lokalit či ptačích oblastí. Jedná se o investiční podnikatelský záměr, u něhož
stanoviskem Krajského úřadu kraje Vysočina dle §45i ZOPK nebyl vyloučen významný
vliv na evropsky významnou lokalitu Martinický potok.
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3.3 Identifikace dotčených lokalit soustavy Natura 2000,
resp. předmětů ochrany a jejich charakteristika
Plánovaný odběr vody pro potřeby technické výroby sněhu se nachází v evropsky
významné lokalitě Martinický potok (kód lokality CZ0613005), viz Obr. 8.
V okolí řešeného záměru se nenachází žádná další evropsky významná lokalita či ptačí
oblast. Z důvodu značné vzdálenosti ostatních EVL a PO od hodnoceného záměru lze
vyloučit jejich ovlivnění realizací záměru a dále je řešen pouze vliv záměru na EVL
Martinický potok.
Obr. 8: Situační mapa polohy EVL Martinický potok ve vztahu k
území navržené výstavby zasněžovacího systému – viz žlutá linie
(zdroj: CENIA, podkladová data ČÚZK).
EVL Martinický potok

zájmové území

3.3.1 Charakteristika evropsky významné lokality Martinický potok
Základní popis EVL Martinický potok:
Evropsky významná lokalita Martinický potok (kód: CZ0613005) byla vyhlášena
nařízením Vlády ČR č.371/2009 Sb. na ploše 27,44 ha. Jedná se o úsek Martinického
potoka od obce Skočidolovice po ústí do Želivky ve vodní nádrži Švihov (viz Obr. 9).
Předmětem ochrany je evropsky významný druh - vranka obecná (Cottus gobio).
Kromě velmi početné populace vranky obecné (Cottus gobio) se na území EVL dále
vyskytuje početná populace střevle potoční (Phoxinus phoxinus). Z dalších druhů ryb zde
žije hrouzek obecný (Gobio gobio), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula), jelec
tloušť (Leuciscus cephalus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), lipan podhorní
(Thymallus thymallus) a cejn velký (Abramis brama). V dolním úseku žije populace
velevrubů tupých (Unio crassus) a silná populace škeblí říčních (Anodonta anatina). V
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horním úseku se vyskytuje rak říční (Astacus astacus). V celém úseku se pravidelně
vyskytuje vydra říční (Lutra lutra) a norek americký (Mustela vison) (zdroj: MŽP).
Význam lokality při jejím vyhlášení byl dán především značnou délkou úseku
s početným výskytem vranek obecných. V širším okolí se vranky vyskytují také na
několika potocích, tamní populace jsou však menší (zdroj: MŽP).
Vranka obecná je předmětem ochrany 30 EVL na území České republiky, z toho 5 EVL
se nachází v kraji Vysočina.
Obr. 9: Schematická mapa hranice evropsky významné
lokality Martinický potok (zdroj: MŽP).

