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Úvod 

1.1. Zadání 

Toto hodnocení 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. Hodnocení 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 Návrh ÚP obce Dolní Morava. Důvodem pro zadání 

hodnocení byla skutečnost, že příslušný orgán ochrany přírody podle ust. § 77a odst. 4 zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 

nevyloučil, že předložený návrh ÚP Dolní Morava může mít významný vliv na příznivý stav 

předmětu ochrany nebo celistvost Ptačí oblasti Králický Sněžník. Konkrétně se jedná 

o stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje č.j. 101864/2011/OŽPZ/Le ze dne 

9.12. 2011, které je přílohou tohoto hodnocení.  

 

1.2. Cíle a metody hodnocení 

Cílem hodnocení je posoudit vlivy ÚP Dolní Morava na předměty ochrany a celistvost lokalit 

soustavy Natura 2000. Součástí návrhu ÚP 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. 

V první fázi hodnocení byly identifikovány potenciálně dotčené lokality soustavy 

Natura 2000. Dále byly shromážděny literární údaje a dostupná data o výskytu chřástala 

polního, jako předmětu ochrany v PO Králický Sněžník. V měsících květen - červenec 2012 

a květen – červenec 2013 proběhla terénní šetření na plochách s navrhovanou změnou 

funkčního využití a v jejich okolí s ohledem na současný výskyt chřástala polního a potenciál 

ploch jako jeho vhodného biotopu. Dále proběhla opakovaná terénní šetření v letech 2012 – 

2013 na návrhových plochách, které se  nacházejí na území EVL Králický Sněžník nebo 

v jejím sousedství. 

Ve druhé fázi hodnocení bylo na základě identifikace potenciálních vlivů posuzované 

změny ÚP provedeno posouzení vlivů na populaci chřástala polního v PO Králický Sněžník 

a dotčené předměty ochrany EVL Králický Sněžník včetně vyhodnocení kumulativních vlivů 

a poté formulován závěr vyhodnocení.  

Při hodnocení významnosti vlivů byl použit metodický postup MŽP uvedený 

v Příručce k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany (Chvojková et al. 2011).  



 5

Dotčené správní území obce Dolní Morava není součástí jádrových zón výskytu 

chřástala polního v PO Králický Sněžník (Hora et al. 2010), která jsou vymezována na 

základě pravidelného monitoringu. Dle metodického pokynu se hodnocení v zónách mimo 

jádrová území provádí dle následujících parametrů - četnost výskytu, intenzita vlivu a doba 

trvání vlivu. V metodickém pokynu je dále uvedeno, že v okruhu 200 m od užívaných staveb 

dochází k působení rušivých vlivů v takové intenzitě, která negativně ovlivňuje chřástala 

polního. Kromě výskytu chřástala polního v rámci návrhových ploch, nebo jejich nejbližšího 

okolí, byl důraz kladen také na případnou přítomnost jeho preferovaného biotopu, kterým jsou 

podmáčené a zarůstající vlhké louky, porosty tužebníku, nivy potoků nebo vysokobylinné 

horské nivy, prameniště a nivy potoků. 

Dle citované metodiky se v rámci hodnocení vlivu na biotop chřástala polního uvažuje 

s možností významně negativního ovlivnění v případě dotčení řádově jednotek procent ploch 

s výskytem preferovaných biotopů, které zároveň leží v jádrových územích výskytu chřástala. 

Kromě preferovaných biotopů se na území PO nacházejí také vhodné biotopy, v nichž se 

chřástal polní může rovněž vyskytovat. Jedná se o různé typy trvalých travních porostů na 

sušších stanovištích včetně hospodářsky využívaných produkčních luk, porostů ruderální 

vegetace nebo nevyužívaných pastvin (viz kapitola 4.4). Pro vyhodnocení kumulativních 

vlivů byly využity údaje o realizaci záměrů na území dotčených lokalit soustavy Natura 2000 

uvedené v informační databázi EIA/SEA. 

 

2. Údaje o hodnocené koncepci 

Název koncepce: Návrh územního plánu Dolní Morava 

 

Pořizovatel:  Městský úřad Králíky 

   Odbor územního plánování a stavební úřad 

   Velké náměstí 5  

561 69 Králíky 

 

Popis koncepce: Návrh ÚP byl vypracován ve dvou variantách (varianta A a varianta B) 

a řeší správní území obce Dolní Morava, které tvoří tři katastrální území – Velká Morava, 

Horní Morava a Dolní Morava. ÚP vymezuje zastavitelné plochy (Z) s rozdílným způsobem 

využití, včetně zastavitelných ploch (Z*) určených k zastavění rozhodnutím, které nabylo 

právní moci. Dále vymezuje plochy přestavby a plochy územních rezerv. 

Grafické znázornění ploch je součástí výkresové části návrhu ÚP Dolní Morava. 

Tabulka návrhových ploch, které jsou předmětem hodnocení včetně ploch přestavby, je 

uvedena v příloze 2 tohoto hodnocení. 
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3. Údaje o dotčených lokalitách soustavy Natura 2000 

3.1. Identifikace dotčených lokalit 

Do správního území obce Dolní Morava zasahují dvě lokality soustavy Natura 2000. Jedná se 

o Evropsky významnou lokalitu Králický Sněžník (CZ0530146) a Ptačí oblast Králický 

Sněžník (CZ0711016).  

Některé návrhové plochy územně zasahují na území EVL Králický Sněžník 

a vzhledem k charakteru záměrů dojde k ovlivnění některých předmětů ochrany v této EVL.   

Většina hodnocených návrhových ploch se nachází na území PO Králický Sněžník 

a jejich realizací může dojít k ovlivnění populace chřástala polního, který je zde jediným 

předmětem ochrany.  

Dotčení jiných součástí soustavy Natura 2000 je s ohledem na povahu navrženého 

využití ploch vyloučeno. 

 

3.2. Popis dotčených lokalit 

Podrobná charakteristika PO Králický Sněžník i předmětu ochrany je 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 této lokalitě.  

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.  

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 
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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.  

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.  
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 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. 

 

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 

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 Sn ěžník 

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 
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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 předmětu ochrany PO Králický Sněžník 

Jediným předmětem ochrany PO Králický Sněžník je chřástal polní, který využívá výhradně 

bezlesé biotopy. V měsících květen - červenec roku 2012 a květen – červenec 2013 proběhla 

v zájmovém území terénní šetření za účelem zjištění výskytu chřástala polního ve správním 

obvodu obce Dolní Morava. Výskyt byl sledován na základě hlasových projevů ve večerních 

a nočních hodinách a bylo také využito magnetofonové nahrávky k provokaci samců. Dále 

byly shromážděny literární údaje a dostupná data z Nálezové databáze ochrany přírody 

(AOPK ČR 2013).  

Výskyt chřástala polního v dotčeném území byl konzultován s panem R. Chaloupkem, 

který je garantem pro monitoring chřástala polního v PO Králický Sněžník. V letech 2001 – 

2007 bylo na základě jeho údajů v k.ú. Dolní Morava okroužkováno celkem 12 jedinců. Údaje 

o výskytu byly dále získány od soukromého zemědělce p. Stejskala v Dolní Moravě a dalších 

místních znalců. K dispozici také byly údaje 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. 

Souhrnně jsou zjištěné údaje o výskytu chřástala polního v letech 2000 – 2013 

prezentovány v následující mapě (viz obrázek 1). 

V roce 2012 a 2013 byl proveden cílený terénní monitoring výskytu chřástala polního 

v dotčeném území. Byla zjištěna meziroční fluktuace přítomnosti volajících samců. V roce 

2012 zde byli zjištěni 4 volající samci, v roce 2013 však 8 volajících samců. 
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Obrázek 1: Výskyt chřástala polního ve správním území obce Dolní Morava 

 
 

4. Hodnocení vlivu koncepce na PO Králický Sněžník 

4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro hodnocení 

Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: 

• Výrok – textová část ÚP Dolní Morava (textová část, výkresová část), SURPMO a.s., 

listopad 2013. 

• Vrstva návrhových ploch včetně ploch přestavby pro obě hodnocené varianty 

ve formátu shp. 
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Pro zjištění výskytu předmětů ochrany byly využity následující podklady: 

• Výpis údajů z Nálezové databáze AOPK ČR s údaji o výskytu chřástala polního 

v zájmovém území. 

• Ústní sdělení o výskytu chřástala polního od p. R.Chaloupka (garanta monitoringu PO 

Králický Sněžník) a p. Stejskala (soukromý zemědělec, Dolní Morava) a dalších 

místních znalců. 

• Terénní biologický průzkum návrhových ploch zaměřený na výskyt chřástala polního 

v letech 2012-2013 včetně zhodnocení jejich potenciálu jako vhodného biotopu 

chřástala polního. 

• Údaje z hodnocení vlivů záměrů na lokality soustavy Natura 2000 v PO Králický 

Sněžník, zdroj: informační systém EIA/SEA 

• Plán péče pro NPR Králický Sněžník a jeho ochranné pásmo na období 2005 – 2014, 

AOPK ČR, 2005. 

• Inventarizační průzkum NPR Králický Sněžník – floristická inventarizace, závěrečná 

zpráva - dílčí část A a dílčí část B, Faltysová, Prausová, Kleinová, 2005, deponováno 

in AOPK ČR, středisko CHKO Litovelské Pomoraví a středisko Olomouc. 

• Aktualizovaná vrstva mapování biotopů (AOPK ČR 2013). 

