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PŘÍLOHA: Kopie stanovisek dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

1. Úvod
1.1. Zadání
Toto posouzení vlivů koncepce na lokality soustavy Natura 2000 (dále jen hodnocení) bylo
vyhotoveno jako samostatná příloha Vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí,
ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Posouzení odpovídá požadavkům zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění z hlediska posuzování dopadů územního plánu na
evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO), které na území České republiky tvoří
soustavu Natura 2000.
Předmětem hodnocení je Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava (SURPMO, a.s., 2020).
Důvodem pro zadání hodnocení byla skutečnost, že příslušné orgány ochrany přírody podle ust.
§ 77a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon) nevyloučily, že předložená Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava (dále také jen
ÚPO) může mít vliv na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Jedná se konkrétně
o stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. 65346/2019/OŽPZ/Le ze dne 2. 10. 2019
a č.j. 14413/2020/OŽPZ/Leze dne 19. 2. 2020, v nichž nebyla vyloučena možnost ovlivnění
předmětu ochrany PO Králický Sněžník a o stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
Regionální pracoviště Správa CHKO Jeseníky č.j. SR/640/OM/2019-2 ze dne 25.9.2019,
v němž nebyl vyloučen vliv na EVL Králický Sněžník. Kopie všech citovaných stanovisek jsou
uvedeny v Příloze.

1.2. Cíle a metody posouzení
Cílem hodnocení je posoudit vlivy Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava na předměty ochrany
a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Součástí změny ÚPO je zejména funkční vymezení
ploch, které budou sloužit ke specifickým účelům. Předložené posouzení vychází z ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice
o stanovištích 92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise. Posouzení
reflektuje metodické změny obsažené ve vyhlášce č. 142/2018 Sb.
V první fázi hodnocení byly identifikovány potenciálně dotčené lokality soustavy
Natura 2000. Dále byly shromážděny literární údaje a dostupná data o výskytu jejich předmětů
ochrany. Pro upřesnění údajů o rozšíření předmětů ochrany v dotčených lokalitách soustavy
Natura 2000 byly také využity údaje z Nálezové databáze ochrany přírody (NDOP AOPK ČR
2019). Informace o výskytu předmětů ochrany na návrhových plochách byly upřesněny
na základě výsledků vlastního terénního šetření v dotčeném území.
Ve druhé fázi hodnocení bylo na základě identifikace potenciálních vlivů posuzovaného
ÚPO provedeno posouzení vlivů na potenciálně ovlivněné předměty ochrany lokalit soustavy
Natura 2000 včetně vyhodnocení kumulativních vlivů a poté formulován závěr vyhodnocení.
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Při hodnocení významnosti vlivů byl použit metodický postup MŽP uvedený v Příručce
k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany (Chvojková et al. 2011). Pro vyhodnocení
kumulativních vlivů byly využity údaje o realizaci záměrů na území dotčených lokalit soustavy
Natura 2000 uvedené v informační databázi EIA/SEA.
Klasifikace významnosti vlivu jednotlivých návrhových ploch byla provedena dle
metodických pokynů MŽP (Chvojková et al. 2011). Uvedené hodnoty vlivů vyjadřující míru
potenciálního ovlivnění lokalit jsou stanoveny dle metodických pokynů MŽP (Anonymus
2007). Jsou rozlišovány tyto kategorie:
-2

Významně negativní vliv:

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 koncepce, nelze jej
eliminovat. Negativní vliv ve smyslu odst. 9 § 45i zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vylučuje přijetí
koncepce (resp. koncepci je možné schválit pouze v určených
případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)

-1

Mírně negativní vliv:

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
zmírňujícími opatřeními. Nevylučuje realizaci koncepce.

0

Nulový vliv:

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv na předměty ochrany a celistvost
lokality Natura 2000.

+1 Mírně pozitivní vliv

+2 Významný pozitivní vliv

?

Možný negativní 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.
Může dojít k negativnímu ovlivnění soustavy Natura 2000. Díky
neurčitostem plynoucím z charakteru koncepce však není možné
vyhodnotit jeho významnost. Vliv bude přinejmenším mírný, není
však vyloučeno, že při hodnocení konkrétní podoby záměru na EVL
a PO bude vliv určen jako významně negativní. Nevylučuje realizaci
koncepce s podmínkou, že záměr bude posouzen v navazujících
stupních schvalovacího procesu (např. územní řízení).

Jako hranice pro stanovení významně negativního vlivu je v tuzemské praxi
i v zahraničních studiích používána hranice 1 % nebo i nižší (Lambrecht, Trautner 2007, Roels
2009 in Chvojková et al. 2011). Jedná se pouze o orientační hodnotu, významnost ovlivnění je
třeba posoudit dle konkrétní situace, kdy ovlivnění méně než 1 % může být podkládáno
za významně negativní vliv a naopak v některých případech může být hranice i vyšší.

2

Obrázek 1: Poloha návrhových ploch vzhledem k lokalitám soustavy Natura 2000.
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2. Údaje o hodnocené koncepci
Název koncepce:

Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava

Pořizovatel:

Městský úřad Králíky
Odbor územního plánování a stavební úřad
Velké náměstí 5
561 69 Králíky

Objednatel:

Obec Dolní Morava
Dolní Morava 35
561 69 Dolní Morava

Zhotovitel:

SURPMO, a.s.
Opletalova ul. 1626/36, Praha 1
Projektové středisko Hradec Králové
500 03 Hradec Králové, Třída ČSA 219

Popis koncepce: Změna č. 8 řeší změnu způsobu využití na návrhových plochách v k.ú. Velká
Morava. Podkladem je návrh Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava (SURPMO a.s. 2020). Konkrétně
se jedná o tyto plochy:
18

Plocha parkování na pozemku p. č. 5560/1 v k. ú. Velká Morava, pro cca 350 míst.
Rozloha plochy je 1,62 ha.
8
Koridor drážní dopravy pro kabinovou lanovku z areálu U Slona k chatě Slaměnka.
2
38
Vodní nádrž (o objemu 65 000 m3) pro zasněžování na pozemku p. č. 5651/7 v k. ú. Velká
Morava. Rozloha plochy je 3,93 ha.
4a8, 4b8, 4c8
Sjezdová trať F – dokončení propojení areálu Sněžník s areálem U Slona.
Celková rozloha všech částí je 4,19 ha.
8
5a Lanová dráha 3 – jedná se o výměnu vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou
lanovku ve stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou
trať. Plocha je vymezena jako liniový koridor.
5b8 Plocha určená k využití jako sjezdová trať. Rozloha plochy je 0,79 ha.
68
Plocha pro provozní sklad zasněžování. Rozloha plochy je 0,19 ha.
78
Plocha bydlení – bytové domy na pozemcích p. č. 5561, 5573 a 5531 v k. ú. Velká
Morava. Rozloha plochy je 2,17 ha.
88
Plocha technické infrastruktury pro centrální ČOV na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká
Morava. Rozloha plochy je 0,15 ha.
Plocha pro parkování na pozemku p. č. 5651/7 v k.ú. Velká Morava (cca 220 míst).
98
Rozloha plochy je 1,41 ha.
4

10a8 Plocha občanského vybavení (vyjma tělovýchovy a sportu), jedná se o sjednocení
různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do plochy občanské
vybavenosti. Rozloha plochy je 1,13 ha.
8
10b Plocha určená k využití jako plocha zeleně mimo PUPFL. Jedná se o sjednocení různých
funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS do plochy občanské
vybavenosti. Plocha má dvě části, celková rozloha plochy je 0,46 ha.
118 Plocha pro bydlení venkovské na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká Morava. Rozloha
plochy je 0,35 ha.
Dále je ve Změně č. 8 ÚPO Dolní Morava navrženo vypuštění několika návrhových ploch.
V k.ú. Velká Morava se vypouštějí návrhové plochy občanského vybavení (tělovýchova, sport)
č. 181 a č. 491. Dále se rovněž v k.ú. Velká Morava vypouštějí návrhové plochy sjezdových tratí
č. 171, č. 1441 a části návrhové plochy sjezdové trati č. 1451.
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3. Údaje o dotčených lokalitách soustavy Natura 2000
3.1. Identifikace dotčených lokalit
Do katastrálního území Velká Morava, kde jsou umístěny posuzované návrhové plochy,
zasahují dvě lokality soustavy Natura 2000. Jedná se o Evropsky významnou lokalitu
Králický Sněžník (CZ0530146) a Ptačí oblast Králický Sněžník (CZ0711016).
Všechny hodnocené návrhové plochy se nacházejí mimo území EVL Králický Sněžník.
K ovlivnění předmětů ochrany může potenciálně dojít, dle stanoviska AOPK ČR, Regionálního
pracoviště Správa CHKO Jeseníky, působením nepřímých vlivů spojených se zvýšenou
návštěvností území.
Všechny hodnocené návrhové plochy se alespoň z části nacházejí na území PO Králický
Sněžník, je tedy třeba vyhodnotit, zda jejich realizací může dojít k ovlivnění populace chřástala
polního, který je zde jediným předmětem ochrany.
Dotčení jiných součástí soustavy Natura 2000 na území ČR je s ohledem na umístění
ploch a navržený způsob jejich využití vyloučeno.