3.3.2 Identifikace, základní popis dotčeného předmětu ochrany EVL
Martinický potok a možnost jeho ovlivnění realizací záměru
Jediným potenciálně dotčeným předmětem ochrany EVL Martinický potok je vranka
obecná, která se vyskytuje v hojném množství přímo v prostoru navrženého jímání vody
z toku Martinického potoka. Vranka obecná tedy může být ovlivněna nepřímo či přímo při
výstavbě a provozu navrženého odběru vody z toku Martinického potoka. Z tohoto důvodu
je vrance obecné věnována bližší pozornost hodnocení.
Základní popis životních nároků a zranitelnosti vranky obecné (Cottus gobio):
Vranka obecná obývá horské a podhorské potoky v úsecích, vyznačujících se dostatečně
členitým štěrkovým nebo štěrkopískovým dnem s dostatečným množstvím kamenů, pod
nimiž se po většinu dne ukrývá. Její přítomnost indikuje vysokou kvalitu vody - jedná se o
tzv. bioindikační druh. Není výrazně citlivá na střední obsah nerozpuštěných látek a
krátkodobé zákaly. Vranka je rybou se specifickým způsobem pohybu. Díky absenci
plynového měchýře je totiž špatným plavcem a pohybuje se krátkými přískoky. Živí se
zejména zoobentosem. Vranka obecná dorůstá maximální velikosti kolem 15 cm a dožívá
se 7 až 8 let.
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Areál vranky obecné zahrnuje většinu Evropy. Východní hranici rozšíření tvoří pohoří
Ural, na severu zasahuje do povodí Pečory a na jihu na krymský poloostrov. V ČR je
rozšířena na celém území na odpovídajících stanovištích horských a podhorských toků.
Ohrožení vranky obecně spočívá v její vysoké citlivosti na znečištění toků a nedostatek
kyslíku ve vodě. Další ohrožení vzniká v důsledku ničení a nevhodného upravování
obývaného biotopu jako jsou meliorace a protipovodňová opatření a negativní vliv na
početnost druhu má rovněž predační tlak ze strany lososovitých ryb, který může vznikat po
jejich nadměrném vysazení.
Mezi hlavní ohrožující faktory patří zejména (zdroj: MŽP 2011):
Přerušení říčního kontinua:
Stavba migračních bariér bez plně funkčních rybích přechodů znemožňuje protiproudé
migrace. Nad bariérami se navíc tvoří pro život vranek nevhodné rozlehlé stojaté plochy
hostící vyšší abundanci predátorů a díky špatným schopnostem plavání vranek se zde
zvyšuje pravděpodobnost predace. Bývá zde také menší nabídka úkrytů (u středních a
nižších úseků toku, kde je množství sedimentů a vzdutí se rychle nezanáší splaveninami
hrubých částic substrátu, na kamenitých substrátech ve vyšších částech povodí se nejedná o
závažný problém). V nadjezích se voda také více prohřívá, v letních měsících může
docházet ke kritickému snížení obsahu rozpuštěného kyslíku, což závisí na lokalitě a
struktuře nadjezí.
Výsledky některých studií ukazují, že migrační propojení není ve střednědobém
horizontu pro vranku zásadní. Na základě modelování je možné ale určit negativní vlivy
fragmentace v dlouhodobém měřítku. Potřebu výstavby rybího přechodu je nutné řešit
individuálně, ale vždy podle platné legislativy (zejména zákona o vodách). Parametry
rybích přechodů jsou odvislé od mnoha faktorů, musí být navrženy zkušeným projektantem
spolupracujícím s ichtyology, projekt by měl projít Komisí pro rybí přechody. Vždy je
upřednostňována výstavba přírodě blízkých přechodů, zejména bypassů.
Technické úpravy toků:
Významný vliv na populaci vranky obecné má zejména likvidace různorodých
stanovišť, dláždění dna, hrazení toků, těžba kamenitého a štěrkového substrátu. Takové
zásahy zapříčiňují ztrátu vhodných podmínek pro život druhu, zejména díky omezení
úkrytových kapacit a míst pro rozmnožování.
Znečištění vody:
Aktuálně je největším problémem především znečištění vody pocházející z hnojení
půdy v povodí a vypouštění komunálních odpadů. Zvláštní případ představují čistírny
odpadních vod bez důkladně zpracovaného havarijního plánu, které jsou při povodních
vyplachovány a znečištěné sedimenty zanášejí přirozená stanoviště vranek. Nezanedbatelné
je také splachování ornice ze zemědělské půdy, kdy dochází k fatálním změnám ve
struktuře substrátu dna toků.
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Nakládání s vodami pro energetické účely a odběry vody pro zasněžení:
Významné odběry vody z toku (MVE, zavlažování, zasněžování), kdy dochází ke
změně charakteru vodního biotopu (v extrémním případě nedodržováním minimálního
zůstatkového průtoku) jsou aktuálně jedním z nejvýznamnějších problémů působících na
populace vranky obecné. Příjezové elektrárny představují menší negativní vliv díky absenci
derivovaných úseků. Pro volbu typu MVE ale hraje roli mnoho parametrů, nutná je
komunikace s investorem ve stádiu záměru.
Rybářské hospodaření:
Nadměrné vysazování lososovitých ryb (pstruha obecného), může populace vranek
ovlivňovat predačním tlakem. Vliv takového hospodaření je ale významný pouze
v místech, která jsou postižena dalšími negativními jevy (technické úpravy, odběry vody,
fragmentace apod.).
Příklady záměrů, které mohou mít vliv na populaci vranky obecné:
- výstavba nebo obnova příčných bariér,
- regulace toků (protipovodňová ochrana),
- těžba substrátu dna,
- nové zdroje znečištění (včetně ČOV),
- výstavba nebo rekonstrukce malých vodních elektráren,
- zasněžování a zavlažování,
- zarybňovací plány.
Ochrana vranky obecné zahrnuje kontrolu čistoty vody a zamezení necitlivých
technických zásahů do koryta toku a jeho substrátu. Z rybářského pohledu není obvykle
stávající hospodaření překážkou. V úvahu je však třeba brát velikost a početnost
nasazovaných lososovitých ryb.
Stav předmětu ochrany – vranky obecné na území EVL Martinický potok:
Na území EVL Martinický potok má tento předmět ochrany dle podkladů AOPK ČR
udávanou stálou velikost populace více jak 1000 ks. Podíl zdejší populace k početnosti
tohoto druhu na území státu odpovídá kategorii (C), tj. do 2 %. Biotop je ve vztahu
k předmětu ochrany dobře zachovalý (A) a jeho populace není na lokalitě nijak izolovaná,
leží navíc uvnitř rozšířeného areálu druhu (C). Lokalita je ve vztahu k danému druhu
vyhodnocena jako významná (C) (upraveno dle podkladů AOPK ČR).
Pro udržení kvality vodního biotopu i početnosti vranky obecné i dalších hydrobiontů
v toku Martinického potoka (EVL) bude zásadní udržet kvalitu (čistotu) vodního prostředí,
stávající charakter koryta toku a dostatečný průtokový režim. V neposlední řadě nelze
pominout ani otázku budoucího vysazování pstruhů do vodního toku, přičemž vysoké
počty vysazených pstruhů by mohly být kolizní zejména ve vztahu k populaci střevle
potoční, nicméně též vranky obecné.
V roce 2006 a 2007 byly na Martinickém potoce provedené průzkumy zaměřené na
vodní faunu. Tyto výsledky byly pro účely předloženého naturového hodnocení
poskytnuty AOPK ČR, střediskem Havlíčkův Brod (viz Tab. 2 a Tab. 3, kde jsou uvedeny
informace o tehdejším stavu předmětu ochrany EVL – vranky obecné).
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Tab. 2: Vybrané výsledky průzkumu Martinického potoka ze dne 1., 5. a 15. 9. 2006 v
úseku od Beránkova mlýna až po vtok do VD Švihov – údaje o vrance obecné (lovící četa:
Václav Beran, Ondřej Živný, Abraham Hofhanzl, celkem 9 pracovních dní) (zdroj: Beran
2006).
druh