 

Podklady poskytnuté zadavatelem byly shledány ve většině případů jako dostatečné (úměrně 

měřítku koncepce) pro provedení hodnocení návrhových ploch.  

 

4.2. Hodnocení vlivů na PO Králický Sněžník 

V první fázi hodnocení bylo provedeno posouzení všech ploch navrhovaných v hodnoceném 

Návrhu ÚP Dolní Morava. V této fázi bylo na základě znalostí o charakteru a poloze 

jednotlivých záměrů a jejich vztahu k PO Králický Sněžník  a EVL Králický Sněžník 

rozhodnuto, zda daný záměr může mít vliv na tyto oblasti či nikoliv. Výběr přitom nebyl 

založen pouze na prostorových vztazích (územním střetu), 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 tabulce v příloze 2, kde je 

přehled navrhovaných ploch a u všech je uvedeno, zda byl jejich vliv na lokality soustavy 

Natura 2000 vyloučen, či nikoliv.  

Použitá klasifikace je dvoustupňová: 

• Vliv vylou čen: Záměr nebude mít na soustavu Natura 2000 vliv. Jedná se o záměry, 

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 záměry byly předmětem dalšího podrobnějšího posuzování, 

které mělo za úkol určit významnost vlivu.  

 

V příloze 2 je uveden seznam hodnocených ploch včetně uvedení potenciálně ovlivněné 

lokality soustavy Natura 2000 a zda vliv byl při změně využívání plochy vyloučen či 

nikoliv.  

  Níže je uveden komentář k jednotlivým plochám, u kterých vliv vyloučen nebyl. 

Vzhledem ke skutečnosti, že všechny návrhové plochy leží celé nebo zčásti na území 

lokalit soustavy Natura 2000, je zde uveden komentář ke všem návrhovým plochám 

včetně ploch přestavby. 

 

Komentář k vyhodnocení vlivů realizace záměru v návrhových plochách, u kterých 

nebyl vyloučen vliv na lokality soustavy Natura 2000, je uveden v následujícím textu.   

 

Z1: BV, varianty A – 0,95 ha, B – 1,21 ha 

Plocha částečně navazuje na rozvolněnou zástavbu na severním okraji obce a leží v sousedství 

přístupové komunikace do Mramorového lomu. Ve variantě A je plocha vymezena v menší 

rozloze. 

V současnosti zde nalezneme zarůstající neobhospodařované louky. Vegetačně se jedná 

o přechodný typ trojštětových luk a smilkových trávníků nízké kvality. Hojně expanzivní 

druhy jako třtina křovištní, maliník, starček vejčitý. Na mezích nalezneme vzrostlé náletové 

dřeviny jako je javor klen, smrk ztepilý, vrba jíva, i jasan ztepilý.  

V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. K ovlivnění jeho populace nedojde. 

 

Z2: BV, varianty A, B – 0,15 ha 

Plocha je situována v proluce mezi současnou liniovou zástavbou podél zpevněné 

komunikace vedoucí údolím řeky Moravy na okraji zastavěného území. Travní porost je 

obhospodařován a využíván k pastvě ovcí.  

Vzhledem k umístění plochy a jejímu využívání nepředstavuje vhodný biotop pro 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. K ovlivnění jeho populace 

nedojde. 

 

Z3: BV, varianty A, B – 0,16 ha 

Plocha částečně navazuje na zastavěné území obce a nachází se při zpevněné místní 

komunikaci vedoucí k lyžařskému areálu u hotelu Vista.  

Na většině plochy se nacházejí kosené travní porosty na rozhraní ovsíkových 

a trojštětových luk, kde dominuje trojštět žlutavý, ovsík vyvýšený, srha laločnatá, psárka 
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luční, i byliny jako zvonek rozkladitý, kopretina bílá, svízel bílý, vikev ptačí, rozrazil 

rezekvítek apod. Při jižním a východním okraji ojediněle vzrostlé vrby jívy a břízy bělokoré.  

V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. K ovlivnění jeho populace nedojde. 

 

Z4: BV, varianty A, B – 0,52 ha 

Plocha leží v blízkosti zpevněných místních komunikací vedoucích k lyžařskému areálu 

nad hotelem Vista a  do Mramorového lomu. Travní porosty nejsou obhospodařovány, 

můžeme je charakterizovat jako přechodný typ horských trojštětových luk a smilkových 

trávníků. Porost je ochuzen a místy dominují expanzivní druhy rostlin. Na části plochy 

(cca ¼) nalezneme vzrostlý nálet vrby jívy, břízy bělokoré, javoru klenu a smrku ztepilého.  

V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. K ovlivnění jeho populace nedojde. 

 

Z5*: BV, varianty A, B – 0,13 ha 

Plocha je navržena u zpevněné místní komunikace vedoucí k lyžařskému areálu nad hotelem 

Vista v sousedství rekreačního objektu. Nachází se zde ovsíkové trávníky s přechodem 

do trojštětových. V jižní části se vyskytuje luční prameniště, v jehož okolí nalezneme 

fragment vlhké pcháčové louky. Při východní hranici nálet břízy bělokoré. Na ploše již 

probíhá stavba rodinného domu. 

V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. K ovlivnění jeho populace nedojde. 

 

Z6: BV, varianty A, B – 0,81 ha 

Rozsáhlejší plocha v sousedství budovaného rekreačního areálu v blízkosti zpevněné místní 

komunikace vedoucí k lyžařskému areálu nad hotelem Vista. Nalezneme zde většinou kosené 

ovsíkové louky s výskytem druhů luk trojštětových. Na části plochy luční prameniště, v jehož 

okolí nalezneme biotop vlhké pcháčové louky. Ojediněle nálet vrby jívy. 

V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. K ovlivnění jeho populace nedojde. 

 

Z7: BV, varianty A, B – 0,26 ha 

Plocha částečně navazuje na zastavěné území a leží mezi zpevněnými komunikacemi. Většina 

plochy je podmáčená a vyskytuje se zde společenstvo tužebníkové lady, na části plochy 

rostou vzrostlé náletové dřeviny jako je olše lepkavá, vrba jíva, javor klen apod.   

V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. K ovlivnění jeho populace nedojde. 
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Z8*: BV, varianty A, B – 0,10 ha  

Plocha je vymezena naproti hornímu záchytnému parkovišti a zahrnuje menší dřevěnou chatu 

a její okolí. Na většině plochy roste vzrostlý nálet listnatých druhů dřevin jako je javor klen, 

jasan ztepilý a olše lepkavá. Bylinný podrost je místy ruderalizovaný.  

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z9*: BV, varianty A, B – 0,29 ha  

Plocha je součástí zastavěného území a je v současnosti částečně využívána jako zahrada 

rodinného domu. Travní porost tvoří kulturní louka. V jižní části nálet vzrostlých listnatých 

dřevin. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z10: BV, varianty A, B – 0,08 ha 

Plocha je navržena v návaznosti na zastavěné území. Vyskytují se zde zruderalizované 

trávníky a vzrostlý nálet listnatých druhů dřevin jako je javor klen, jasan ztepilý a vrba jíva. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z11*: BV, varianty A, B – 0,04 ha 

Plocha leží v sousedství plochy Z10 v zastavěném území obce. Na většině plochy nalezneme 

ruderální vegetaci a vzrostlé listnaté dřeviny. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z12: BV, varianty A, B – 0,58 ha 

Plocha je navržena mimo zastavěné území v blízkosti silniční komunikace vedoucí z údolí 

Moravy k místní části Horní Morava. V okolí jsou jednotlivé menší chalupy sloužící 

k rekreaci. Plocha je situována na okraj rozsáhlých lučních porostů, které jsou vegetačně na 

rozhraní ovsíkových a trojštětových luk. Na části plochy je porost nekosený a ruderalizovaný 

s hojným výskytem srhy laločnaté, starčku vejčitého, ostružiníku, pcháče rolního apod. 

Na ploše se vyskytuje vhodný biotop chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický 

Sněžník. Jeho výskyt byl doložen v roce 2004  v bezprostřední blízkosti plochy (méně jak 

200 m) (NDOP AOPK ČR 2013). Realizací záměru dojde ke ztrátě biotopu chřástala polního 

a ovlivnění jeho populace. 

Plocha leží méně než 200 m od užívaného biotopu chřástala polního, dojde tedy 

k přímému ovlivnění jeho hnízdiště. Realizace plochy proto byla vyhodnocena 

jako významné negativní ovlivnění předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 
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Z13: BV, varianty A, B – 0,09 ha 

Plocha je navržena mimo zastavěné území v blízkosti silniční komunikace vedoucí z údolí 

Moravy k místní části Horní Morava. V současnosti se zde nacházejí vzrostlé listnaté dřeviny 

i smrk ztepilý. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z14: BV, varianty A, B – 0,35 ha 

Plocha leží v blízkosti silniční komunikace vedoucí rozvolněnou zástavbou Horní Moravy. 

Většina plochy je podmáčená, nekosena, a vegetaci lze charakterizovat jako vlhkou 

pcháčovou louku s dominancí pcháče zelinného, pcháče rolního, kopřivy dvoudomé, kakostu 

lučního, devětsilu bílého, maliníku apod. Roztroušeně v rámci plochy mladý nálet javoru 

klenu, v západní části vzrostlý nálet javoru klenu a jasanu ztepilého. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z15: BV, varianta A - 1,30 ha, B – 1,48 ha 

Poměrně rozsáhlá plocha v  Horní Moravě navržená na svažitém pozemku, kde dominují 

kosené travní porosty. Dominantním druhem je kostřava červená, pryskyřník prudký, 

kohoutek luční, zvonek rozkladitý, ale i druhy trojštětových luk jako rdesno hadí kořen, 

psineček tenký, trojštět žlutavý. Pomístně nekoseno s převahou maliníku, starčku vejčitého 

a mladého náletu javoru klenu, na kamenných snosech rostou vzrostlé náletové dřeviny jako 

je jasan ztepilý, javor klen, bříza bělokorá, vrba jíva, spíše ojediněle olše lepkavá. Ojediněle 

jsou přítomna prameniště. 