3.2. Popis dotčených lokalit
Podrobné charakteristiky EVL i PO Králický Sněžník a jejich předmětů ochrany jsou
k dispozici
na internetových
stránkách
AOPK
ČR
www.nature.cz,
případně
na www.biomonitoring.cz. Pro potřeby hodnocení jsou v dalším textu uvedeny jen základní
údaje o obou lokalitách.
Ptačí oblast Králický Sněžník
Kód lokality: CZ0711016
Kraj: Olomoucký, Pardubický
Rozloha: 30191, 67 ha
Charakteristika: Ptačí oblast Králický Sněžník se rozkládá na území Hanušovické vrchoviny.
Pro oblast je charakteristický kopcovitý reliéf s množstvím menších údolí a drobných vodotečí.
Ve vegetačním krytu jsou zastoupeny rozsáhlejší lesní porosty, převážně kulturních smrčin,
méně i původní jedlobukové porosty. Velký význam pro charakter krajiny a biologickou
hodnotu oblasti má rozptýlená zeleň (porosty dřevin na hromadnicích, kolem cest, na mezích,
kolem vodotečí) a stovky hektarů lučních porostů. Louky byly v minulosti obhospodařovány
spíše extenzivně nebo jen nepravidelně, v současnosti jsou častěji využívány pro pastvu
dobytka a jako zdroj sena. V posledních letech se rozloha kulturních travních porostů dále
zvětšila v důsledku zatravňování orné půdy. Podhorské louky hostí největší populaci chřástala
polního (Crex crex) v ČR. Tento druh a jeho biotop je jediným hlavním předmětem
ochrany Ptačí oblasti Králický Sněžník.
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V roce 2007 byla odhadovaná velikost populace na území oblasti 200 volajících samců
(Hora et al. 2010). Početnější populaci chřástala polního nalezneme v moravské části PO než
v té české, kde v posledních letech ubylo pozemků poskytujících chřástalům vhodné podmínky
pro hnízdění. Výsledky sčítání a sledování stanovišť v PO potvrdily, že hlavní jádrové lokality
chřástala polního se nacházejí v katastrálních územích obcí Hynčice nad Moravou, Křivá Voda,
Kopřivná, Podlesí-město, Staré Město pod Králickým Sněžníkem, Šléglov, Vikantice,
Vojtíškov, Vysoká u Malé Moravy, Zlatý Potok a Žleb. Katastrální území ve správním obvodu
obce Dolní Morava nejsou součástí těchto jádrových oblastí.
Popis předmětu ochrany:
Chřástal polní se řadí mezi celosvětově nejohroženější a nejzranitelnější druhy ptáků.
V posledních desetiletích vymizel z velkých oblastí západní a střední Evropy a jeho osídlení je
zde jen ostrůvkovité. Centrum výskytu nyní představuje východní Evropa. Hlavním důvodem
úbytku je ztráta vhodného biotopu v důsledku intenzivního způsobu obdělávání luk a pastvin.
V ČR byl do poloviny 20. století běžným druhem, pak nastala silná redukce stavů, a to
především v nížinách. Tento trend se patrně zastavil zhruba na počátku 90. let a od té doby
došlo k nárůstu početnosti i k návratu do mnohých, dříve opuštěných lokalit. V současné době
žije na území ČR asi 1500 – 1700 párů chřástala polního. Vyhláškou č. 395/1992 Sb. je zařazen
mezi zvláště chráněné druhy živočichů ČR v kategorii silně ohrožený. Centrem rozšíření v ČR
jsou podhorské lokality v nadmořské výšce mezi 400 – 800 metry. Chřástal se vyskytuje
především v různých typech luk, řidčeji se nachází v polních kulturách. V době hnízdění je
důležitým faktorem výška vegetace, která musí být minimálně 20 cm a významnou roli hraje
i hustota a druhové složení porostu. Příliš husté a v nadzemní vrstvě špatně průchodné porosty
nejsou pro chřástala optimální. Důležitá je rovněž přítomnost mokřin a pramenišť
s rozptýlenými porosty křovitých vrb. Z afrických zimovišť přilétá do České republiky v dubnu
– květnu a zůstává zde do srpna – října. Maximum výskytu připadá na období květen – srpen.
Hnízdění v našich podmínkách začíná v druhé polovině května a trvá do první poloviny srpna.
Chřástal polní je sukcesivně polygamní druh, o snůšku se stará pouze samice. Po snesení
prvních vajec opouští samec samici a láká samice v okolí nebo opouští lokalitu a odlétá
i na velké vzdálenosti, kde opět zakládá nové teritorium. Někdy se i samice mohou mezi první
a druhou snůškou přemisťovat na větší vzdálenosti. Samice běžně hnízdí dvakrát ročně.
Největší ohrožení pro chřástaly polní vyplývá ze současných způsobů zemědělského
hospodaření, zejména z rychlého mechanizovaného kosení velkých ploch luk od kraje ke středu.
Nejjednodušším ochranným opatřením je změna způsobu kosení tak, že louka je kosena
od centra směrem k okrajům a chřástalí rodinky mají možnost uniknout do okolních lučních
porostů. Významná je i doba seče, protože chřástalové hnízdí poměrně pozdě a nejsou schopni
vyvést mláďata před běžným termínem senoseče. Neblaze působí i likvidace lučních pramenišť
a mokřadů.
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Také pastva dobytka v hnízdní době způsobuje rychlé opuštění lokality chřástaly,
protože pasoucí se dobytek udupáváním a spásáním porostu na pastvině likviduje nezbytný
vegetační kryt pro chřástaly. Kromě toho se dobytek na pastvině často soustřeďuje
na prameništích a ve vlhkých částech pastvin u potoků, které patří k preferovaným stanovištím
chřástala polního.
V posledních letech se zde zvyšuje tlak na zábor pozemků pro výstavbu větrných
elektráren (VTE) i v místech, které jsou obsazovány chřástaly či jsou situovány na území PO.
Na základě monitoringu stavu populace chřástala polního v ČR (Hora et al. 2018) se jeho
populace nachází v příznivém stavu. Stavy meziročně kolísají, místy však dochází i k poklesu
početnosti, zejména v důsledku intenzivního hospodaření na trvalých travních porostech.
Evropsky významná lokalita Králický Sněžník
Kód lokality: CZ0711016
Kraj: Olomoucký, Pardubický
Rozloha: 1725,0710 ha
Charakteristika EVL:
EVL zahrnuje území Králického Sněžníku a údolí Moravy, Malé Moravy a Prudkého potoka
mezi obcemi Velká Morava, Stříbrnice a hranicí s Polskem. Převážná část území je pokryta
lesními porosty, mezi nimiž jsou zastoupeny horské třtinové smrčiny (cca od 1100 m n. m.)
ve vrcholových partiích vybíhajících hřebenů. Maloplošně jsou zastoupeny rašelinné
a podmáčené smrčiny (na zamokřených stanovištích v horních částech údolí - převážně v okolí
vrcholů Souš, Podbělka, Tetřeví hora, Milíř, Sušina a Černá Kupa) a dále fragmenty horských
papradkových smrčin. Téměř celou Z polovinu a značný pás na V okraji tvoří porosty lesních
kultur s nepůvodními jehličnatými dřevinami v mozaice s přírodními biotopy. Hlavně
v Z polovině lokality jsou v kulturních smrčinách mozaikovitě zastoupeny fragmenty
původních acidofilních bučin. Údolní jasanovo-olšové luhy jsou zastoupeny pouze liniově
na dně zaříznutých údolí při vodních tocích (Morava, Malá Morava, Prudký potok).
Na členitých svazích jsou také místy zachovány fragmenty suťových lesů. Květnaté bučiny jsou
vyvinuty minimálně, často v mozaice s dalšími biotopy. Alpínské bezlesí je vyvinuto
ve vrcholové partii Králického Sněžníku. Tvoří jej maloplošné fragmenty vyfoukávaných
a zapojených alpínských trávníků, subalpínské brusnicové vegetace a v lavinové dráze
subalpínské kapradinové nivy. Významné zastoupení má acidofilní vegetace alpínských skal
a drolin. Lokalita je velmi bohatá na prameniště. Nejhojněji jsou zastoupena lesní prameniště
bez tvorby pěnovců, méně luční prameniště bez tvorby pěnovců a na jediném místě (pramen
Moravy) subalpínské prameniště. Velmi cenná jsou otevřená vrchoviště a vrchovištní šlenky
vázaná zejména na srážky bohatý tzv. Mokrý hřbet. Luční společenstva jsou zastoupena
fragmentárně v údolí toku Moravy v J části území (obec Velká Morava). Jedná se o mezofilní
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ovsíkové louky přecházející na zamokřených místech v blízkosti toku do vlhkých pcháčových
luk nebo devětsilových lemů horských potoků.
Tabulka 1: Přehled předmětů ochrany EVL Králický Sněžník
Kód