komentář
Výskyt vranky byl prokázán na vhodných místech v celém úseku od Beránkova
mlýna až po vtok do VD Švihov. Na většině míst se vranka vyskytuje v nízkých
hustotách, nicméně na velmi vhodných místech byly zjištěny i desítky jedinců na
vranka obecná 10 m břehu (pod Beránkovým mlýnem, nad Křešínem, pod Červovým mlýnem, v
(Cottus gobio) meandrech pod Jiřicemi, v posledních 300 m před vtokem do VD Švihov atd.).
Přítomna byla všechna věková stádia od nejmenších letošních rybek až po ryby
dospělé. Převažovali především menší jedinci. Vranky o velikosti 10 cm a více
tvořili max. 20% všech odchycených jedinců.
Poznámka: 1.9.2006 prováděn průzkum v úseku od levostranného přítoku Suchého potoka nad
Hrozněticemi až po pravostranný přítok od Čihovic.
5.9.2006 prováděn průzkum od pravostranného přítoku od Čihovic až po Červův mlýn u Chýstovic.
15.9.2006 prováděn průzkum od Červova mlýna až pod Beránkův mlýn.

Tab. 3: Výsledky průzkumu Martinického potoka ze dne 18. 9. 2007 ve třech úsecích od
Hroznětic po Jiřičky – údaje o vrance obecné (lovící četa: Václav Beran, Jaromír Maštera,
Ondřej Živný, celkem 3 pracovní dny) (zdroj: Beran 2007).
úsek

druh

I.

vranka obecná
(Cottus gobio)

komentář
Desítky odchycených jedinců rozmístěných téměř rovnoměrně po
celém úseku. Silně převažují jedinci do velikosti 5 cm – cca 70%
všech odchycených jedinců. Zbylých 30% tvořili jedinci do 10 cm.
Nebyl odchycen žádný jedinec větší než 10 cm.

Desítky až stovky odchycených jedinců rozmístěných téměř
rovnoměrně po celém úseku, chybí pouze v nejhlubší tůni pod mostem
vranka obecná
(vzhledem k hloubce byli spíše přehlédnuty). Silně převažují jedinci
II.
(Cottus gobio)
do velikosti 5 cm – cca 60% všech odchycených jedinců. Jedinci do 10
cm tvoří asi 35% populace. Zbylých 5% tvořili dospělí jedinci
přesahující 10 cm, kterých bylo odchyceno min. 10.
V daném úseku velmi hojná, až stovky jedinců rozmístěných téměř
rovnoměrně po celém úseku. Silně převažují jedinci do velikosti 5 cm
vranka obecná
– cca 60% všech odchycených jedinců. Jedinci do 10 cm tvoří asi 30%
III.
(Cottus gobio)
populace. Zbylých 10% tvořili dospělí jedinci přesahující 10 cm,
kterých bylo odchyceno min. 15.
Poznámka: popis úseku I.: 200 m nad mostem mezi obcemi Senožaty a Hroznětice (úsek o délce cca
200 m). Koryto přirozené, místy mělké, štěrkovité, místy hluboké tůně. Pestrý biotop.
popis úseku II.: 200 m pod a 50 m nad mostem Senožaty – Syrov, Koryto přirozené, střídají se úseky
rychle a pomalu tekoucí. Rychlé úseky se štěrkovitým až kamenitým stabilizovaným dnem, pomaleji
tekoucí úseky s jemným sedimentem.
popis úseku III: 200 m lesní úsek severně od obce Jiřičky. Koryto přirozené, převážně kamenité,
místy jílovité s jemným organickým sedimentem

Při aktuálním terénním průzkumu Martinického potoka (21.3.2013) bylo zjištěno, že
v zájmovém a hodnoceném úseku Martinického potoka o délce cca 300 m v prostoru
navrženého jímacího objektu pro zasněžování a v jeho okolí se jedná o neupravený tok
s přirozeně meandrujícím vinutím koryta. Dnový substrát má v posuzované trase
přirozenou zrnitost. Jedná se o písčité sedimenty s nízkou úkrytovou kapacitou v tůních a
proudových stínech a štěrkovité až kamenité sedimenty o zrnitosti do 300 mm s vysokou
úkrytovou kapacitou pro nižší věkové skupiny nebo menší druhy ryb. Jejich distribuce
v korytě je diverzifikována v závislosti na sklonu dna.
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Šířka omývané části koryta v době průzkumu se pohybovala v rozmezí 3 - 6 m. Výška
vodního sloupce v zájmovém úseku byla v rozmezí cca 0,2 – 0, 4 m v brodech a nad 1 m
v rozsáhlejších tůních. Úkrytová kapacita vodního prostředí pro hydrobionty byla
v posuzovaném úseku přiměřeně vysoká. Zastoupení kamenitých sedimentů poskytujících
vhodné podmínky předmětu ochrany EVL Martinický potok – vranky obecné, činí
přibližně 60 % rozlohy dna. Koryto vodního toku je lemováno porostem biologicky
cenných jedinců olše lepkavé (Alnus glutinosa), jejichž ponořený kořenový systém skýtá
mimořádně vhodné podmínky pro větší jedince ryb.
Terénním šetřením bylo zjištěno, že během průzkumu byl zájmový úsek obýván čtyřmi
druhy ryb.
Zjištěn byl výskyt populace pstruha obecného (Salmo trutta). Ulovení jedince ve věku
jednoho až tří let v počtu 11 ks měli délku těla v rozmezí 120 – 230 mm.
Během průzkumu byl dále dokumentován ojedinělý výskyt hrouzka obecného (Gobio
gobio) a střevličky východní (Pseudorasbora parva).
Početně nejsilnější populaci ryb v hodnoceném úseku má vranka obecná (Cottus
gobio). Její populace v hodnoceném úseku Martinického potoka je přirozeně strukturovaná
po stránce věkové i zastoupením jedinců obou pohlaví. V kontrolovaném úseku toku o
délce cca 300 m bylo během elektrolovu zaregistrováno 27 jedinců rozdílného stáří o
celkové délce v rozmezí 35 – 110 mm.
Přestože důraz průzkumu byl kladen také na zjišťování případného výskytu střevle
potoční (Phoxinus phoxinus), tento ani jiné další druhy ryb nebyly v hodnoceném úseku
zjištěny. Vzhledem k ročnímu období s relativně chladnou vodou, není vyloučeno, že i
střevle potoční se v daném úseku toku může sezónně vyskytovat během oteplení vody
v letních měsících.
Z provedeného terénního průzkumu tedy jednoznačně vyplynulo, že prostor
navrženého jímání vody pro účely umělého zasněžování nabízí vhodný biotop pro vranku
obecnou, která se ve sledovaném úseku toku hojně vyskytuje.
Foto 6: Jedinec vranky obecné při terénním průzkumu dne 21.3.2013.