V 90. letech zaznamenán výskyt chřástala polního (Anonymus in verb). Při terénním 

šetření v roce 2012 – 2013 nikoliv. Realizací plochy dojde k  ovlivnění potenciálního biotopu 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Vzhledem k dlouhodobé absenci 

druhu na ploše a jejímu situování mimo souvisle zastavěné území byla vyhodnocena její 

realizace jako mírně negativní vliv na předmět ochrany PO. 

 

Z16: BV, varianta A – 0,10 ha, B – 0,48 ha 

Plocha je navržena v Horní Moravě podél silniční komunikace. Na ploše se vyskytuje 

vlhkomilná ruderální vegetace po vyklučení vzrostlého náletu listnatých druhů dřevin. Při 

severovýchodním okraji několik ponechaných javorů klenů, olší lepkavých a jasanů ztepilých. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 
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Z17*: BV, varianty A, B – 1,99 ha  

Plocha je situována v návaznosti na zastavěné území Horní Moravy. V rámci plochy 

nalezneme několik typů vegetace. Většinu plochy pokrývají travní porosty ovsíkových luk 

s přechodem do luk trojštětových, východní část je neobhospodařovaná s náletem javoru 

klenu a topolu osiky. Západní část plochy je pasena a na strmém svahu k jihu je trávník 

krátkostébelný se smilkou, metličkou, mochnou nátržník, medyňkem měkkým, pupavou 

bezlodyžnou a zvonečníkem klasnatým. V sousedství je drobné luční prameniště se sítinou 

rozkladitou a přesličkou. 

V rámci plochy nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, ale vyskytuje se zde jeho 

preferovaný biotop. Realizací plochy tedy dojde k ovlivnění jeho potenciálního biotopu.  

Vzhledem k rozsahu plochy a jejímu situování mimo souvisle zastavěné území byla 

vyhodnocena její realizace s mírně negativním vlivem. Doporučujeme zvážit zmenšení 

rozlohy plochy. 

 

Z18: BV, varianty A, B – 0,80 ha 

Plocha je obklopena lesními porosty, ale částečně navazuje na zastavěné území. V současnosti 

se zde vyskytuje zarůstající louka s hojným náletem dřevin. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z19*: BV, varianty A, B – 0,14 ha 

V rámci plochy je již realizována výstavba. Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde 

nenachází jeho potenciální biotop. K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z20*: BV, varianty A, B – 3,44 ha 

Jedná se o rozsáhlou plochu protáhlou S-J směrem a bezprostředně navazující svou západní 

hranicí k zastavěnému území centra obce. V rámci plochy nalezneme travní porosty různé 

kvality, většina je kosena. Vegetačně můžeme luční porost charakterizovat jako málo 

reprezentativní porost ovsíkových luk s přechodem do trojštětových. V rámci některých 

porostů byl proveden dosev produkčních trav jako je kostřava červená a jedná se o produkční 

kulturní louky.  

Dotčené travní porosty jsou součástí rozsáhlých lučních porostů, kde byl zjištěn výskyt 

chřástala polního. Realizací záměru tedy dojde ke ztrátě jeho vhodného biotopu. Vzhledem 

k situování plochy v návaznosti na zastavěné území a absenci známého výskytu chřástala 

polního v okruhu 200 m od okraje plochy byla její realizace vyhodnocena s mírně negativním 

vlivem na předmět ochrany PO Králický Sněžník. 
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Z21: BV, varianty A, B – 0,83 ha 

Plocha částečně navazuje na zastavěné území obce. Vyskytují se zde travní porosty kulturních 

luk, v severní části je lze charakterizovat jako smilkové trávníky s přechodem do ovsíkových 

luk. Při okrajích nálet dřevin jako je javor klen, jasan ztepilý, růže šípková apod. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z22: BV, varianty A, B – 0,72 ha 

Plocha je umístěna v rámci proluk v zastavěném území obce. Na většině se nacházejí 

příležitostně kosené ovsíkové louky, místy je porost nekosen a při okraji ruderalizovaný, zde 

i výskyt náletových dřevin. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z23*: BV, varianty A, B – 2,14 ha 

Rozsáhlejší plocha vymezená v rámci zastavěného území v proluce mezi budovami. Většina 

travních porostů je využívána jako pastvina, na části jsou kulturní louky pravidelně kosené. 

V rámci plochy roztroušeně výskyt náletových dřevin a keřů, hlavně na mezích. Dominuje 

javor klen, topol osika, jasan ztepilý, růže šípková apod. 

S ohledem na umístění plochy a dosavadní informace o výskytu chřástala polního, 

nedojde změnou ve využívání plochy k ovlivnění jeho populace na území PO Králický 

Sněžník.  

 

Z24*: BV, varianty A, B – 0,09 ha 

Plocha je umístěna v prostoru mezi korytem řeky Moravy a hlavní silniční komunikací. 

Na části nalezneme kosenou kulturní louku a také vzrostlý nálet listnatých druhů dřevin. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z25: BV, varianty A, B – 0,20 ha 

Na ploše umístěné v sousedství rodinného domu se vyskytuje kosená ovsíková louka 

průměrné reprezentativnosti. 

Vzhledem k umístění plochy a její omezené velikosti není vhodným biotopem pro 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z26: BV, varianta A – 0,71 ha, B – 1,80 ha 

Plocha je umístěna v částečné návaznosti na zastavěné území. Jedná se o úzký pás protažený 

v S-J směru. Na ploše se v současnosti nacházejí travní porosty ovsíkových a kulturních luk. 

Plocha se nachází na okraji rozsáhlých lučních porostů, kde byl zjištěn výskyt chřástala 
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polního. Z důvodu péče o travní porosty, které jsou paseny (v rámci rozsahu plochy 

ve variantě A), nepředstavují preferovaný biotop pro oba zmíněné ZCHD druhy. Změnou 

ve využívání plochy dojde ke ztrátě potenciálního biotopu chřástala polního. 

Vzhledem k situování plochy v návaznosti na zastavěné území a absenci známého 

výskytu chřástala polního v okruhu 200 m od okraje plochy byla její realizace vyhodnocena 

s mírně negativním vlivem na předmět ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z27: BV, varianty A, B – 0,28 ha 

Plocha se nachází v částečné návaznosti na zastavěné území obce. V současnosti se zde 

nachází pasená ovsíková louka, někdy hnojená. V porostu dominují druhy jako kostřava 

červená, trojštět žlutavý, srha laločnatá, poháňka hřebenitá, tomka vonná, kopretina luční, 

kontryhel, pryskyřník prudký, svízel bílý, třezalka skvrnitá, vikev ptačí, hrachor luční, 

kohoutek luční apod.  

Nevhodný biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z28: BV, varianty A, B – 0,99 ha 

Na ploše se v současnosti nacházejí travní porosty. Jižní část plochy oddělená místní 

zpevněnou komunikací je intenzivně využívaná k pastvě dobytka a jeho zázemí. Severní část 

o rozloze cca 0,50 ha zahrnuje ovsíkové louky nižší reprezentativnosti. V porostu dominují 

druhy jako kostřava červená, trojštět žlutavý, srha laločnatá, poháňka hřebenitá, tomka vonná, 

kopretina luční, kontryhel, pryskyřník prudký, svízel bílý, třezalka skvrnitá, vikev ptačí, 

hrachor luční, kohoutek luční, místy je porost krátkostébelný i se zvonečníkem klasnatým.  

Navazující luční porosty jsou biotopem chřástala polního. Z důvodu péče o travní 

porosty v jižní části se nejedná o vhodný biotop chřástala polního. Travní porosty v severní 

části plochy mohou být jeho potenciálně vhodným biotopem. Z tohoto důvodu byla realizace 

plochy hodnocena jako mírně negativní. 

 

Z29: BV, varianty A, B – 0,54 ha 

Plochu obklopuje zastavěné území obce. Na části se nacházejí travní porosty ovsíkových luk, 

které jsou koseny, na části bez péče s převahou ruderálních a expanzivních druhů rostlin. 

Hojně zde roste vzrostlý nálet listnatých druhů jako je javor klen a jasan ztepilý. 

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 

 

Z30*: BV, varianty A, B – 0,39 ha 

Plocha se nachází podél příjezdové komunikace k lyžařskému areálu Větrný vrch. Na většině 

nalezneme nálet javoru klenu, jasanu ztepilého, vrby jívy s ruderalizovaným podrostem.  

Na ploše se chřástal polní nevyskytuje, ani se zde nenachází jeho potenciální biotop. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO proto nedojde. 
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Z31: BV, varianta A – 2,00 ha, B – 1,95 ha 

Plocha je navržena v sousedství stávajícího ubytovacího zařízení v blízkosti lyžařského areálu 

Větrný vrch. Při realizaci plochy ve variantě A budou dotčeny travní porosty ovsíkových luk, 

které jsou koseny a paseny. V severní části byly narušeny při stavbě sousedících budov a dnes 

zarůstají náletem dřevin.  

 V případě varianty B se v jižní části vyskytuje vzrostlý náletový porost listnatých druhů 

dřevin. 