Stanoviště

Rozloha (ha) Podíl (%)

4060

Alpínská a boreální vřesoviště

22,4736

1,3

6150

Silikátové alpínské a boreální trávníky

8,2146

0,47

6430

Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin
a horského až alpínského stupně

64,8361

3,75

7110

Aktivní vrchoviště

1,8059

0,1

8110

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

15,1166

0,87

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

3,0465

0,17

8310

Jeskyně nepřístupné veřejnosti

0,02

0

9110

Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

41,161

2,38

91D0

Rašelinný les

5,9902

0,34

9410

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

863,2843

50

3.3. Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany EVL Králický Sněžník
Všechny hodnocené návrhové plochy se nacházejí mimo území EVL Králický Sněžník.
K přímému ovlivnění předmětů ochrany, kterými jsou přírodní stanoviště (viz tabulka 1), tedy
na území EVL nedojde. Hodnocení je zaměřeno na možnost ovlivnění předmětů ochrany
v souvislosti s rizikem zvýšené návštěvnosti území EVL vyvolané realizací záměrů
na některých návrhových plochách. Na území EVL, které nejblíže přiléhá k návrhovým
plochám (konkrétně ke koridoru 28) se z jejích předmětů ochrany nachází přírodní stanoviště
9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea). Stanoviště zde má různou míru
reprezentativnosti v závislosti na způsobu lesního hospodaření.

3.4. Vyhodnocení přítomnosti předmětu ochrany PO Králický Sněžník
Jediným předmětem ochrany PO Králický Sněžník je chřástal polní, který využívá výhradně
bezlesé biotopy. V měsících květen - červenec roku 2019 proběhla v zájmovém území terénní
šetření za účelem zjištění výskytu chřástala polního na návrhových plochách. Výskyt byl
sledován na základě hlasových projevů ve večerních a nočních hodinách a bylo také využito
magnetofonové nahrávky k provokaci samců. Dále byly využity starší údaje autora posouzení
a dostupná data z Nálezové databáze ochrany přírody (AOPK ČR 2019). Dalším zdrojem údajů
o výskytu chřástala polního byly výsledky jeho pravidelného monitoringu na území PO
Králický Sněžník (Zámečník 2018). Údaje o výskytu byly dále získány od soukromého
zemědělce p. Stejskala v Dolní Moravě a dalších místních znalců. K dispozici také byly údaje
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z biologických průzkumů a hodnocení vlivů záměrů dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění, které byly realizovány nebo jsou plánovány v k.ú. Dolní Morava, Horní
Morava a Velká Morava.
Všechny návrhové plochy byly na území PO Králický Sněžník vyhodnoceny také
z hlediska potenciálního významu jako vhodného biotopu chřástala polního.
Stručná charakteristika přírodních poměrů na návrhových plochách:
18
Plocha parkování na pozemku p. č. 5560/1 v k. ú. Velká Morava (cca 350 míst).
Na ploše se nachází pravidelně sečený luční porost, který byl v minulosti intenzifikován
hnojením a nejspíše i dosetím produkčních druhů trav. Dominantními druhy jsou kostřava
červená, srha laločnatá, ovsík vyvýšený, poháňka hřebenitá a bojínek luční. Dále se zde
vyskytují běžné luční druhy jako psineček obecný a trojštět žlutavý, kopretina bílá, kerblík
lesní, svízel bílý, jetel plazivý, jetel luční, třezalka tečkovaná, řebříček obecný, kokrhel
menší, pryskyřník prudký, hrachor luční, starček přímětník, škarda dvouletá, máchelka
podzimní, kontryhel obecný a světlík lékařský. Většina plochy je pravidelně sečená dvakrát
ročně. Součástí plochy je i navážka zeminy, která je zarostlá ruderální vegetací s druhy,
jako jsou locika kompasová, merlík bílý, kopřiva dvoudomá a pelyněk černobýl. Výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin nebyl na ploše zaznamenán.
Přítomnost chřástala polního nebyla na této ploše při aktuálním průzkumu v roce
2019 zaznamenána. Druh zde nebyl zjištěn ani v předchozích letech. Dle výsledků
pravidelného monitoringu chřástala polního na území PO Králický Sněžník se užívané
teritorium tohoto druhu nachází v lučním porostu cca 300 m jihovýchodním směrem od
návrhové plochy (Zámečník 2018).
Charakter lučních porostů odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního,
nicméně porosty na zájmové ploše jsou relativně řídké a suché, chřástal polní preferuje
stanoviště s alespoň maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí biotopy zpravidla
hostí větší množství hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Významným
limitujícím faktorem pro výskyt chřástala je také působ využívání travních porostů.
Pravidelná seč, která na zájmové ploše probíhá v hnízdním období, významně omezuje
možnosti výskytu chřástala polního. Severní část plochy se navíc nachází v blízkosti letní
bobové dráhy a dochází zde k rušení při jejím provozu. Za současného stavu lze návrhovou
plochu charakterizovat jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala, avšak jeho výskyt je
zde limitován stávajícím managementem.
28