_____________________________________________________________________________________________
RNDr. Marek Banaš, Ph.D., Ekogroup czech s.r.o., Polívkova 15, 779 00 Olomouc
tel. 605-567905, http://www.ekogroup.cz

28

Posouzení vlivu záměru „Lyžařský svah Křešín - zasněžovací systém“ na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

4. Hodnocení záměru
4.1 Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Podklady dodané zadavatelem, jež popisují projektový záměr, provedený aktuální
terénní průzkum, výsledky dřívějších průzkumů a hodnocení ze zájmového území,
zpracování druhových nálezových dat, dat nálezové databáze NDOP a mapování biotopů
soustavy Natura 2000, poskytnutých on-line přístupem AOPK ČR i zpracování ostatních
digitálních a tištěných podkladů, byly dostatečné pro provedení hodnocení. Podrobný
přehled podkladových zdrojů pro zpracování naturového hodnocení je uveden v kap. 1.3 a
kap. 7.

4.2 Hodnocení vlivů záměru na dotčené předměty
ochrany
4.2.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů
Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na vyhodnocení možných vlivů
navrženého záměru „Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém“ na předmět ochrany
evropsky významné lokality Martinický potok – vranky obecné.
Konkrétně byla pozornost předloženého hodnocení dle §45i ZOPK zaměřena na
posouzení vlivů navrženého odběru vody z toku Martinického potoka pro potřeby
technické výroby sněhu a dalších přidružených stavebních činností na vranku obecnou předmět ochrany EVL Martinický potok, u níž bylo stanoveno potenciální riziko jejího
negativního ovlivnění, a taktéž na ekologickou integritu EVL Martinický potok. V případě
předloženého naturového hodnocení přichází do úvahy zejména přímé vlivy výstavby a
následného provozu navrženého jímání vody.
Eventuální vliv záměru na ostatní lokality soustavy Natura 2000, resp. jejich předměty
ochrany lze vzhledem k jejich značné vzdálenosti a priori vyloučit.
Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na EVL Martinický
potok, resp. na její předmět ochrany bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské
komise (viz Kolektiv 2001, Kolektiv 2001a, MŽP 2007) a platnou legislativou zvoleno:
zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty ochrany EVL a PO. Jako
konkrétní metoda pro vyhodnocení vlivů záměru bylo zvoleno slovní vyhodnocení všech
relevantních vlivů záměrů s výslednou sumarizací pro jednotlivé vlivy pomocí níže
uvedené stupnice (viz Tab. 4).
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Tab. 4: Stupnice pro hodnocení významnosti jednotlivých vlivů záměru na předměty
ochrany a celistvost lokalit Natura 2000 (zdroj: MŽP 2007).
Hodnota Termín
Popis
-2

Významný
negativní vliv

-1

Mírně
negativní vliv

0
+1

Bez vlivu
Mírně
pozitivní vliv

+2

Významný
pozitivní vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze v
případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i zákona)
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.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné
zlepšení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý
zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Konkrétní indikátory, jež definují hladinu významného negativního vlivu dle odst. 9 §
45i ZOPK, resp. dle směrnice o stanovištích (92/43/EEC) lze stanovit na základě analogie
s přístupem používaným při hodnocení míry významnosti vlivů v jiných evropských
zemích (Percival 2001, Bernotat 2007).
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 druhů ptáků či evropsky
významných druhů na území dané PO či EVL (Bernotat 2007, Percival 2001).
V případě posuzovaného záměru nepřichází do úvahy kumulativní hodnocení záboru
plochy přírodních stanovišť, jež bývá uplatňováno v některých naturových hodnoceních,
zejména územních plánů (viz Banaš 2012). Důvodem je skutečnost, že hodnocený záměr
negativně nezasáhne do přírodních biotopů na území EVL Martinický potok, resp. přírodní
stanoviště nejsou předmětem ochrany EVL Martinický potok.
V předloženém hodnocení jsou za indikátory významně negativního vlivu na předmět
ochrany (vranku obecnou) a celistvost EVL Martinický potok považovány zejména
eventuální významné změny určujících ekologických podmínek, jež zajišťují příznivý stav
předmětu ochrany. Za významně negativní vliv (-2) by bylo považováno např. vytvoření
migrační bariéry na dně koryta toku (např. vytvoření dnového prahu, který by zasahoval
nad niveletu dna), nevhodně provedené čerpání vody z koryta toku, kdy by hrozilo riziko
nasátí jedinců vranky obecné do čerpacího systému (např. dnové odběry vody - sání při
dně, chybějící ochranná síta s malými oky na sacím zařízení), případně jiné významné
změny charakteru koryta (např. rozsáhlejší betonáže v korytě. Významný negativní vliv by
bylo třeba konstatovat také v případě, že by v důsledku čerpání vody došlo k výraznému
snížení minimálního zůstatkového průtoku, jež by ohrožoval biologické funkce toku.
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V předloženém naturovém hodnocení bylo při stanovení míry vlivu hodnoceného
záměru na vranku obecnou přihlédnuto také k metodickému doporučení, které v příslušné
kapitole řeší problematiku vranky obecné (viz MŽP 2011 - Tab. 12a, Tab. 12b). V plném
rozsahu však není vhodné uvedenou hodnotící tabulku využít, jako vhodnější se ukázalo
slovní komentování všech potenciálně významných problematických aspektů (vlivů)
záměru (viz níže).