Vzhledem k umístění plochy a způsobu využívání nepředstavují travní porosty 

preferovaný biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Populace 

chřástala polního nebude ovlivněna. 

 

Z32: BV, varianty A, B – 0,53 ha 

Plocha je navržena v blízkosti plochy Z31 v sousedství stávajícího ubytovacího zařízení 

u lyžařského areálu Větrný vrch. Je umístěna v blízkosti koryta řeky Moravy. Realizací 

plochy dojde k zásahu do travních porostů ovsíkových luk, které jsou koseny nebo paseny.  

Vzhledem k jejich umístění a rozloze nepředstavují vhodný biotop chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Populace chřástala polního nebude ovlivněna. 

 

Z33: BV, varianty A, B – 0,53 ha 

Plocha se nachází v blízkosti hlavní silniční komunikace a je protáhlého Z-V tvaru. Zahrnuje 

jednak kosené ovsíkové porosty s dominancí ovsíku vyvýšeného, kostřavy červené a srhy 

laločnaté, při okrajích doplněné o ruderální druhy jako je kopřiva dvoudomá, pcháč rolní 

a maliník. Část plochy je využívána jako zahrada rodinného domu, na části jsou přítomny 

vzrostlé náletové dřeviny jako je javor klen, javor mléč, vrba jíva a bříza bělokorá. 

Plocha nepředstavuje vhodný biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. Populace chřástala polního nebude ovlivněna. 

 

Z34: BV, varianta A – 0,19 ha, B – 1,56 ha 

Plocha je navržena v sousedství plochy Z31. V rámci var. A bude dotčena zarůstající 

ovsíková louka, při okrajích s náletem javoru klenu, jasanu ztepilého a vrby jívy. Při realizaci 

plochy ve var. B budou navíc dotčeny kosené travní porosty s přechodem ke smilkovým 

trávníkům. 

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů, které jsou obklopeny lesem a 

izolovány od lučních porostů o větší rozloze, plocha nepředstavuje vhodný biotop pro 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Jeho výskyt zde nebyl zjištěn. 
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Z35*: BV, varianta A – 0,51 ha, B – 0,34 ha 

Plocha leží v sousedství ploch Z34 (var.B) a Z110 (var.B). Její realizací budou dotčeny 

náletové porosty a v menší míře také kosená ovsíková louka, místy s přechodem 

do sv. Violinion caninae, smilkových trávníků. 

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů, které jsou obklopeny lesem 

a izolovány od lučních porostů o větší rozloze, plocha nepředstavuje vhodný biotop pro 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Jeho výskyt zde nebyl zjištěn. 

 

Z36*: BV, varianty A, B – 0,41 ha 

Plocha je součástí zastavěného území obce a je umístěna podél místní zpevněné komunikace, 

částečně navazuje na stávající zástavbu. Změnou jejího využívání budou dotčeny 

neobhospodařované travní porosty s hojným výskytem expanzivních druhů rostlin 

a zarůstající náletem listnatých dřevin jako je javor klen, javor mléč, bříza bělokorá a topol 

osika. 

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů plocha nepředstavuje vhodný biotop 

pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Jeho výskyt zde nebyl zjištěn. 

 

Z37: BV, varianta A – 1,12 ha, B – 1,06 ha 

Plocha částečně navazuje na stávající zástavbu a její realizací budou dotčeny ovsíkové 

porosty, které jsou kosené, na části pasené. Na polovině plochy jsou přítomny vzrostlé listnaté 

dřeviny.  

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů a jejich rozloze plocha 

nepředstavuje vhodný biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

Jeho populace nebude realizací plochy dotčena. 

 

Z38*: BV, varianty A, B – 0,31 ha 

Plocha je navržena v proluce mezi nově vystavěnými rodinnými domy v blízkosti místní 

zpevněné komunikace. Na části plochy jsou ovsíkové porosty, na části náletové dřeviny.  

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů plocha nepředstavuje vhodný biotop 

pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník.  

 

Z39*: BV, varianta A – 1,17 ha, B – 1,78 ha  

Plocha navazuje na stávající zástavbu a na části již probíhá výstavba rodinných domů. 

Okrajově budou dotčeny travní porosty kulturní louky s dominancí ovsíku vyvýšeného, hojně 

zde roste jetel luční. Jsou součástí rozsáhlých lučních porostů nad nivou drobného vodního 

toku a v roce 2013 zde byla opakovaně ve vzdálenosti větší než 200 m zjištěna přítomnost 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Při realizaci záměru dojde 

ke ztrátě potenciálního biotopu chřástala polního. Vzhledem k rozsahu ovlivněného biotopu 



 21

byla realizace plochy vyhodnocena s mírně negativním vlivem. Pro omezení ovlivnění jeho 

populace navrhujeme plochu realizovat v rozsahu var. A.  

 

Z40: BV, varianta A – 1,08 ha, B – 0,63 ha 

Plocha byla vymezena v návaznosti na zastavěné území v sousedství současného 

zemědělského družstva a je využívána k pastvě dobytka. Okrajově bude dotčen remíz 

listnatých druhů dřevin, vzniklý z náletu. Z dřevin zde dominuje javor klen, jasan ztepilý 

a bříza bělokorá. 

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů plocha nepředstavuje vhodný biotop 

pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z41: BV, varianty A, B – 0,40 ha 

Plocha vyplňuje proluku mezi rodinnými domy. Je umístěna v sousedství koryta řeky 

Moravy. Změnou využívání budou ovlivněny ovsíkové porosty s průměrnou 

reprezentativností a okrajově i potoční jasanovo-olšový luh s hojným výskytem javorů, kde 

v podrostu dominují druhy jako bršlice kozí noha, krabilice chlupatá, hluchavka skvrnitá, 

kuklík městský, dymnivka dutá, pitulník žlutý, orsej jarní, hojný je zde výskyt ohrožené lilie 

zlatohlavé. 

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů a umístění plochy nebude ovlivněn 

biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z42: BV, varianta A – 0,33 ha, B – 0,40 ha 

Plocha se nachází v blízkosti zemědělského družstva (ZD) a ve var. A budou dotčeny 

obhospodařované travní porosty ovsíkových luk, ve var. B i porosty náletových dřevin podél 

ZD. 

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů a umístění plochy nebude ovlivněn 

biotop chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z43: BV, varianty A, B – 0,38 ha 

Plocha je umístěna podél hlavní silniční komunikace, kde se ojediněle vyskytují vzrostlé olše 

lepkavé a jeřáb ptačí. Dotčen bude i travní porost zčásti silně ruderalizovaný, na části 

nalezneme mokřadní vegetaci s dominancí krabilice chlupaté, devětsilu bílého, bršlice kozí 

nohy a rdesna hadího kořene, hojně kopřiva dvoudomá. V sousedství plochy se nachází silně 

podmáčená plocha s blatouchem bahenním, ostřicemi, skřípinou lesní, rákosem obecným 

apod. 

Ve vzdálenosti do 50 m od okraje plochy byl zjištěn výskyt chřástala polního. Realizací 

záměru bude ovlivněno hnízdiště chřástala polního. Na základě těchto skutečností byla 

navrhovaná změna ve využití plochy vyhodnocena jako významně negativní. 
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Z44: BV, varianty A, B – 1,32 ha 

Plochu nalezneme podél hlavní silniční komunikace na okraji zastavěného území. 

V současnosti zde jsou kulturní louky, které jsou každoročně koseny. Výskyt chřástala 

polního zde nebyl zaznamenán. Vzhledem k umístění plochy v těšné návaznosti 

na frekventovanou komunikaci a absenci záznamů o výskytu chřástala polního v navazujících 

porostech nedojde realizací plochy k ovlivnění jeho populace. 

 

Z45*: BV, varianty A, B – 1,18 ha 

Plocha částečně navazuje na zastavěné území na okraji obce. V současnosti se zde nachází 

ovsíková louka, jejíž druhové složení je ovlivněno pastvou skotu a hojně se zde vyskytují 

druhy jako jitrocel kopinatý, černohlávek obecný, jílek vytrvalý, poháňka hřebenitá.  

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů a jejich využívání nebude ovlivněn biotop 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. V rámci plochy ani v jejím okolí 

nebyl zaznamenán jeho výskyt.  

Z46*: BV, varianty A, B – 0,28 ha 

Plocha se nachází v proluce mezi stávajícími rodinnými a rekreačními domy. Výstavbou bude 

ovlivněn travní porost a okrajově může dojít k zásahu do dřevinného porostu s dominancí olše 

lepkavé, jasanu ztepilého, javoru klenu, v podrostu místy ohrožená lilie zlatohlavá. 

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů a umístění plochy nebude ovlivněn 

biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z47: BV, varianty A, B – 0,26 ha 

Plocha navazuje na stávající zastavěné území. Výstavbou bude ovlivněn travní porost 

a okrajově může dojít k zásahu do dřevinného porostu s dominancí olše lepkavé, jasanu 

ztepilého, javoru klenu, v podrostu místy ohrožená lilie zlatohlavá. 

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů a umístění plochy nebude ovlivněn 

biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z48*: BV, varianty A, B – 0,16 ha 

Plocha navazuje na stávající zastavěné území. Výstavbou bude ovlivněn neobhospodařovaný 

travní porost.   