Koridor drážní dopravy pro kabinovou lanovku z areálu U Slona k chatě Slaměnka.
Koridor zahrnuje plochu o rozloze přes 45 ha, která je z větší části pokryta lesem. V rámci
této plochy se počítá s umístěním lanové dráhy, která bude začínat na úpatí údolního svahu
v nadmořské výšce kolem 660 m a končit u chaty Slaměnka ve výšce 1110 m n. m. V dolní
části plocha zahrnuje odlesněné pozemky sjezdovek s vegetací běžných lučních druhů.
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Dominují trávy jako kostřava červená, kostřava luční, psineček obecný, srha laločnatá,
tomka vonná, bojínek luční a ovsík vyvýšený. Z bylin se zde vyskytují kopretina bílá,
pryskyřník prudký, zvonek rozkladitý, kakost luční, bolševník obecný, bedrník obecný,
vikev ptačí, kontryhel, kohoutek luční, šťovík kyselý, svízel bílý, jetel luční, jetel plazivý,
pampeliška lékařská, rozrazil rezekvítek, máchelka podzimní, prasetník kořenatý, třezalka
tečkovaná a jitrocel kopinatý. Výše při okraji lesa jsou luční porosty chudší na živiny
a dominují zde psineček obecný, trojštět žlutavý, metlička křivolaká, kostřava červená,
lipnice širolistá, metlice trsnatá, dále zde kromě výše jmenovaných druhů rostou také psárka
luční, místy i ostřice třeslicovitá a medyněk vlnatý. Z bylin pak černohlávek obecný, rdesno
hadí kořen, vikev ptačí, ptačinec trávovitý, chrastavec rolní a silenka nadmutá.
Při okrajích lesa se vyskytují listnaté dřeviny (bříza bělokorá, topol osika, javor klen),
v jejich podrostu růže šípková, ostružiníky, metlička křivolaká, vrbovka horská, děhel lesní,
konopice pýřitá, kapraď samec, knotovka obecná a protěž lesní.
Výše je koridor vymezen v lesních porostech, které jsou převážně tvořené kulturami
s převahou smrku ztepilého. V důsledku větrných polomů a probíhající gradace lýkožrouta
byla významná část porostů vytěžena. Kromě smrku jsou v porostech přimíšeny také buk
lesní, javor klen, jedle bělokorá, modřín opadavý a jeřáb ptačí. Tyto stromy jsou
na pasekách ponechávány jako výstavky. V podrostu se vyskytují brusnice borůvka,
metlička křivolaká, bika lesní, starček vejčitý, věsenka nachová, třtina chloupkatá, šťavel
kyselý, pstroček dvoulistý, kapraď samec, třtina rákosovitá, bika bělavá, šťavel kyselý,
jestřábník zední, ostružiník ježiník a ostružiník maliník. Tyto druhy zarůstají také nové
paseky, kde se k nim přidávají třtina křovištní, vrbovka horská, brusnice borůvka
a ostružiník křovitý. Součástí plochy jsou i části sjezdovek pod Stezkou v oblacích. Zde je
vegetace narušovaná, tvořená převážně borůvkou, metličkou křivolakou a mechy.
Na novějších sjezdovkách je vegetace dosud jen sporadicky vyvinutá. V nejvyšší části
koridoru se nacházejí mladší porosty smrku ztepilého, které jsou v důsledku silného
zastínění bez bylinného podrostu, jen místy se zde vyskytují třtina chloupkatá, metlička
křivolaká, šťavel kyselý a brusnice borůvka. Na okrajích porostů se vyskytují také bříza
bělokorá a jeřáb ptačí. Ze zvláště chráněných druhů rostlin se v podrostu lesů na ploše
koridoru ojediněle vyskytuje ohrožená plavuň pučivá.
Přestože navrhovaný koridor zaujímá rozlohu cca 4,625 ha ZPF a 40,519 ha PUPFL,
bude zábor biotopů výrazně menší, protože plánovaná stavby kabinové lanové dráhy bude
vyžadovat vytvoření relativně úzkého průseku v lesních porostech, zásah do travních
porostů bude omezen na dočasné narušení při stavbě a trvalý zábor pro umístění podpor
lanové dráhy a pro dolní stanici.
Většina koridoru zasahuje do lesních porostů, které chřástal polní neosidluje. V dolní
části, kde koridor zahrnuje stávající sjezdovky, nebyla přítomnost chřástala polního
při průzkumu v roce 2019 zaznamenána. Druh zde nebyl zjištěn ani v předchozích letech.
Charakter lučních porostů odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, nicméně
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porosty na zájmové ploše jsou relativně řídké a suché, chřástal polní preferuje stanoviště
s alespoň maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí biotopy zpravidla hostí větší
množství hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Významným limitujícím
faktorem pro výskyt chřástala je také působ využívání travních porostů. Pravidelná seč,
která zde probíhá v hnízdním období významně omezuje možnosti výskytu chřástala
polního. Spodní část koridoru je také ovlivňována rušením při provozu bobové dráhy
a dalších letních aktivitách provozovaných v rámci areálu Sněžník. Za současného stavu
lze spodní bezlesou část navrženého koridoru charakterizovat jako potenciálně vhodný
biotop pro chřástala, avšak jeho výskyt je zde limitován stávajícím způsobem využití.
38 Vodní nádrž (o objemu 65 000 m3) pro zasněžování na pozemku p. č. 5651/7 v k. ú.
Velká Morava.
Na ploše se v současnosti nachází hospodářský les tvořený monokulturou smrku ztepilého.
Porost je postupně těžen v důsledku gradace lýkožrouta. Kromě smrku se zde jen
sporadicky vyskytuje javor klen. Javory rostou na snosech kamenů, které svědčí o tom, že
porost byl založený na dříve odlesněných plochách. Bylinné patro na většině plochy chybí.
Sporadicky se zde vyskytují šťavel kyselý, bukovinec osladičovitý, metlička křivolaká,
netýkavka malokvětá a papratka samičí.
Chřástal polní se na této ploše nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální
biotop. K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
4a8, 4b8, 4c8
Sjezdová trať F – dokončení propojení areálu Sněžník s areálem
U Slona.
Také na této ploše se nacházejí hospodářské lesy s převahou smrku, které jsou postupně
těženy. Charakter vegetace je stejný jako na ploše 38.
Chřástal polní se na této ploše nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální
biotop. K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
5a8

Lanová dráha 3 – jedná se o výměnu vleku Ondráš za čtyřsedačkovou odpojitelnou
lanovku ve stávajícím areálu U Slona s napojením horní stanice na stávající sjezdovou
trať.
Plocha zahrnuje koridor lanové dráhy, který je veden po stávající sjezdovce. Na většině
plochy se nacházejí pravidelně sečené luční porosty s dominancí trav, jako jsou kostřava
červená, kostřava luční, psineček obecný, tomka vonná, bojínek luční a ovsík vyvýšený.
Z bylin se zde vyskytují kopretina bílá, pryskyřník prudký, zvonek rozkladitý, kakost luční,
bolševník obecný, bedrník obecný, vikev ptačí, kontryhel, kohoutek luční, šťovík kyselý,
svízel bílý, jetel luční, jetel plazivý, pampeliška lékařská, rozrazil rezekvítek, máchelka
podzimní, prasetník kořenatý, třezalka tečkovaná a jitrocel kopinatý. Výše se nacházejí
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kamenné snosy se solitérními javory kleny. V horní části je plocha vymezena v lesním
porostu. Jedná se o roztěžený smrkový les s ochuzeným bylinným patrem.
Přítomnost chřástala polního nebyla na této ploše při aktuálním průzkumu v roce
2019 zaznamenána. Druh zde nebyl zjištěn ani v předchozích letech. Charakter lučních
porostů v bezlesé části plochy odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, nicméně
porosty na zájmové ploše jsou relativně řídké a suché, chřástal polní preferuje stanoviště
s alespoň maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí biotopy zpravidla hostí větší
množství hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Významným limitujícím
faktorem pro výskyt chřástala je také působ využívání travních porostů. Pravidelná seč,
která na zájmové ploše probíhá v hnízdním období, významně omezuje možnosti výskytu
chřástala polního. Celá spodní část plochy se navíc nachází v blízkosti letní bobové dráhy
a dochází zde k rušení při jejím provozu. Za současného stavu lze návrhovou plochu
charakterizovat jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala, avšak jeho výskyt je zde
limitován stávajícím managementem.
5b8 Plocha určená k využití jako sjezdová trať.
Jedná se o plochu vymezenou v lesních porostech pod plánovanou lanovou dráhou (plocha
5a8). Popis porostů je uveden výše. Jedná se o biotopy, které chřástal polní neosidluje,
k ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
68 Plocha pro provozní sklad zasněžování.
Na ploše se nachází sečená louka, která má stejný charakter jako luční porost na ploše 58.
V minulosti byla plocha narušená a vegetace je místa nezapojená.
Porosty na ploše odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, ale druh se zde
dlouhodobě nevyskytuje. Limitem pro výskyt je podobně, jako v případě plochy 58, způsob
využívání pozemku a rušení provozem sousední bobové dráhy. Za současného stavu lze
návrhovou plochu charakterizovat jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala, avšak jeho
výskyt je zde limitován stávajícím managementem.
78 Plocha bydlení – bytové domy na pozemcích p. č. 5561, 5573 a 5531 v k. ú. Velká
Morava.
Plocha má stejný charakter jako plocha 18, která leží v její blízkosti. Přítomnost chřástala
polního nebyla na této ploše při aktuálním průzkumu v roce 2019 zaznamenána. Druh zde
nebyl zjištěn ani v předchozích letech. Dle výsledků pravidelného monitoringu chřástala
polního na území PO Králický Sněžník se užívané teritorium tohoto druhu nachází v lučním
porostu cca 300 m jihovýchodním směrem od návrhové plochy (Zámečník 2018). Charakter
lučních porostů odpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, nicméně porosty
na zájmové ploše jsou relativně řídké a suché, chřástal polní preferuje stanoviště s alespoň
maloplošným výskytem vlhkomilné vegetace. Vlhčí biotopy zpravidla hostí větší množství
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hmyzu, který je hlavní složkou potravy chřástalů. Severní část plochy se navíc nachází
v blízkosti letní bobové dráhy a dochází zde k rušení při jejím provozu. Za současného stavu
lze tedy návrhovou plochu charakterizovat jako potenciálně vhodný biotop pro chřástala,
avšak jeho výskyt je zde limitován stávajícím managementem.
88 Plocha technické infrastruktury pro centrální ČOV na pozemku p. č. 5011 v k. ú.
Velká Morava.
Plocha se nachází mimo zastavěné území obce. V současnosti je plochy využívána k chovu
dobytka, nachází se zde sklad krmiva a vegetace na ploše je silně narušená sešlapem skotu.
Také navazující plochy jsou využívané jako pastviny, převažují zde nitrofilní druhy trav
a porosty jsou v důsledku pastvy nízké.
V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl při aktuálním průzkumu doložen
výskyt chřástala polního. Jeho výskyt je zde dlouhodobě znemožněn pravidelnou pastvou
dobytka. Navržená změna využití plochy představuje ovlivnění potenciálního biotopu
chřástala polního.
98 Plocha pro parkování na pozemku p. č. 5651/7 v k.ú. Velká Morava (cca 220 míst).
Na ploše se v minulosti nacházela smrková monokultura obdobného charakteru jako
na ploše 38. V současnosti je většina porostu vytěžena a na ploše je paseka zarůstající
starčkem vejčitým, ostružiníky, třtinou křovištní, třtinou chloupkatou a náletem břízy.
Chřástal polní se na této ploše nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální
biotop. K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
10a8 Sjednocení různých funkčních ploch v území pod objektem PROMETHEUS
do plochy občanské vybavenosti.
8
10b Plocha určená k využití jako plocha zeleně mimo PUPFL.
Jedná se o plochy, které se nacházejí pod hotelem Vista v prostoru mezi přístupovou
komunikací a hlavní silniční komunikací v údolí Moravy. Pozemek je značně svažitý.
Na většině plochy nalezneme vzrostlý nálet listnatých dřevin, jako jsou javor klen, bříza
bělokorá, vrba jíva, topol osika, bez vyvinutého podrostu. Na části plochy se vyskytují
neobhospodařované travní porosty s hojným výskytem expanzivních druhů rostlin jako jsou
krabilice chlupatá, vratič obecný, lopuch plstnatý, kopřiva dvoudomá, svízel přítula,
maliník, ostružiník, na některých místech se vyskytují fragmenty degradované vlhké
pcháčové louky s dominancí pcháče zelinného a sítiny rozkladité.
Chřástal polní se na této ploše nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální
biotop. K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde.
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118