4.2.2 Popis a vyhodnocení přímých a nepřímých vlivů výstavby a
provozu navrženého záměru na předmět ochrany EVL Martinický
potok – vranku obecnou
Úvodem je třeba zmínit, že původní verze projektového záměru (viz Hošek 2012)
obsahovala některé výrazně problematické momenty z hlediska ochrany vranky obecné.
Navržený jímací objekt obsahoval vybudování dnového prahu, který by znamenal
výraznou migrační bariéru pro vranku obecnou. Dále obsahoval návrh de facto dnového
čerpání vody s nedostatečně řešenou ochranou bentických organismů proti nasátí do
čerpacího systému. Na základě upozornění řešitelského týmu tohoto naturového hodnocení
na problematické aspekty záměru investor projekt upravil do aktuálně hodnocené verze
(viz Hošek 2013).
Přímé vlivy záměru:
Navržený odběrný (jímací) a čerpací objekt pro potřeby výroby technického sněhu je
částečně situován na území EVL Martinický potok. Konkrétně bude v korytě potoka
realizován odběrný objekt s příslušenstvím, včetně vodní tůně a vodočetné latě. Technické
parametry odběrného objektu jsou popsány výše (viz kap. 2.1.4).
Při výstavbě odběrného objektu s příslušenstvím lze očekávat, že dojde ke zkalení
vodního sloupce – zvýšení objemu plavených sedimentů, zhoršení kyslíkového režimu (při
zásazích do koryta toku). Dále pravděpodobně dojde v důsledku stavebních prací k rušení
živočichů v prostoru stavby a zvýšení rizika přímého zranění či usmrcení vodních
živočichů, včetně vranky obecné, v souvislosti se stavebními pracemi. Před jakýmkoliv
zásahem do vodního prostředí je proto nezbytné provést záchranný odlov ryb. Odlov by
měl být zaměřen zejména na vranku, neboť u ní je obzvlášť efektivní z důvodů její
teritoriality a malé migrační potřeby jedinců. Lokalita tudíž nebývá hned obsazena jinými
rybami téhož druhu. Všichni odloveni jedinci vranky by měli být vysazeni nejméně 200 m
nad horní okraj staveniště, aby nebyli vystaveni nebezpečí poškození. V případě pstruha,
střevle apod. lze doporučit provedení transferu spíše směrem po proudu do vzdálenosti cca
1 km z důvodu jejich značné pohyblivosti. V souvislosti se zajištěním ochrany vranky je
zároveň vhodné, aby práce ve vodním prostředí probíhaly mimo období jejího
rozmnožování a časného vývoje juvenilních jedinců. Práce ve vodním prostředí by proto
měly být zahájeny až od 1.8., kdy jsou už ryby ve věku 0+ schopné vlastního rychlého
pohybu a jsou natolik vzrostlé, že je lze jemnými podběrákem i odlovit.
Při akceptování výše navržených opatření lze konstatovat pouze mírně negativní vliv
(-1) na vranku obecnou z hlediska rizika jejího přímého usmrcení v důsledku stavebních
prací.
Dále přichází do úvahy riziko negativního ovlivnění vodnosti toku Martinického potoka
– riziko nedostatečného minimálního zůstatkového průtoku v korytě toku v důsledku
jímání vody.
V technické dokumentaci (viz Hošek 2013) je uvedeno, že odběr vody bude uskutečněn
jen za dodržení průtoku Q330d pod odběrným objektem. Český hydrometeorologický ústav
stanovil pro Martinický potok hodnotu Q330d ve výši 60 l/s. Princip odběru vody,
předložený v hodnoceném záměru, spočívá v nutnosti zachování požadovaného
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minimálního průtoku Qmin = Q33Od = 60 l/s pod odběrem. Teprve po jeho převedení může
natékat voda do odběrného objektu a čerpací jímky na zasněžování. Přelivná hrana do
odběrného objektu je řešena přes pevný betonový práh v úrovni dna v pravobřežní břehové
hraně souběžně s podélnou osou koryta toku. Na betonovém prahu jsou osazeny ocelové
profily pro dlužovou stěnu, která plní dva základní úkoly. Za prvé lze vymezit úroveň
hladiny vody, která odpovídá hladině při průtoku Qmin = 60 l/s a zajistit, aby voda do
systému natékala až po převedení požadovaného minimálního průtoku. Za druhé lze uzavřít
nátok vody do systému v období mimo provoz zasněžování (např. při vyšších průtocích) a
zamezit zanesení objektu splaveninami (viz Hošek 2013).
Kontrola zachování stanoveného minimálního zůstatkového průtoku (MZP) pod profilem
odběru vody bude prováděna vizuálně na vodočetné lati. Měrný profil toku pro stanovení
Qmin bude umístěn těsně pod odběrným objektem. Je tvořen protilehlými břehovými svahy,
zpevněnými kamennou dlažbou do betonu a urovnaným dnem toku. Díky tomuto řešení
nedojde k vytvoření bariéry v migraci bentických druhů ryb a současně bude vytvořen
průtočný měrný profil s konstantními rozměry pro výpočet objemu protékající vody. Na
pravobřežním opevnění bude instalována vodočetná lať s vyznačením výšky hladiny Hmin =
60,5 mm, odpovídající průtoku Qmin = 60 l/s. Kontrola dodržování MZP bude prováděna dle
podmínek uvedených v Manipulačním a provozním řádu vodního díla.