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů a umístění plochy nebude ovlivněn 

biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z49*: BV, varianty A, B – 1,52 ha 

Plocha částečně navazuje na rozvolněnou zástavbu. Realizací bude dotčen travní porost, 

na části mladá výsadba smrků ztepilých. V porostu dominuje ovsík vyvýšený, kostřava 

červená, psárka luční, kohoutek luční, kopretina luční, zvonek rozkladitý, místy porost vlhčí  

i s kopřivou dvoudomou. 
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Na ploše ani v jejím sousedství nebyl zjištěn výskyt chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník. Realizací záměru nebude ovlivněna populace chřástala 

polního. 

 

Z50: BV, varianty A, B – 2,44 ha 

Plochu nalezneme podél hlavní silniční komunikace na okraji zastavěného území. 

V současnosti zde jsou kulturní louky, které jsou každoročně koseny. Výskyt chřástala 

polního zde nebyl zaznamenán. Vzhledem k umístění plochy v těsné návaznosti 

na frekventovanou komunikaci a absenci záznamů o výskytu chřástala polního v navazujících 

porostech nedojde realizací plochy k ovlivnění jeho populace. 

 

Z51: BV, varianty A, B – 0,73 ha 

Plocha je navržena v proluce mezi stávající zástavbou na okraji obce Dolní Morava. 

Vyskytují se zde travní porosty, které svým umístěním nepředstavují vhodný biotop pro 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z52: BV, varianty A, B – 0,28 ha 

Plocha je součástí zastavěného území obce. Částečně je využívaná jako zahrada, na části jsou 

travní porosty, které svým umístěním a rozlohou nepředstavují vhodný biotop pro chřástala 

polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z53*: BV, varianty A, B – 0,77 ha 

Plocha se nachází na okraji obce Dolní Morava a již zde probíhá stavba rodinného domu. 

Na části jsou kosené travní porosty s dominancí ovsíku vyvýšeného, okraje jsou 

ruderalizované se šťovíkem tupolistým a kopřivou dvoudomou. Změnou ve využívání plochy 

bude dotčen liniový porost listnatých druhů dřevin podél jejího jižního okraje. 

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů a umístění plochy nebude ovlivněn 

biotop ani populace chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z54: OM, varianty A, B – 0,21 ha 

Plocha navazuje na plochu Z3. V současnost i zde nalezneme zarůstající neobhospodařované 

louky. Vegetačně se jedná o přechodný typ trojštětových luk a smilkových trávníků nízké 

kvality. Hojně expanzivní druhy jako třtina křovištní, maliník, starček vejčitý. Při jižní hranici 

plochy nalezneme vzrostlé náletové dřeviny jako je javor klen a vrba jíva.  

S ohledem na charakter dotčených travních biotopů a umístění plochy nebude ovlivněn 

biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 
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Z55*: OM, varianty A, B – 0,38 ha  

V rámci plochy již probíhá výstavba rekreačních chat, které jsou součástí nového 

rozsáhlejšího rekreačního areálu. V rámci plochy se nevyskytují žádná přírodní stanoviště, 

terénní povrch je narušen. Plocha nepředstavuje vhodný biotop pro chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z56: OM, varianty A, B – 0,09 ha 

Plocha je umístěna v sousedství hlavní silniční komunikace a navazuje na návrhovou plochu 

Z77 (OS). Vyskytuje se zde vysokobylinná vegetace vlhkých stanovišť, na části nálet olše 

lepkavé, vrby jívy a jasanu ztepilého.  

V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. K ovlivnění jeho biotopu tedy nedojde. 

 

Z57: OM, varianty A, B – 0,09 ha 

Plocha se nachází v prostoru mezi stanicí lanové dráhy a přístupovou komunikací k hotelu 

Vista. Je umístěna na prudkém svahu, kde nalezneme nálet javoru klenu, jasanu ztepilého, 

vrby jívy a smrku ztepilého. Nevhodný biotop pro chřástala polního. 

 

Z58: OM, varianty A – 0,96 ha, B – 3,72 ha 

Plocha je umístěna v sousedství nové zpevněné přístupové komunikace k hotelu Vista, která 

odbočuje z hlavní silnice v areálu U Slona. Na většině plochy nalezneme trojštětové louky 

s dominancí trojštětu žlutavého, třezalky skvrnité, svízele bílého, medyňku měkkého, 

psinečku obecného, místy hojně krabilice chlupatá. Roztroušeně nálet javoru klenu, břízy 

bělokoré a jasanu ztepilého. Většina porostů je pasena ovcemi nebo kosena.  

Na ploše ani v jejím sousedství nebyl zjištěn výskyt chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník. Svažitý pozemek obklopený dřevinnými porosty nepředstavuje 

jeho vhodný biotop. 

 

Z59: OM, varianty A – 1,09 ha, B – 2,14 ha 

Plocha bezprostředně navazuje na hotelový komplex a lyžařský areál u hotelu Vista. Realizací 

budou ovlivněny již v minulosti narušené travní porosty, které nepředstavují přírodní biotop. 

Dále bude nutné provést kácení dřevin v lesním porostu. Při realizaci plochy v rámci var. A 

bude dotčen vzrostlý porost listnatých druhů dřevin (smrk ztepilý, javor klen, topol osika, 

vrba jíva) v podrostu hojně šťavel kyselý, metlička křivolaká, třezalka skvrnitá, rozrazil 

rezekvítek, kokořík přeslenitý, zběhovec plazivý, bršlice kozí noha, brusnice borůvka, kapraď 

samec, rozrazil lékařský, ojediněle lýkovec jedovatý. Při realizaci plochy ve var. B dojde dále 

k dotčení stejnověké smrkové monokultury.  

Plocha nepředstavuje vhodný biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. 
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Z60: OM, varianty A, B – 0,02 ha 

Plocha se nachází ve vrcholové části Slamníku v blízkosti sjezdové dráhy a byla předmětem 

návrhu Změny č. 6 ÚP Dolní Morava. Část plochy je součástí území PO Králický Sněžník. Je 

zde plánována výstavba koncového objektu stezky korunami stromů. Nachází se zde smrková 

mlazina s ojedinělým výskytem vzrostlých smrků ztepilých, náletem břízy bělokoré, jeřábu 

ptačího a vrby jívy. V podrostu roste jen několik málo druhů, jako je třtina chloupkatá, 

metlička křivolaká, maliník a borůvka.  

Plocha nepředstavuje vhodný biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. 

 

Z61: OM, varianty A, B – 0,05 ha 

Plocha se nachází ve vrcholové části Slamníku v blízkosti výstupní stanice lanovky a byla 

předmětem návrhu Změny č. 6 ÚP Dolní Morava, je součástí území PO Králický Sněžník. Je 

zde plánována výstavba vstupního objektu stezky korunami stromů. Nástupní plocha 

a vstupní objekt jsou navrženy ve smrkové mlazině se slabě vyvinutým podrostem.  

Plocha nepředstavuje vhodný biotop chřástala polního, k jeho ovlivnění nedojde. 

 

Z62: OM, varianty A, B – 0,05 ha 

Plocha se nachází v blízkosti chaty Slaměnka a je navržena pro výstavbu nástupního 

objektu visuté lávky. Plocha byla předmětem návrhu Změny č. 6 ÚP Dolní Morava a část 

plochy leží na území PO Králický Sněžník. Vyskytují se zde trávníky, které byly narušeny při 

výstavbě chaty. Na části plochy je vybudován betonový základ. Částečně také bude dotčena 

smrková mlazina.  

Plocha není vhodným biotopem chřástala polního, k ovlivnění jeho populace nedojde.  

 

Z63: OM, varianty A, B – 0,02 ha 

Plocha se nachází na vrcholu Slamníku a je umístěna na území NPR Králický Sněžník a EVL 

Králický Sněžník. Na ploše se v současnosti nachází imisní holina s mladými výsadbami 

smrku ztepilého a jeřábu lesního. V bylinném patře dominuje metlička křivolaká, třtina 

chloupkatá a brusnice borůvka, ojediněle sedmikvítek evropský.  

Vzhledem k charakteru stanoviště dotčeného přírodního stanoviště nedojde k ovlivnění 

předmětů ochrany EVL Králický Sněžník. 

Dle § 29, odst. b) dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je na území NPR 

povolovat stavby zakázáno. Je možné požádat o udělení výjimky k této činnosti. Výjimku je 

možné povolit pouze tehdy, kdy veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmy ochrany přírody.  

 

Z64: OM, varianty A, B – 0,05 ha 

Plocha se nachází na protějším svahu údolí Mlýnského potoka, na území PO Králický 

Sněžník. V místě výstupního objektu visuté lávky se nachází rozvolněná smrková mlazina 
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s výskytem břízy bělokoré, vrby jívy a ojediněle je přítomna i jedle bělokorá. V podrostu 

nalezneme třtinu chloupkatou, srhu laločnatou, metlici trsnatou, kapraď samec, vrbovku 

horskou, starček vejčitý, silenku nadmutou, borůvku, při okraji cesty se vyskytuje jestřábník 

zední, pelyněk černobýl, rozrazil rezekvítek, jestřábník chlupáček a šťovík tupolistý.  

Realizací záměru nedojde k ovlivnění předmětů ochrany EVL Králický Sněžník, 

protože se zde nevyskytují. Vzhledem k charakteru dotčené plochy nedojde k ovlivnění 

populace chřástala polního v PO Králický Sněžník. 

 

Z65: OM, varianty A, B – 0,17 ha 

Plocha je navržena v částečné návaznosti na zastavěné území na okraji obce. Nalezneme zde 

neobhospodařovanou louku s porosty devětsilu bílého, kopřivy dvoudomé, maliníku, také 

třtiny křovištní, rozptýleně zarůstá náletem javoru klenu, olše lepkavé a vrby jívy. 