Plocha pro bydlení venkovské na pozemku p. č. 5011 v k. ú. Velká Morava.
Na ploše se nachází užívaná pastvina, porost je pasen velmi nízko, vyskytují se zde spíše
nitrofilní druhy jako srha laločnatá, ovsík vyvýšená, šťovík tupolistý, kontryhel, pampeliška
lékařská, kopřiva dvoudomá, dále také kostřava červená, pryskyřník plazivý, řebříček
obecný, jetel plazivý a prasetník kořenatý. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin zde
nebyl zaznamenán. V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl při aktuálním průzkumu
doložen výskyt chřástala polního. Jeho výskyt je zde dlouhodobě znemožněn pravidelnou
pastvou dobytka. Navržená změna využití plochy představuje ovlivnění potenciálního
biotopu chřástala polního.
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4. Hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000
4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro hodnocení
Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady:
• Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava (textová část, výkresová část), SURPMO, a.s., 2020.
Pro zjištění výskytu předmětů ochrany byly využity následující podklady:
•

Výpis údajů z Nálezové databáze AOPK ČR s údaji o výskytech předmětů ochrany PO
Králický Sněžník k datu 7.9.2020.

•

Vyhodnocení aktuálního stavu výskytu chřástala polního (Crex crex) v katastrálních
územích Mlýnický Dvůr, Mlýnice u Červené Vody, Červená Voda, Šanov u Červené
Vody, Horní Orlice, Bílá Voda, Moravský Karlov, Dolní Morava, Horní Morava
a Velká Morava v rámci ptačí oblasti Králický Sněžník (Zámečník 2018).

•

Údaje z hodnocení vlivů záměrů na lokality soustavy Natura 2000 v EVL a PO Králický
Sněžník, zdroj: informační systém EIA/SEA.

•

Vrstva mapování biotopů (AOPK ČR 2019, dle http://mapy.nature.cz).

•

Výsledky vlastního terénního šetření na návrhových plochách ležících na území PO
Králický Sněžník provedené dne 31.5.2019.

•

Zpráva z průzkumu návštěvnosti v rekreačním areálu Dolní Morava a navazující NPR
Králický Sněžník. (Halfar a kol. 2019)

Podklady byly shledány jako dostatečné (úměrně měřítku koncepce) pro provedení hodnocení
návrhových ploch.

4.2. Hodnocení vlivů na lokality soustavy Natura 2000
V první fázi hodnocení bylo provedeno posouzení všech ploch navrhovaných ve Změně č. 8
ÚPO Dolní Morava. V této fázi bylo na základě znalostí o charakteru a poloze jednotlivých
ploch a jejich vztahu k územím soustavy Natura 2000 rozhodnuto, zda navržená změna využití
může mít vliv na celistvost a předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000. Výběr přitom
nebyl založen pouze na prostorových vztazích (územním střetu) mezi plochami a součástmi
soustavy Natura 2000, ale byly brány v úvahu i možnosti nepřímého ovlivnění, které by mohlo
být způsobeno záměry vzdálenými od území soustavy Natura 2000. Výsledky tohoto prvotního
screeningu jsou uvedeny v tabulkách 1 a 2, kde je pro každou návrhovou plochu uvedeno, zda
byl její vliv na lokality soustavy Natura 2000 vyloučen, či nikoliv. Použitá klasifikace je
dvoustupňová:
•

Vliv vyloučen: Změna využití plochy nebude mít na soustavu Natura 2000 vliv. Jedná
se o změny, u nichž je možné na základě informací o jejich charakteru a vzdálenosti
od lokalit soustavy Natura 2000 jednoznačně vyloučit možnost významného ovlivnění
předmětů ochrany a celistvosti území soustavy Natura 2000.
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•

Vliv nevyloučen: Nelze vyloučit možnost negativního ovlivnění soustavy Natura 2000.
Takto ohodnocené změny využití ploch se stávají předmětem dalšího podrobnějšího
posuzování, které má za úkol určit významnost vlivu.

Tabulka 1: Přehled návrhových ploch s uvedením, zda byl jejich vliv na EVL Králický
Sněžník vyloučen či nikoliv.
Označení
plochy

Vliv

8

nevyloučen

28

nevyloučen

38

vyloučen

4a8, 4b8, 4c8

vyloučen

5a8

vyloučen

5b8

vyloučen

68

vyloučen

78

nevyloučen

88

vyloučen

98

nevyloučen

10a8

nevyloučen

10b8

vyloučen

118

vyloučen

1

Poznámka
Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(vybudování parkoviště může vést ke zvýšení kapacity areálu
a návštěvnosti území EVL).
Koridor leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(výstavba kabinové lanovky) usnadní přístup do blízkosti EVL a může vést
ke zvýšení její návštěvnosti.
Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(výstavba zasněžovací nádrže) povede ke zatraktivnění lyžařského areálu
Sněžník, ale nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.
Plochy leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(rozšíření sjezdových tratí), povede ke zatraktivnění lyžařského areálu
Sněžník, ale nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.
Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(výstavba lyžařské lanovky), povede ke zatraktivnění lyžařského areálu
Sněžník, ale nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.
Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(rozšíření sjezdových tratí), povede ke zatraktivnění lyžařského areálu
Sněžník, ale nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.
Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(sklad pro zasněžování) zlepší provozní možnosti v areálu Sněžník, ale
nepovede ke zvýšení návštěvnosti území EVL.
Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(rozšíření ubytovacích kapacit) může vést ke zvýšení kapacity areálu a
návštěvnosti území EVL.
Plocha leží ve značné vzdálenosti od území EVL Králický Sněžník,
navržená změna využití (ČOV) nepovede ke zvýšení návštěvnosti území
EVL.
Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(vybudování parkoviště) může vést ke zvýšení kapacity areálu
a návštěvnosti území EVL.
Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(rozšíření ubytovacích kapacit) může vést ke zvýšení kapacity areálu a
návštěvnosti území EVL.
Plocha leží mimo území EVL Králický Sněžník, navržená změna využití
(plocha zeleně) nemůže mít ani dálkový vliv na předměty ochrany a
celistvost EVL.
Plocha leží ve značné vzdálenosti od území EVL Králický Sněžník,
navržená změna využití (rodinné bydlení) nepovede ke zvýšení
návštěvnosti území EVL.
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Tabulka 2: Přehled návrhových ploch s uvedením, zda byl jejich vliv na PO Králický
Sněžník vyloučen či nikoliv.
Označení
plochy