Z posouzení předložené projektové dokumentace (viz Hošek 2013), situace na místě
samém, zejména šířky toku a různorodého sklonu nivelety dna v jeho podélném profilu
vyplynulo, že navržený odběr vody z koryta toku o maximálním objemu 6,5 l/s po
maximální předpokládanou dobu necelých 10 dnů je z biologického hlediska
nevýznamným faktorem, který nemůže dlouhodobě a závažně ovlivnit biotop, jedince ani
populaci vranky obecné a jiných vyskytujících se druhů ryb. Maximální odebíraný objem
vody (6,5 l/s) může tvořit maximálně desetinu minimálního průtočného množství vody
v daném profilu (Qmin = Q33Od = 60 l/s) a v toku pod odběrným objektem tak vzhledem
k relativně velké šířce koryta prakticky nemůže významně ovlivnit omývanou plochu břehů
a dna. Korytem toku pod profilem odběru bude vždy protékat nejméně 90 % průtočného
množství, které protéká korytem na úrovni profilu odběru.
Z výše uvedených důvodů lze vliv čerpání vody, resp. zachování dostatečného průtoku
v korytě toku, vyhodnotit jako mírně negativní vliv (-1) na vranku obecnou a její biotop.
Dalším potenciálním rizikem navrženého záměru je vytvoření možné migrační
bariéry a zábor části biotopu vranky v korytě toku v důsledku výstavby odběrného
zařízení či vodočtu. Hodnocený projekt (viz Hošek 2013) nenavrhuje vytvoření dnového
prahu, který by zasahoval nad úroveň nivelety dna. Pro bentické organismy, včetně vranky,
tedy záměr nebude znamenat migrační bariéru. Jistým záborem části stávajícího profilu
vodního toku v místě plánovaného odběru však bude vybudování samotného odběrného
zařízení. Jímací objekt však nebude zaujímat více než 1/3 šířky stávajícího přirozeného
koryta toku, což lze považovat za akceptovatelné.
Z výše uvedených důvodů lze vliv vytvoření případné migrační bariéry, resp. záboru
části biotopu vyhodnotit jako mírně negativní vliv (-1) na vranku obecnou a její biotop.
Dalším potenciálně negativním vlivem na vodní biotu v souvislosti s navrženým
jímáním vod je riziko nasátí jedinců vranky, resp. bentického společenstva do
odběrného objektu. Minimalizace uvedeného rizika je zajištěna navrženým technickým
řešením jímacího objektu. Voda bude natékat do odběrného objektu kolmo k podélné ose
toku přes hrubé česle osazené na betonovém prahu šikmo k hladině ve sklonu břehu.
Světlost mezer bude maximálně 10 mm pro zabránění průniku živočichů do odběrného
objektu, protože náhodný výskyt ryb bezprostředně u nátoku nelze zcela vyloučit. Před
betonovým prahem směrem k ose toku bude dále vyhloubena vodní tůň, která zajistí, aby
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náhodně se vyskytující jedinci vranky obecné nemohli proplout jímacím profilem
(vzhledem ke svému způsobu pohybu v dotyku se dnovým substrátem). Tůň bude mít
minimální hloubku 600 mm pod dnem toku, půdorysné rozměry dna tůně jsou 500x900
mm, půdorysné rozměry tůně v úrovni dna toku jsou 1100x2100 mm.
Z výše uvedených důvodů lze vliv nasátí jedinců vranky do odběrného zařízení
vyhodnotit jako nulový až mírně negativní vliv (0 až -1) na vranku obecnou.
Nepřímé vlivy záměru:
Potenciálně přichází do úvahy riziko nepřímého ovlivnění toku Martinického potoka
v důsledku eventuálních splachů zeminy z prostoru stavby – budovaní jednotlivých
stavebních objektů a vedení trubního systému na lyžařském svahu, deponií zeminy, nebo
v případě hypotetické havárie stavební mechanizace v blízkosti toku. Pro eliminaci části
těchto rizik je v projektové dokumentaci navržena realizace dočasného uklidňovacího
výkopu a trvalého odvodňovacího příkopu zakončeného vsakovacím zářezem. Cílem těchto
dílčích stavebních objektů je zpomalení splachování zeminy do potoka, k nimž dochází
např. v případě erozní činnosti při kombinaci dešťových srážek a tání sněhu v zimním
období nebo přívalových deštích v letním období.
Pro minimalizaci rizika kontaminace vodního prostředí v důsledku případné havárie na
stavební mechanizaci (úniky paliv či maziv) je zároveň žádoucí minimalizovat jen na
technicky nezbytnou úroveň pohyb stavební mechanizace přímo ve vodním prostředí optimálně pracovat ze břehu bez pohybu mechanizace přímo ve vodním prostředí. Dále je
nezbytné, aby stavební mechanizace byla v bezvadném technickém stavu a byly připraveny
příslušné havarijní plány pro postup okamžité likvidace případné kontaminace okolního
prostředí v důsledku havárií. Vyloučit mezideponie půdy, stavebního materiálu, nebo
parkování stavební mechanizace na břehu toku, resp. v prostoru EVL. (minimalizace rizika
splachů do toku).
Při akceptování výše navržených opatření lze konstatovat nulový (0) až mírně
negativní vliv (-1) na vranku obecnou a její biotop z hlediska rizika nepřímých vlivů
záměru.