Vzhledem k charakteru plochy, jejímu umístění a rozloze dotčené plochy se nejedná 

o vhodný biotop chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z66: OM, varianta A – 0,26 ha, varianta B – 0,28 ha 

Plocha se nachází v blízkosti parkoviště U Slona a je využívána jako intenzivní ovčí pastvina. 

Jedná se o travní porost ovsíkové louky s přechodem do trojštětové.  

V rámci plochy ani jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Vzhledem k umístění plochy v blízkosti rušivých 

vlivů a její využívání nepředstavuje jeho vhodný biotop. 

 

Z67*: OM, varianty A, B – 0,47 ha  

Plocha se nachází v blízkosti místní zpevněné komunikace na okraji sjezdové trati. 

Nalezneme zde chudou trojštětovou louku s druhy typickými pro ovsíkové porosty. V porostu 

dominuje psineček obecný, trojštět žlutavý, metlička křivolaká, lipnice širolistá, metlice 

trstnatá, z bylin řebříček obecný, třezalka skvrnitá, pryskyřník prudký, kakost luční a silenka 

dvoudomá. Na hranici plochy nalezneme dřevinné porosty na kamenicích. Dominantními 

dřevinami zde jsou břízy bělokoré, javory kleny a růže šípková. Travní porosty jsou koseny 

nebo přepásány. V letním období jsou využívány pro provoz Disc Golf parku. 

V rámci plochy ani jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Vzhledem k působení rušivých vlivů se nejedná 

o vhodný biotop chřástala polního a jeho populace nebude ovlivněna. 

 

Z68*: OM, varianty A, B – 2,22 ha  

Plocha se nachází v sousedství stávajícího lyžařského areálu U Slona a její součástí je dolní 

stanice bobové dráhy a dolní stanice lyžařského vleku. Mimo v minulosti narušené travní 

porosty se zde vyskytují trojštětové a ovsíkové louky, které jsou koseny nebo paseny. Na části 

plochy již probíhá výstavba. 
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V rámci plochy ani jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Vzhledem k umístění plochy v blízkosti rušivých 

vlivů a způsobu jejího využívání nepředstavuje vhodný biotop pro chřástala. 

 

Z69: OM, varianty A, B – 0,77 ha 

Plocha se nachází v blízkosti horní stanice lyžařského vleku v areálu Větrný vrch. 

V současnosti se zde vyskytují ovsíkové louky, které jsou kosené, a které jsou součástí 

rozsáhlých lučních porostů. Jedná se o poměrně květnaté louky s přechodem do luk 

trojštětových, místy s výskytem ZCHD rostlin. V rámci těchto porostů byl opakovaně doložen 

výskyt chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník.  Realizací plochy dojde 

ke ztrátě potenciálního biotopu chřástala polního. V rámci plochy není přítomno prameniště 

nebo niva potoka, které patří mezi preferované biotopy chřástala polního.  

Vzhledem k rozloze ovlivněného biotopu byla změna ve využívání plochy vyhodnocena 

jako mírně negativní.  

 

Z70*: OM, varianty A, B – 0,08 ha  

Plocha je navržena v sousedství stávajících budov. Vyskytují se zde porosty ovsíkových luk, 

které jsou paseny nebo koseny.  

Vzhledem k charakteru plochy a jejímu umístění nedojde k ovlivnění biotopu chřástala 

polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z71: OM, varianty A, B – 0,43 ha 

Plocha se nachází v sousedství stávajících rekreačních areálů. Částečně je využívána jako 

zahrada a na části jsou přítomny ovsíkové porosty. 

Vzhledem k charakteru plochy a jejímu umístění nedojde k ovlivnění biotopu chřástala 

polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z72*: OM, varianty A, B – 2,53 ha  

Rozsáhlá plocha je umístěna v návaznosti na nově vybudované ubytovací kapacity u areálu 

Větrný vrch. Na části plochy již probíhá výstavba a terén na většině plochy je narušen. Pouze 

okrajově budou dotčeny ovsíkové porosty s přechodem do trojštětových luk, které jsou 

koseny a přepásány.  

Plocha leží na okraji rozsáhlých lučních porostů, kde byl opakovaně doložen výskyt 

chřástala polního, avšak dále než 200 m od hranice plochy. Vzhledem k současnému 

charakteru vegetačního krytu, kde se přírodní stanoviště prakticky nevyskytují, nedojde ke 

ztrátě vhodného biotopu chřástala polního.  
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Z73: OM, varianty A, B – 0,20 ha 

Plocha částečně navazuje na zastavěné území a leží v sousedství plochy Z27 a Z26. Na ploše 

se vyskytují travní porosty kulturní louky a v minulosti narušené vegetace, kde se vyskytují 

i ruderální druhy rostlin. Nevhodný biotop pro chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. 

 

Z74: OM, varianty A, B – 0,57 ha 

Plocha je umístěna na okraji lučních porostů v sousedství stávajícího sportovního areálu 

Větrný vrch. Porosty můžeme charakterizovat jako ovsíkové louky  s druhy luk trojštětových, 

které se nacházejí na ploše cca 0,28 ha. Při realizaci bude ovlivněna i část dřevinného porostu 

na mezi, kde dominuje javor klen a jasan ztepilý.  

Navazující luční porosty jsou biotopem chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. Realizací plochy dojde ke ztrátě potenciálního biotopu chřástala 

polního. Vzhledem k rozloze ovlivněného biotopu a situování plochy na okraj lučních porostů 

byla navržená změna v jejím využívání hodnocena jako mírně negativní. 

 

Z75: OM, varianty A, B – 0,21 ha 

Plocha je umístěna v prostoru mezi hlavní silniční komunikací a korytem řeky Moravy. 

Realizací dojde k ovlivnění kulturní louky a okrajově bude dotčen liniový potoční luh.  

Vzhledem k charakteru plochy a jejímu umístění nedojde k ovlivnění biotopu chřástala 

polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z76: OM, varianty A, B – 0,34 ha 

Plochu nalezneme podél hlavní silniční komunikace na okraji zastavěného území mezi 

návrhovými plochami Z44 a Z50. V současnosti zde jsou kulturní louky, které jsou 

každoročně koseny. Výskyt chřástala polního zde nebyl zaznamenán. 

 

Z77: OS, varianty A, B – 1,48 ha 

Plocha se nachází 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 druhů dřevin jako je 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 je 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.  

Vzhledem k charakteru plochy se nejedná o vhodný biotop chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník. 
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Z78: OS, varianty A, B – 0,75 ha 

Plocha se nachází v nivě Moravy. Jedná se o neobhospodařovanou nivní louku zarůstající 

expanzivními druhy rostlin. Realizací také bude dotčen porost olše lepkavé v jihozápadní části 

plochy. Východní okraj hraničí s liniovým potočním luhem podél koryta řeky Moravy. 

Ojediněle se zde vyskytuje ZCHD v kategorii ohrožený oměj pestrý. 

Vzhledem k charakteru plochy a jejího umístění se nejedná o vhodný biotop chřástala 

polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z79: OS, varianta A – 1,35 ha 

Plocha se nachází podél nové zpevněné komunikace vedoucí od lyžařského areálu U Slona 

k hotelu Vista. Je vymezena pouze ve variantě A, ve variantě B je území součástí plochy Z58. 

Nalezneme zde trojštětové louky s dominancí trojštětu žlutavého, třezalky skvrnité, svízele 

bílého, medyňku měkkého, psinečku obecného, ale také rdesna hadího kořene, jitrocele 

kopinatého, rozrazilu rezekvítku. Porost byl v roce 2013 pasen ovcemi.  

Na ploše ani v jejím sousedství nebyl zjištěn výskyt chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník. Svažitý pozemek podél silniční komunikace obklopený 

dřevinnými porosty nepředstavuje jeho vhodný biotop. 

 

Z79: OX, varianta B – 10,85 ha 

Plocha je vymezena v rámci lokality Mramorový lom, část zasahuje na území PO Králický 

Sněžník. Plocha se nachází v ochranném pásmu NPR Králický Sněžník. Navržená plocha 

zahrnuje jak bezlesé partie lomových stěn, tak okolní náletové porosty a porosty smrku 

ztepilého. Mramorový lom představuje hodnotnou přírodovědnou lokalitu, která je biotopem 

ZCHD živočichů (čolek horský, užovka obojková, jeřábek lesní). Vzhledem k charakteru 

plochy se nejedná o vhodný biotop chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický 

Sněžník, k ovlivnění jeho populace tedy nedojde. 

 

Z80: varianta A - OS, varianta B – OM, rozloha 1,62 ha 

Plocha se nachází podél nové zpevněné komunikace vedoucí od lyžařského areálu U Slona 

k hotelu Vista. V rámci variant je navržena v rozdílném způsobu využití. Nalezneme zde 

trojštětové louky s dominancí trojštětu žlutavého, třezalky skvrnité, svízele bílého, medyňku 

měkkého, psinečku obecného, ale také rdesna hadího kořene, jitrocele kopinatého, rozrazilu 

rezekvítku, silenky dvoudomé. Porost je pravidelně kosen. 

Na ploše ani v jejím sousedství nebyl dlouhodobě zjištěn výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Svažitý pozemek podél silniční komunikace 

obklopený dřevinnými porosty nepředstavuje jeho preferovaný biotop. 
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Z81: OS, varianty A, B – 0,42 ha 

Plocha se nachází v blízkosti parkoviště U Slona a je využívána jako intenzivní ovčí pastvina. 