Vliv

18

nevyloučen

28

nevyloučen

38

vyloučen

4a8, 4b8, 4c8

vyloučen

5a8

nevyloučen

5b8

vyloučen

68

nevyloučen

78

nevyloučen

88

nevyloučen

98

vyloučen

10a8

vyloučen

10b8

vyloučen

118

nevyloučen

Poznámka
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.
Koridor leží na území PO Králický Sněžník, na části plochy se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.
Plochy leží na území PO Králický Sněžník, na plochách se nevyskytuje
chřástal polní ani jeho potenciální biotop.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na ploše se nevyskytuje chřástal
polní ani jeho potenciální biotop.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, na lokalitě se vyskytuje
potenciální biotop chřástala polního.

4.3. Klasifikace zjištěných vlivů
V následujícím textu je uvedeno podrobné vyhodnocení a klasifikace ploch, u nichž nebylo
možné předem vyloučit vliv na předměty ochrany a celistvost PO nebo EVL Králický Sněžník.
Plochy, u nichž byl vliv vyloučen (viz tabulky 1 a 2), jsou dle uvedené stupnice klasifikovány
jako plochy s nulovým vlivem (0).
Vlivy na EVL Králický Sněžník
Potenciální ovlivnění předmětů ochrany EVL Králický Sněžník změnou využití návrhových
ploch 18, 28, 78, 98 a 10a8 nebylo vyloučeno z důvodu možného působení nepřímých vlivů
spojených se zvýšenou návštěvností území EVL, ke kterému může dojít v důsledku zvýšení
kapacity areálu Sněžník a zvýšení atraktivity dané oblasti pro turistické využití. Z tohoto
pohledu mohou mít vliv záměry zvyšující parkovací kapacity (návrhové plochy 18 a 98), záměr
výstavby kabinové lanovky (navržený koridor 28) a zvýšení ubytovacích kapacit (návrhové
plochy 78 a 10a8). Záměry plánované na návrhových plochách 38, 4a8, 4b8, 4c8, 5a8, 5b8 a 68
mohou zvýšit atraktivitu území pro návštěvníky pouze v rámci lyžařského areálu Sněžník mimo
18