4.3 Hodnocení vlivů záměru na celistvost EVL Martinický
potok
4.3.1 Metodika hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokality
Úvodem je vhodné uvést, že celistvostí u EVL či PO rozumíme udržení kvality lokality
z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve vztahu k předmětům ochrany. V
dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem, který je
příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího
stavu. Celistvost lokality je zachována, pokud má lokalita vysoký potenciál pro
zabezpečení cílů ochrany, má zachovány ekologické funkce, samočisticí a obnovné
schopnosti v rámci své dynamiky (MŽP 2007).
V souladu s metodickým doporučením MŽP ČR (viz MŽP 2007) se hodnocení vlivů
záměru na celistvost EVL Martinický potok zaměřilo na zjištění, zda záměr:
• způsobuje změny důležitých ekologických funkcí
• významně redukuje plochy výskytu předmětu ochrany EVL Martinický potok
• redukuje diverzitu lokality
• vede ke fragmentaci lokality
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•
•

vede ke ztrátě nebo redukci klíčových charakteristik lokality, na nichž závisí stav
předmětu ochrany
narušuje naplňování cílů ochrany lokality

4.3.2 Výsledky hodnocení významnosti vlivů na celistvost lokality
Relevantní argumenty pro vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokality (ekologickou
integritu) jsou obsaženy již v předchozím hodnocení vlivů záměru na předměty ochrany
EVL Martinický potok. Pro detailní popis ekologických souvislostí je tedy vhodné odkázat
na zmíněné hodnocení (viz kap. 4.2.2).
Vyhodnocení eventuálního vyvolání změn důležitých ekologických funkcí EVL:
Na základě podrobného vyhodnocení vlivů realizace hodnoceného záměru lze
konstatovat, že nedojde k významné změně ekologických funkcí okolních přirozených
biotopů a tím pádem k významnému negativnímu ovlivnění předmětu ochrany EVL
Martinický potok.
Vyhodnocení eventuální významné redukce ploch výskytu předmětů ochrany EVL:
Lze konstatovat, že realizací předloženého záměru nedojde k významné redukci rozlohy
biotopu evropsky významného druhu – vranky obecné, která je předmětem ochrany EVL
Martinický potok.
Vyhodnocení eventuální významné redukce diverzity EVL:
Za významně negativní redukci diverzity EVL lze obecně považovat případnou
eliminaci výskytu či výrazné snížení početnosti některého ze stávajících předmětů ochrany
v důsledku realizace záměru.
Realizace záměru nebude znamenat eliminaci výskytu či snížení početnosti jediného
předmětu ochrany na území EVL Martinický potok – vranky obecné.
Vyhodnocení eventuální významné fragmentace EVL:
V důsledku realizace předloženého záměru nedojde k významné fragmentaci stávajícího
přirozeného prostředí předmětu ochrany EVL Martinický potok.
Vyhodnocení eventuální významné ztráty nebo redukce klíčových charakteristik
EVL, na nichž závisí stav předmětu ochrany:
Realizaci předloženého záměru lze hodnotit jako nevýznamnou z hlediska redukce
klíčových charakteristik EVL, na nichž závisí udržení příznivého stavu předmětu ochrany
EVL Martinický potok.
Vyhodnocení eventuálního významného narušení cílů ochrany EVL:
Lze konstatovat nevýznamné narušení cílů ochrany EVL Martinický potok v důsledku
realizace záměru.
Závěrečné shrnutí hodnotící míru ovlivnění celistvosti lokalit:
V případě předloženého záměru je jeho vliv na celistvost EVL Martinický potok.
„mírně negativní“.
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4.4 Hodnocení možných kumulativních vlivů
Za potenciální kumulativní vlivy hodnoceného záměru s ostatními, již provozovanými
nebo plánovanými aktivitami, v předmětné lokalitě lze považovat veškeré zásahy do toku
Martinického potoka (např. výstavby MVE, vodohospodářské regulace toku, nevhodné
rozsáhlejší výsadby lososovitých ryb) a další aktivity v bezprostředním okolí toku, jež
mohou mít vliv na zhoršení průtoku či kvality vody v Martinickém potoce.
Z analýzy databáze informačního systému EIA/SEA (viz http://www.mzp.cz) vyplývá,
že v prostoru navržené výstavby jímacího objektu a v jeho okolí nejsou známy další
realizované či připravované záměry, které by měly aktuálně významně ovlivnit území EVL
Martinický potok.
Lze proto dojít k závěru, že při stávajícím stupni poznání nedojde ke kumulativně
významně negativnímu ovlivnění předmětu ochrany či celistvosti EVL Martinický potok či
jiných lokalit soustavy Natura 2000.

4.5 Srovnání významnosti vlivů jednotlivých variant
záměru včetně nulové varianty
Záměr byl předložen v jediné aktivní variantě. Základní parametry této varianty jsou
popsány v kap. 2.
Kromě navržené (aktivní) varianty lze definovat nulovou variantu. Realizace nulové
varianty znamená zachování stávajícího stavu, tedy provoz lyžařské trati bez zavedení
technologie technické výroby sněhu.
Provedení aktivní varianty (předloženého záměru) neznamená významně negativní
ovlivnění (dle dikce §45h,i ZOPK) předmětu ochrany – vranky obecné ani celistvosti EVL
Martinický potok.
Lze tedy konstatovat, že významnost vlivů obou variant je srovnatelná.