Jedná se o travní porost ovsíkové louky s přechodem do trojštětové.  

V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl zaznamenán výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Vzhledem k umístění plochy v blízkosti rušivých 

vlivů a jejím využíváním nepředstavuje jeho vhodný biotop. 

 

Z82: OS, varianty A, B – 0,12 ha 

Jedná se o rovinatý pozemek mezi hlavní silniční komunikací a korytem řeky Moravy 

v blízkosti lyžařského areálu U Slona. V současnosti je využíván pro občasné parkování. 

Travní porost je tvořen ruderálními druhy rostlin.  

Plocha není vhodným biotopem chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický 

Sněžník. 

 

Z83: OS, varianty A, B – 0,12 ha 

Plocha je vymezena v zastavěném území u hlavní silniční komunikace. Travní porost je 

ruderalizován. Plocha není vhodným biotopem chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. 

 

Z84: OS, varianty A, B – 1,76 ha 

Plocha se nachází v částečné návaznosti na zastavěné území na okraji rozsáhlých lučních 

porostů. Je využívána jako extenzivní pastvina. Dominantou v travním porostu je kostřava 

červená, dále se zde vyskytuje srha laločnatá, metlice trsnatá, zvonek rozkladitý, kopretina 

bílá, kontryhel, vikev ptačí, jetel luční, chrastavec rolní, třezalka skvrnitá, pryskyřník prudký, 

jitrocel kopinatý, šťovík kyselý. Na části ojediněle nálet třešně ptačí, jasanu ztepilého, jeřábu 

ptačího i růže šípkové. 

Navazující travní porosty jsou hnízdním biotopem chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník. Jeho výskyt byl zaznamenán ve větší vzdálenosti než 200 m. 

Na základě dostupných znalostí není na ploše znám výskyt chřástala polního. Plocha navazuje 

na stávající zastavěné plochy, které jsou zdrojem rušivých vlivů, není proto vhodná jako 

hnízdní biotop. Změnou ve využívání plochy také nedojde k působení rušivých vlivů 

na aktuálně užívaný hnízdní biotop v okolí návrhové plochy. Na základě těchto zjištění byl 

vliv změny užívání této plochy vyhodnocen jako mírně negativní, protože dojde jen 

k lokálnímu záboru potenciálního biotopu chřástala polního. 

 

Z85: OS, varianty A, B – 0,79 ha 

Plocha leží v sousedství návrhových ploch Z26 a Z27 na okraji rozsáhlých lučních porostů. 

Na ploše se v současnosti nacházejí ovsíkové louky. V porostu dominují druhy jako kostřava 

červená, trojštět žlutavý, srha laločnatá, poháňka hřebenitá, tomka vonná, kopretina luční, 
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kontryhel, pryskyřník prudký, svízel bílý, třezalka skvrnitá, vikev ptačí, hrachor luční, 

kohoutek luční, místy je porost krátkostébelný i se zvonečníkem klasnatým. Navazující luční 

porosty jsou biotopem chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Z důvodu 

péče o travní porosty, které jsou paseny, nepředstavují nyní využitelný biotop pro oba 

zmíněné ZCHD druhy. S ohledem na absenci chřástala polního a omezený rozsah 

ovlivněného potenciálního biotopu byla realizace plochy vyhodnocena s mírně negativním 

vlivem. 

 

Z86*: VZ, varianty A, B – 0,31 ha 

Plocha se nachází v sousedství plochy Z11* v nivě řeky Moravy. Travní porost je 

ruderalizovaný. Plocha není vhodným biotopem chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. 

 

Z87: VZ, varianta A – 1,18 ha, varianta B – 0,62 ha 

Plocha navazuje na zastavěné území obce a nachází se v areálu užívaném pro zemědělské 

účely. V současnosti se zde nachází zázemí areálu a pastviny. Navržený způsob využití 

nebude znamenat změnu v současném užívání.  

Vzhledem k umístění plochy a jejím současném užívání není plocha vhodným biotopem 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z88: VZ, varianty A, B – 0,36 ha 

Plocha je umístěna na svažitém pozemku mimo zastavěné území obce v údolí Mlýnského 

potoka. Již v současnosti je využívána jako pastvina. Dominuje zde psárka luční, kostřava 

červená, pryskyřník prudký, jetel luční, pampeliška lékařská, máchelka srstnatá, kohoutek 

luční, při okraji hojně krabilice chlupatá. Na části plochy také nálet jasanu ztepilého, jeřábu 

ptačího, topolu osiky a břízy bělokoré.  

V navazujících travních porostech byl doložen výskyt chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník. Samostatná plocha nepředstavuje vzhledem k její rozloze 

a umístění do blízkosti lesních porostů preferovaný biotop chřástala polního. Realizací plochy 

k ovlivnění populace chřástala polního nedojde. 

 

Z89: VZ, varianty A, B – 0,63 ha 

Plocha se nachází mimo zastavěné území obce. Na většině plochy se vyskytuje kulturní louka, 

při okraji mokřadní společenstvo pcháčových luk, kde dominuje skřípina lesní.  Ojediněle zde 

rostou vrby.  

V rámci plochy ani v jejím širším okolí nebyl doložen výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Realizace plochy představuje ovlivnění 

potenciálního biotopu chřástala polního. Vzhledem k situování plochy mimo zastavěné území, 
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kvalitu dotčeného biotopu a jeho rozlohu byla změna ve využívání plochy hodnocena jako 

mírně negativní.   

 

Z90: DS, varianty A, B – 0,77 ha 

Plocha je umístěna podél hlavní silniční komunikace. Nachází se zde trojštětová louka 

s dominancí trojštětu žlutavého a kostřavy červené. Hojně také třezalka skvrnitá, rdesno hadí 

kořen, kakost luční apod. Koseno.  

Vzhledem ke svému umístění nepředstavuje plocha vhodný biotop chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z91: DS, varianty A, B – 0,25 ha 

Plocha se nachází v nivě řeky Moravy v proluce mezi rodinnými domy u hlavní silniční 

komunikace. Nachází se zde kosená ovsíková louka s dominancí kostřavy červené, dále jsou 

přítomny běžné druhy kvetoucích bylin.  

Vzhledem k umístění plochy a její omezené velikosti nepředstavuje plocha vhodný 

biotop chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z92: DS, varianty A, B – 0,46 ha 

Plocha je situována v lokalitě „U zabitého“ nad Horní Moravou a je navržena k realizaci 

parkoviště. Polovinu plochy tvoří kosené, případně přepásané travní porosty na pomezí 

ovsíkových a trojštětových luk. V porostu dominuje kostřava červená, trojštět žlutavý, psárka 

luční, srha laločnatá, kontryhel, třezalka skvrnitá, chrastavec rolní, při okraji podél silnice je 

pás nesečený s dominancí expanzivních a ruderálních druhů jako je kerblík lesní, kopřiva 

dvoudomá, pcháč rolní a bršlice kozí noha. 

Plocha je součástí rozsáhlých lučních porostů, kde je opakovaně doložen výskyt 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Realizací plochy dojde ke ztrátě 

potenciálního biotopu chřástala polního. Vzhledem k jeho rozloze byla navržená změna ve 

využívání plochy vyhodnocena jako mírně negativní. 

 

Z93: DS, varianty A, B – 0,13 ha 

Plocha leží v sousedství plochy Z23*. Nacházejí se zde travní porosty, které jsou kosené. 

S ohledem na umístění plochy v zastavěném území a informace o výskytu chřástala polního 

v širším okolí plochy nedojde změnou v jejím využívání k ovlivnění populace chřástala 

polního na území PO Králický Sněžník.  

 

Z94: DS, varianty A, B – 0,34 ha  

Plocha je navržena podél hlavní silniční komunikace. V současnosti se zde nacházejí travní 

porosty, kosené, při okraji s hojným výskytem expanzivních druhů. 
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S ohledem na umístění plochy  v zastavěném území nedojde změnou v jejím využívání 

k ovlivnění populace chřástala polního na území PO Králický Sněžník.  

 

Z95: DS, varianty A, B – 0,43 ha 

Plocha je navržena podél hlavní silniční komunikace. V současnosti se zde nacházejí travní 

porosty, které jsou většinou kosené, v severní části s hojným výskytem expanzivních druhů. 

Při severním okraji nálet javor klenu. 

S ohledem na umístění plochy  v zastavěném území nedojde změnou v jejím využívání 

k ovlivnění populace chřástala polního na území PO Králický Sněžník.  

 

Z96: DS, varianty A, B – 0,05 ha 

Plocha je umístěna v blízkosti hlavní silniční komunikace bezprostředně u koryta řeky 

Moravy. Nachází se zde ruderalizovaný travní porost. Okrajově může být dotčen liniový 

potoční luh podél řeky Moravy. 

S ohledem na umístění plochy  v zastavěném území a jejím charakteru nedojde změnou 

v jejím využívání k ovlivnění populace chřástala polního na území PO Králický Sněžník.  

 

Z97: DS, varianty A, B – 1,37 ha 

Plocha je navržena při hlavní silniční komunikaci pod zemědělským družstvem. Nyní se zde 

vyskytují kosené travní porosty ovsíkové louky s přechodem do kulturní, jižní část tvoří vlhká 

pcháčová louka se skřípinou lesní, kopřivou dvoudomou, pcháčem zelinným apod. 

S ohledem na umístění plochy  v zastavěném území a informacích o výskytu chřástala 

polního nedojde změnou v jejím využívání k ovlivnění jeho populace na území PO Králický 

Sněžník.  