území EVL Králický Sněžník. Záměry na návrhových plochách 88 a 118 jsou vzdálené od EVL
a nebudou mít vliv na její návštěvnost.
V souvislosti se zvýšenou návštěvností lze uvažovat o možném ovlivnění všech
přírodních stanovišť, která patří k předmětům ochrany EVL Králický Sněžník (viz kap. 3.2).
V okolí horní stanice lanové dráhy, pro kterou je navržen koridor 28 se na území EVL vyskytuje
přírodní stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea). V souvislosti se záměry
plánovanými na výše uvedených návrhových plochách může v důsledku zvýšené návštěvnosti
dojít k občasnému vstupu návštěvníků mimo cesty do porostů stanoviště 9410. Již v současné
době je v dotčeném území zvýšený pohyb osob v okolí horní stanice stávající lanové dráhy,
Stezky v oblacích a chaty Slaměnka. Podle zkušeností autora posouzení však v navazující části
EVL není patrná degradace stanoviště 9410 způsobená zvýšenou návštěvností. O tomto
přírodním stanovišti se neuvádí, že by bylo na území EVL Králický Sněžník ve zvýšené míře
ohroženo působením zvýšené návštěvnosti (Nožířová, Slezák 2014).
Vyšší riziko ohrožení se týká stanovišť vázaných na alpínské bezlesí vrcholových partií
Králického Sněžníku (stanoviště 4060 Alpínská a boreální vřesoviště a 6150 Silikátové
alpínské a boreální trávníky). Jedná se o stanoviště, která jsou citlivá např. k narušení sešlapem
nebo mohou být negativně ovlivněna přísunem živin způsobeným zvýšeným počtem
návštěvníků, případně i zavlečením nepůvodních a invazních druhů rostlin (Nožířová, Slezák
2014).
Od roku 2011 probíhá ve vrcholové části Králického Sněžníku monitoring návštěvnosti
s použitím automatického sčítacího zařízení (Halfar a kol. 2019a), údaje o celkové návštěvnosti
vrcholu Králického Sněžníku jsou uvedeny v grafu na obrázku 2. Ze zjištěných údajů je patrný
rostoucí trend v počtu návštěvníků. Z citované studie je při tom zřejmé, že k obdobnému
zvyšování počtu návštěvníků dochází i na dalších lokalitách v rámci nedaleké CHKO Jeseníky.
Z výsledků monitoringu také vyplývá, že návštěvnost vrcholu Králického Sněžníku je nejvyšší
v letním období.
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Obrázek 2: Vývoj počtu návštěvníků v oblasti vrcholu Králického Sněžníku. Převzato
z Halfar a kol. 2019a.
Monitoring návštěvnosti probíhá i v rekreačním areálu Dolní Morava a navazující části
NPR Králický Sněžník (Halfar a kol. 2019b), v rámci tohoto monitoringu je počet návštěvníků
sledován na dvou stezkách - modře značené hřebenové trase po Mokrém hřbetu (KRS4)
a neznačené lesní stezce ze Slamníku ve směru do NPR Králický sněžník (KRS2b). Modrá
turistická značka na Mokrém hřbetu je přístupovou cestou od areálu Sněžník k vrcholu
Králického Sněžníku. Monitoring návštěvnosti na Mokrém hřbetu byl zahájen ke konci roku
2015. V sezónách 2016, 2017 a 2018 zde docházelo ke kolísání celkové návštěvnosti mezi cca
7 600 průchody návštěvníků a 9 500 průchody návštěvníků. Návštěvnost aktuálně nevykazuje
zjevný vývojový trend (vzestup či pokles). Průměrná návštěvnost za dosavadní období činí
8 923 průchodů návštěvníků (Halfar a kol. 2019b).
Monitoring návštěvnosti na lokalitě Slamník - vrchol byl v rámci stejné studie (Halfar
a kol. 2019b) zahájen 18. 7. 2016. V období sezóny 2017 a 2018 byly zaznamenány podobné
hodnoty zjištěné celkové návštěvnosti 740, resp. 836 průchodů návštěvníků. Při tom v zimních
měsících byly na vrcholu Slamníku zaznamenány srovnatelné a dokonce i vyšší úhrny průchodů
než na Mokrém hřbetu. Autoři studie to vysvětlují tím, že v období provozu lanovky na vrchol
Slamníku (zima) si určitá část zimních turistů (běžkařů a zejména ski-alpinistů) může usnadnit
přístup do vrcholových poloh a na Mokrý hřbet právě využitím lanovky z Dolní Moravy.
Monitorovaná stezka je totiž vhodným koridorem pro nástup jak na Mokrý hřbet, tak na řadu
oficiálních i neoficiálních běžkařských tras v okolí.
Pro zjištění vztahu mezi návštěvností areálu Sněžník a území EVL Králický Sněžník
byly využity údaje o počtech osob přepravených stávající lanovou dráhou k chatě Slaměnka
(viz obrázek 3).
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Obrázek 3: Počet osob přepravených lanovkou k chatě Slaměnka v letní sezóně (květen-říjen),
zdroj: Sněžník a.s. 2020.
Byly využity údaje o počtech přepravených osob jen během letních turistických sezón.
V zimních měsících je lanovka využívána při sjezdovém lyžování a údaje proto neodrážejí
počty turistů navštěvujících okolí chaty Slaměnka. Z poskytnutých dat je zřejmé, že počet
návštěvníků areálu v letním období výrazně vzrostl v roce 2016 po zahájení provozu Stezky
v oblacích a v posledních letech postupně klesá. Ze srovnání počtu osob přepravených
lanovkou v areálu Sněžník s počty zaznamenávaných průchodů na turistické trase mezi Dolní
Moravou a vrcholem Králického Sněžníku je zřejmé, že počet průchodů po turistické značce
činí kolem 3 % z počtu návštěvníků areálu Sněžník. Je při tom třeba zdůraznit, že ne každý
návštěvník turistické značky se do oblasti Mokrého hřbetu dostal z oblasti Dolní Moravy resp.
s využitím turistické infrastruktury v areálu Sněžník. Také ze srovnání počtu návštěvníků
na vrcholu Králického Sněžníku a počtu průchodů přes Mokrý hřbet vyplývá, že po této trase
se k vrcholu dostává maximálně 20 % návštěvníků. Z uvedených údajů je tedy zřejmé,
že uživatelé návštěvnické infrastruktury v areálu Sněžník tvoří jen velmi malý zlomek
z celkového počtu návštěvníků vrcholu Králického Sněžníku. Této skutečnosti nasvědčuje
také fakt, že trend v návštěvnosti areálu Sněžník nekoresponduje s vývojem návštěvnosti
na vrcholu Králického Sněžníku. Také starší dotazníkové akce (Losík, Háková 2015; Banaš
2016) dokládají, že naprostá většina návštěvníků zůstává v areálu Sněžník a nepokračuje
směrem na území EVL Králický Sněžník.
Na základě výše uvedených údajů lze předpokládat, že plánované zvýšení kapacity
areálu Sněžník vyvolané výstavbou nových parkovacích míst, ubytovacích kapacit a výstavbou
kabinové lanovky na návrhových plochách zařazených do Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava
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nebude znamenat významné zvýšení návštěvnosti vrcholové části Králického Sněžníku
a ovlivnění předmětů ochrany EVL Králický Sněžník. Realizací záměrů může dojít především
ke zvýšení návštěvnosti mimo území EVL ve stávajícím turistickém středisku.
Ovšem z výsledků monitoringu návštěvnosti v areálu Sněžník, je patrné, že od roku
2016 má návštěvnost trvale klesající tendenci (obr. 3). Tuto tendenci potvrzují i údaje z počátku
roku 2020, kde již za tyto 2 měsíce 01-02/2020 je oproti stejnému období roku 2019 návštěvnost
nižší o cca 20 000 návštěvníků).
Trvale klesající návštěvnost areálu je dána především snižujícím se počtem tzv.
jednodenních návštěvníků, meziročně cca o 15–20 000. Je tedy možné, že ani po realizaci
navržených změn nedojde k navýšení návštěvnosti oproti aktuálnímu stavu a plánované změny
využití ploch pouze přispějí ke zpomalení poklesu návštěvnosti v území. Nové parkovací
plochy jsou plánovány zejména za účelem nahrazení stávajících parkovacích ploch, které budou
zrušeny jednak realizací záměru na ploše 108 a také obcí připravovanou realizací cyklostezky
podél komunikace v lokalitě areálu U Slona. Nové parkovací plochy také přispějí k odstranění
stávajícího divokého parkování podél komunikací a na loukách, takže ani v tomto případě není
jejich vliv na zvýšení návštěvnosti jednoznačný.
Na druhou stranu však může dojít ke zvýšení počtu návštěvníků v části EVL přilehlé
k horní stanici lanovky, kterou dle výsledků monitoringu návštěvnosti (Halfar a kol. 2019b),
využívají v zimním období běžkaři a ski-alpinisté pro usnadnění přístupu do prostoru v okolí
vrcholu Slamníku. S ohledem na malý počet těchto návštěvníků a skutečnost, že návštěvnost je
soustředěna do zimního období, kdy je menší riziko poškození vegetace sešlapem, je tento vliv
hodnocen jako mírně negativní. Vliv lze rovněž zmírnit zavedením některých opatření
(informační tabule, kontrola návštěvnosti).
Vlivy na PO Králický Sněžník
Jediným předmětem ochrany PO Králický Sněžník je populace chřástala polního a jeho biotop,
kterým jsou různé typy lučních porostů. V následujícím textu je klasifikován vliv návrhových
ploch, které zahrnují potenciálně vhodný biotop chřástala.
Plocha 18
Navržená funkce: zastavitelná plocha dopravní infrastruktury (parkoviště)
Rozloha: 1,62 ha.
Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník a navazuje na areál letní bobové dráhy.
V současnosti je na ploše luční porost, který je potenciálním biotopem chřástala polního.
Výskyt chřástala polního nebyl na ploše v posledních deseti letech zaznamenán. Změnou
využití plochy dojde ke ztrátě lučního porostu, který není preferovaným biotopem chřástala,
k ovlivnění populace nedojde. Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
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Koridor 28
Navržená funkce: koridor drážní dopravy (lanovka)
Rozloha: koridor je vymezen na ploše cca 45 ha, nicméně plocha biotopu chřástala polního
dotčená plánovanou stavbou lanovky je odhadována na 1 ha.
Koridor se z větší části nachází na území PO Králický Sněžník, luční porosty, které jsou
potenciálními biotopy pro chřástala polního se nacházejí v dolní části koridoru v rámci
stávajícího lyžařského areálu. Výskyt chřástala polního nebyl na dotčené ploše v posledních
deseti letech zaznamenán. Změnou využití území dojde k dočasnému narušení lučního porostu,
který není preferovaným biotopem chřástala. Menší část plochy bude trvale zastavěna v místech
opěrných sloupů pro plánovanou lanovku. Rozsah trvalého záboru je odhadován na max. 200
m2. K ovlivnění populace chřástala polního nedojde. Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Plocha 5a8
Navržená funkce: zastavitelná plocha (lanovka)
Rozloha: Záměr je vymezen jako linie, plocha biotopu chřástala polního v koridoru lanovky je
odhadována na 1,3 ha.
Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník. Luční porosty, které jsou potenciálními
biotopy pro chřástala polního se nacházejí v dolní části plochy v rámci stávajícího lyžařského
areálu. Jejich rozloha v rámci návrhové plochy je 1,3 ha. Výskyt chřástala polního nebyl
na ploše v posledních deseti letech zaznamenán. Změnou využití plochy dojde k dočasnému
narušení lučního porostu, který není preferovaným biotopem chřástala. Menší část plochy bude
trvale zastavěna v místech opěrných sloupů pro plánovanou lanovku. Rozsah trvalého záboru
je odhadován na max. 200 m2. K ovlivnění populace chřástala polního nedojde. Vliv je
hodnocen jako mírně negativní.
Plocha 68
Navržená funkce: zastavitelná plocha (sklad)
Rozloha: 0,19 ha.
Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník. Na ploše se nachází luční porost, který je
potenciálním biotopem pro chřástala polního. Výskyt chřástala polního nebyl na ploše
v posledních deseti letech zaznamenán. Změnou využití plochy dojde na celé její rozloze
k trvalému záboru lučního porostu, který není preferovaným biotopem chřástala. K ovlivnění
populace chřástala polního nedojde. Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Plocha 78
Navržená funkce: zastavitelná plocha (apartmány)
Rozloha: 2,17 ha.
Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník, navazuje na zástavbu rekreačních objektů
a areál letní bobové dráhy. V současnosti je na ploše luční porost, který je potenciálním
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biotopem chřástala polního. Výskyt chřástala polního nebyl na ploše v posledních deseti letech
zaznamenán. Změnou využití plochy dojde na celé její rozloze ke ztrátě lučního porostu, který
není preferovaným biotopem chřástala, k ovlivnění populace nedojde. Vliv je hodnocen jako
mírně negativní.
Plocha 88
Navržená funkce: zastavitelná plocha (ČOV)
Rozloha: 0,15 ha.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, nachází se mimo zastavěné území. V současnosti
je plocha využívána jako pastvina, výskyt chřástala polního nebyl na ploše v posledních deseti
letech zaznamenán. Změnou využití plochy dojde na celé její rozloze ke ztrátě lučního porostu,
který je potenciálním biotopem chřástala polního, nejedná se však o jeho preferovaný biotop.
Vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Plocha 118
Navržená funkce: zastavitelná plocha (bydlení venkovské)
Rozloha: 0,35 ha.
Plocha leží na území PO Králický Sněžník, navazuje na zastavěné území obce. V současnosti
je plocha využívána jako pastvina, výskyt chřástala polního nebyl na ploše v posledních deseti
letech zaznamenán. Změnou využití plochy dojde na celé její rozloze ke ztrátě lučního porostu,
který je potenciálním biotopem chřástala polního, nejedná se však o jeho preferovaný biotop.
Vliv je hodnocen jako mírně negativní.