5. Návrh konkrétních opatření k eliminaci
rizika negativních vlivů záměru na
předměty ochrany a celistvost EVL
Martinický potok
Pro eliminaci rizika případného negativního vlivu realizace hodnoceného záměru na
předmět ochrany či celistvost EVL Martinický potok je žádoucí přijmout následující
zmírňující opatření:
• Před zvažovaným stavebním zásahem do vodního prostředí provést záchranný odlov
ryb. Odlov by měl být zaměřen zejména na vranku obecnou, neboť u ní je obzvlášť
efektivní z důvodů její teritoriality a malé migrační potřeby jedinců. Lokalita tudíž
nebývá hned obsazena jinými rybami téhož druhu. Všichni odloveni jedinci vranky by
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•

•

•
•
•
•

•

měli být vysazeni nejméně 200 m nad horní okraj staveniště, aby nebyli vystaveni
nebezpečí poškození. V případě pstruha, střevle apod. lze doporučit provedení
transferu spíše směrem po proudu do vzdálenosti cca 1 km z důvodu jejich značné
pohyblivosti.
Práce ve vodním prostředí by měly optimálně probíhat mimo období rozmnožování a
časného vývoje juvenilních jedinců vranky obecné. Práce ve vodním prostředí by proto
měly být zahájeny až od 1.8., kdy jsou už ryby ve věku 0+ schopné vlastního rychlého
pohybu a jsou natolik vzrostlé, že je lze jemnými podběrákem i odlovit.
Pro minimalizaci rizika kontaminace vodního prostředí v důsledku případné havárie na
stavební mechanizaci (úniky paliv či maziv) je žádoucí minimalizovat jen na technicky
nezbytnou úroveň pohyb stavební mechanizace přímo ve vodním prostředí - optimálně
pracovat ze břehu bez pohybu mechanizace přímo ve vodním prostředí.
Stavební mechanizace musí být v bezvadném technickém stavu.
Před zahájením stavebních prací je třeba mít připraveny příslušné havarijní plány pro
postup okamžité likvidace eventuální kontaminace okolního prostředí v důsledku
havárií.
Vyloučit mezideponie půdy, stavebního materiálu, nebo parkování stavební
mechanizace na břehu toku, resp. v prostoru EVL.
Odběr vody realizovat pouze za dodržení minimálního průtoku (Qmin = Q33Od = 60 l/s)
pod odběrným místem. Dodržení minimálního zůstatkového průtoku v toku v době
odběru vody v zimním období by měl provozovatel dokladovat průběžným prováděním
evidence (kontroly) vodočtu (sledování vodočetné latě a případné fotodokumentace
stavu), ve spolupráci s orgánem ochrany přírody.
Do vody pro zasněžování nepřidávat žádné chemikálie (aditiva), které by po odtání
sněhu mohly negativně ovlivnit kvalitu okolního přírodního prostředí.

6. Závěr
Předmětem předkládaného hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, v platném znění je posouzení vlivu záměru „Lyžařský svah Křešín – zasněžovací
systém“ na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Navržený záměr „Lyžařský svah Křešín – zasněžovací systém“ je situován
v katastrálním území Křešín u Pacova, na na pozemcích p.č. 2604/1, 1424 a 1423/1
v prostoru stávajícího lyžařského svahu. Předložený záměr řeší výstavbu zasněžovacího
systému a instalaci zařízení na výrobu technického sněhu na stávající sjezdové trati. Nově
tedy bude vybudován odběrný objekt a čerpací systém na toku Martinického potoka, dále
rozvody vody a objekty trasy navrženého zasněžování, součástí stavby je i rozvod
elektroinstalace a rozvod vedení nízkého napětí
Provedeným terénním průzkumem bylo zjištěno, že v prostoru navrženého odběrného
objektu v korytě toku Martinického potoka, který je situován v EVL Martinický potok, se
nachází vhodný biotop pro vranku obecnou. V zájmovém území zároveň byla zjištěna
početná populace tohoto předmětu ochrany.
Provedeným vyhodnocením předloženého záměru bylo konstatováno, že realizace
předloženého záměru bude znamenat potenciální rizika mírně negativního ovlivnění
jediného předmětu ochrany EVL Martinický potok – vranky obecné při výstavbě a provozu
záměru (zakalení vody, riziko usmrcení vodních živočichů při stavebních pracích, částečný
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zábor biotopu vranky obecné aj.). Pro minimalizaci zjištěných rizik negativního vlivu na
vranku obecnou a její biotop byla navržena sada konkrétních opatření (viz kap. 5).
Na základě vyhodnocení předloženého záměru v souladu s §45h,i zákona č. 114/1992
Sb., v platném znění lze konstatovat, že hodnocený záměr nemá významný negativní vliv
na předmět ochrany – vranku obecnou ani na celistvost evropsky významné lokality
Martinický potok ani na ostatní lokality soustavy Natura 2000.
V Olomouci dne 8.dubna 2013
RNDr. Marek Banaš, Ph.D.
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Přílohy:
•

Kopie stanoviska OOP – Krajského úřadu kraje Vysočina dle §45i zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění k hodnocenému záměru

•

Kopie rozhodnutí MŽP ČR o udělení autorizace k provádění posouzení podle §45i
zákona č.114/1992 Sb., v platném znění