4.4. Vyhodnocení kumulativních vlivů
Kumulativním vlivem se rozumí ovlivnění jedné lokality větším počtem záměrů, jejichž
společné působení může přesáhnout hranici významně negativního vlivu. V případě hodnocené
Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava je možná kumulace vlivů při ztrátě biotopu chřástala polního
v PO Králický Sněžník.
Jako plochy s potenciálními biotopy chřástala polního jsou považovány pozemky
s trvalými travními porosty, které ale nemusí být chřástalem polním aktuálně osídleny,
respektive výskyt chřástala polního z těchto ploch nebyl doložen. Při určování potenciálních
biotopů bylo vycházeno z prací zabývajících se biotopovými preferencemi chřástala polního
v dotčené PO (Kampová 2008) a z vlastních zkušeností z terénního průzkumu. Jedná se o tyto
biotopy (dle Chytrý et al. 2011): T1.1, T1.2, T1.3, T1.5, T1.6, T1.9, T2.3, M1.7, X5 a X7.
Rozloha potenciálních biotopů v rámci PO Králický Sněžník byla stanovena
na 15 398 ha. Údaj vychází z rozlohy zemědělských pozemků v PO, která je 60 % její rozlohy
(Hora et al. 2010). Od této hodnoty byla odečtena odhadnutá rozloha orné půdy (15 %).
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Celkový zábor potenciálních biotopů vyvolaný změnou využití návrhových ploch
zařazených do Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava bude činit 4,5 ha, což je 0,03 % z jejich celkové
rozlohy v PO Králický Sněžník. Tento vliv je hodnocen jako mírně negativní.
Do hodnocení kumulativních vlivů byly zahrnuty také další záměry, u nichž nebyl
vyloučen možný vliv na předměty ochrany PO Králický Sněžník. Dle portálu Cenia byl v rámci
PO Králický Sněžník zjištěn vliv na chřástala polního u těchto záměrů:
•

Záměr výstavby penzionu a ubytovacích chat „Lyžařské středisko-SKI CENTRUM,
Dolní Morava“ (Losík 2007). Vliv mírně negativní. Ztráta biotopů způsobená tímto
záměrem byla 0,86 ha.

•

Lyžařské středisko – SKI CENTRUM, Dolní Morava – II. etapa (Losík 2007). Vliv
mírně negativní. Ztráta biotopů způsobená tímto záměrem byla 5 ha.

•

Výstavba bobové dráhy a lanové sedačkové dráhy A spojené s realizací zasněžovacího
systému v rámci „Lyžařské středisko-SKI CENTRUM, Dolní Morava - III etapa"
(Losík 2008). Vliv mírně negativní. Celková plocha ztracených biotopů byla odhadnuta
na 10 ha.

•

Lyžařský vlek Leitner Stříbrnice (Banaš 2010). Vliv mírně negativní. Ztráta biotopů
způsobená tímto záměrem byla 92 m2.

•

Stáj pro sezónní ustájení skotu Chrastice (Losík 2011). Vliv mírně negativní. Ztráta
biotopů způsobená tímto záměrem byla 4 800 m2.

•

Parkoviště pod Klepáčem, k.ú. Horní Morava (Háková 2018). Vliv mírně negativní.
Ztráta biotopů způsobená tímto záměrem byla 120 m2.

•

Autokemp Dolní Morava (Losík 2018). Vliv mírně negativní. Ztráta biotopů způsobená
tímto záměrem byla 0,5 ha.

•

Záměr letního provozu v areálu Větrný vrch na Dolní Moravě (Fialová 2018). Vliv
mírně negativní. Ztráta biotopů způsobená tímto záměrem je 3,6 ha.

Žádný z uvedených záměrů neměl přímý negativní vliv na populaci chřástala polního,
kumulativní vliv je tedy možné vztahovat jen k záboru potenciálních biotopů. Celková
dosavadní ztráta potenciálních biotopů chřástala polního vyvolaná výše uvedenými záměry,
činí celkem 20,46 ha, což představuje ztrátu 0,13 % z jejich celkové rozlohy v PO Králický
Sněžník.
K této hodnotě je v rámci posuzování kumulativních vlivů třeba přičíst zábor vyvolaný
hodnocenou Změnou č. 8 ÚPO Dolní Morava. Některé z návrhových ploch částečně spadají
do území v areálu U Slona, kde bylo v rámci posuzování letní bobové dráhy již konstatováno
znemožnění hnízdění chřástala polního v důsledku rušivých vlivů (Losík 2008). Z důvodu
tohoto překryvu nebyla do kumulativního působení započítána rozloha biotopů v koridoru 28
a na návrhových plochách 5a8, 68 a také polovina plochy 18. Celkový kumulativní zábor
potenciálních biotopů byl stanoven v hodnotě 23,93 ha což představuje 0,16 % z jejich celkové
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rozlohy v PO Králický Sněžník. Vzhledem k relativně malé rozloze zabraných potenciálních
biotopů byl kumulativní vyliv vyhodnocen jako mírně negativní.
Kumulativní ovlivnění EVL Králický Sněžník je obtížně kvantifikovatelné, protože
hodnocená Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava nevyvolá přímý zábor stanovišť na území EVL. Dle
portálu Cenia byl v rámci EVL Králický Sněžník hodnocen vliv jednoho záměru:
•

SNĚŽNÍK – DOLNÍ MORAVA (Bussinow 2013). Vliv byl vyhodnocen jako mírně
negativní. Záměr vyvolal ztrátu přírodního stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea) o rozloze 3 ha, což představuje 0,35 % z celkové rozlohy tohoto
stanoviště v EVL.
Možnost kumulativního ovlivnění stanoviště 9410 v důsledku funkčního využití návrhových
ploch zařazených do Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava lze vyloučit, protože změnou využití
návrhových ploch nedojde k úbytku tohoto přírodního stanoviště na území EVL a stanoviště
není ve zvýšené míře citlivé na vliv zvýšené návštěvnosti.

4.5. Vyhodnocení přeshraničních vlivů
Posuzovaná Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava nemůže mít přeshraniční vliv na jiné lokality
soustavy Natura 2000, které byly vymezeny v sousedních státech.

4.6. Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit
Úkolem tohoto hodnocení je také posoudit vliv změny ÚPO na celistvost dotčených lokalit
soustavy Natura 2000. Celistvost je chápána jako ekologická integrita lokality, která zahrnuje
ekologické vazby, struktury a klíčové charakteristiky (diverzita) ve vztahu k předmětům
ochrany a jejich zachování ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava nebude mít významný vliv na předměty ochrany
dotčených lokalit soustavy Natura 2000. Vzhledem k omezenému rozsahu ovlivněných
přírodních stanovišť a biotopů předmětů ochrany nedojde ke změnám ekologických podmínek
v rámci dotčeného území, ani nebude snížena jeho migrační prostupnost. Na základě těchto
skutečností konstatuji, že změnou využívání návrhových ploch nedojde k významně
negativnímu ovlivnění celistvosti EVL ani PO Králický Sněžník.

4.7. Vyhodnocení variant
Změna č. 8 ÚPO Dolní Morava byla předložena k hodnocení v jedné aktivní variantě, neboť
variantní umístění, vzhledem k návaznosti záměrů na již vybudované stavby a jiné
aktivity v areálu Sněžník a obce není možné. Vliv aktivní varianty byl vyhodnocen jako
mírně negativní z důvodu plošně nevýznamného záboru potenciálních biotopů
předmětu ochrany PO Králický Sněžník a možnosti zvýšení návštěvnosti v části EVL Králický
Sněžník.
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5. Závěr
Cílem tohoto hodnocení bylo posoudit vliv navržené Změny č. 8 ÚPO Dolní Morava
na předměty ochrany a celistvost území soustavy Natura 2000. Bylo zjištěno, že Změna č. 8
ÚPO Dolní Morava nemá významný negativní vliv na celistvost a předměty ochrany EVL
ani PO Králický Sněžník.
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