 

Z98: DL, varianty A, B – 0,08 ha 

Plocha je navržena u objektu Horské služby v lyžařském areálu nad hotelem Vista. V rámci 

plochy se přírodní biotopy nevyskytují. Plocha není vhodná pro výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z99*: TI, varianty A, B – 0,43 ha  

Plocha je umístěna v nivě Mlýnského potoka. V současnosti se zde nachází na většině plochy 

vzrostlý nálet dřevin jako je javor klen, olše lepkavá, porost je slabě vyvinut. V okolí toku 

porost s dominancí krabilice chlupaté, devětsilu bílého, bršlice kozí nohy, kopřivy dvoudomé, 

pcháče zelinného. Plocha není vhodná pro výskyt chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. 
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Z100: TI, varianty A, B – 0,30 ha 

Plocha je umístěna mimo zastavěné území obce v nivě řeky Moravy a je navržena pro 

výstavbu ČOV. Realizací stavby bude ovlivněna vysokobylinná mokřadní vegetace, je zde 

přítomen i nálet listnatých druhů dřevin. Okrajově může být dotčen potoční luh, kde 

ve stromovém patře dominuje olše lepkavá, javor klen, jasan ztepilý, v podrostu i ohrožené 

druhy - lilie zlatohlavá a oměj pestrý. Plocha není v současnosti vhodná pro výskyt chřástala 

polního. Na sousedních plochách byl jeho výskyt ovšem doložen. S ohledem na tyto 

skutečnosti byla realizace plochy vyhodnocena jako mírně negativní. 

 

Z101: VS, varianty A, B – 0,62 ha 

Plocha je umístěna v blízkosti hlavní silniční komunikace u areálu zemědělského družstva, 

na okraji rozsáhlých lučních porostů, které jsou koseny. Vegetačně se jedná o kulturní louky, 

výskyt chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník zde nebyl zaznamenán. 

 

Z102: VS, varianty A, B – 0,92 ha 

Plocha je umístěna v nivě Mlýnského potoka u místní komunikace na okraji zastavěného 

území obce. Vyskytují se zde kosené ovsíkové louky s přechodem do kulturních luk. 

V sousedních lučních porostech byl v roce 2013 ve vzdálenosti větší než 200 m od hranic 

plochy zjištěn výskyt chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Realizací 

plochy dojde ke ztrátě potenciálního biotopu chřástala polního. S ohledem na tyto skutečnosti 

byla navržená změna ve využívání plochy vyhodnocena jako mírně negativní. 

 

Z103: W, varianty A, B – 0,68 ha 

Plocha je situována do nivy řeky Moravy na okraj k.ú. Dolní Morava u železniční tratě. 

V rámci plochy bude vystavěna hráz suchého poldru, jedná se o veřejně prospěšnou stavbu. 

V současnosti je travní porost využíván k intenzivní pastvě dobytka. Při hranicích plochy 

bude dotčen potoční luh tvořený javory, olší lepkavou, jasanem ztepilým a střemchou 

obecnou. Při východním okraji ploch se vykytují vzrostlé náletové dřeviny. 

Na základě dostupných znalostí nebyl na ploše ani v jejím širším okolí výskyt chřástala 

polního zjištěn. Využívání plochy pro dlouhodobou intenzivní pastvu hovězího dobytka 

znemožňuje jeho hnízdění a výskyt. Realizací plochy nedojde k ovlivnění vhodného biotopu 

chřástala polního, který je předmětem ochrany v PO Králický Sněžník.  

 

Z104: OS, varianta A – 0,57 ha, OM, varianta B – 0,57 ha 

Plocha navazuje na plochu Z55* a leží v sousedství budovaného rekreačního areálu. 

Na většině plochy je terén narušen, na okraji pozůstatek trojštětové louky, kde s ohledem 

na absenci péče je porost ruderalizován. 

Plocha svým umístěním a charakterem neodpovídá biotopovým nárokům chřástala 

polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 
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Z105: BV, varianta B – 0,14 ha 

Plocha se nachází mezi dvěma rodinnými domy u zpevněné místní komunikace vedoucí 

k lyžařskému areálu nad hotelem Vista. Travní porosty jsou koseny, ve vegetaci převažují 

druhy ovsíkových luk, ale vyskytuje se zde i trojštět žlutavý a psineček tenký, ojediněle 

i zvonečník klasnatý. 

Plocha svým umístěním neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z106: BV, varianta B – 0,78 ha 

Plocha je navržena v návaznosti na zastavěné území v místech starých zborů. V rámci plochy 

nalezneme vzrostlý nálet listnatých druhů dřevin jako je javor klen, javor mléč, bříza bělokorá 

a jasan ztepilý. Na části je travní porost nekosen a ruderalizován, převládá kopřiva dvoudomá, 

maliník, pcháče apod. 

Plocha svým charakterem neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z107: BV, varianta B – 0,31 ha 

Plocha je umístěna mimo současné zastavěné území v blízkosti rozsáhlých travních porostů. 

Vyskytuje se zde vzrostlý nálet listnatých druhů dřevin jako jsou javory, jasan ztepilý, bříza 

bělokorá, topol osika apod.  

Plocha svým charakterem neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z108: BV, varianta B – 0,55 ha 

Na ploše se v současnosti nacházejí travní porosty ovsíkových a kulturních luk. Při 

východním okraji nalezneme vzrostlý nálet listnatých dřevin  keřů, podrost je zde mírně 

ruderalizovaný.  

Plocha se nachází na okraji rozsáhlých lučních porostů, které jsou biotopem ZCHD, a to 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Realizací plochy dojde k ovlivnění 

potenciálního biotopu chřástala polního, vzhledem k rozloze ovlivněného biotopu byl vliv 

vyhodnocen jako mírně negativní. 

 

Z109: BV, varianta B – 1,54 ha 

Plocha je navržena částečně v návaznosti na zastavěné území v protáhlém S-J směru. 

Vyskytují se zde porosty ovsíkových luk s prvky luk trojštětových, místy je patrný přechod ke 

kulturním loukám. Louky jsou koseny nebo paseny a jsou součástí rozsáhlých travních 

porostů, kde byl doložen výskyt chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

Změnou ve využívání plochy dojde k ovlivnění potenciálního biotopu chřástala polního, 

vzhledem k jeho rozloze byl vliv vyhodnocen jako mírně negativní. 



 36

Z110: BV, varianta B – 3,26 ha 

Plocha částečně navazuje na zastavěné území. Na většině plochy se vyskytují ovsíkové louky 

s přechodem k pastvinám a trojštětovým loukám, které jsou součástí rozsáhlých lučních 

porostů, které jsou vhodným biotopem chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický 

Sněžník. V rámci plochy nebyl chřástal polní zjištěn. Realizací plochy budou také dotčeny 

porosty vzrostlých náletových dřevin na kamenicích a remízy.   

 Vzhledem k absenci chřástala polního, umístění plochy a její rozloze byla navržená 

změna v jejím využívání vyhodnocena s mírně negativním vlivem na populaci chřástala 

polního. 

 

Z111: DS, varianta B – 0,37 ha 

Plocha je navržena u hlavní silniční komunikace. Vyskytují se zde travní porosty, na většině 

plochy podmáčené s dominancí devětsilů, pcháčů, krabilice chlupaté, bršlice kozí nohy, 

ojediněle výskyt ohroženého oměje pestrého. Při okrajích je porost ruderalizován. Částečně 

plocha zarůstá náletem olše lepkavé, vrby jívy, břízy bělokoré a javoru klenu. 

Vzhledem k umístění plochy nedojde k ovlivnění vhodného biotopu chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

Z114: DS, varianta B – 0,99 ha 

Plocha pro parkoviště je umístěna u hlavní silniční komunikace v rámci mokřadní louky, která 

je mírně ruderalizovaná. V navazujících travních porostech byl zjištěn ve vzdálenosti menší 

než 200 m výskyt chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Realizací 

plochy dojde ke ztrátě jeho užívaného biotopu. Na základě této skutečnosti a přítomnosti 

preferovaného biotopu v rámci plochy by změnou v jejím užívání došlo k významnému 

ovlivnění populace chřástala polního v PO.  

 

Z115: TI, varianta B – 0,12 ha 

Plocha je navržena v rámci travních porostů v sousedství rodinného domu v blízkosti lesních 

porostů a navazuje na plochu Z4. Travní porosty nejsou obhospodařovány, můžeme je 

charakterizovat jako přechodný typ horských trojštětových luk a smilkových trávníků. Porost 

je ochuzen a místy dominují expanzivní druhy rostlin. Vzhledem k umístění plochy 

v blízkosti lesa, její rozloze a současnému charakteru se nejedná o vhodný biotop chřástala 

polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Výskyt chřástala polního zde nebyl zjištěn. 

 

Z116: BV, varianta B – 0,12 ha 

Plocha je navržena v návaznosti na zastavěné území. Nachází se zde travní porosty ovsíkové 

louky, které jsou koseny, a kde je doložen výskyt chřástala polního. Přímo v rámci plochy 

jeho výskyt zjištěn nebyl. Změnou ve využívání plochy dojde k ovlivnění potenciálního 
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biotopu chřástala polního. Vzhledem k těmto skutečnostem byla změna ve využívání plochy 

vyhodnocena jako mírně negativní. 

 

Z117: OM, varianta B – 0,65 ha 

Plocha navazuje na plochu Z108. Na ploše se v současnosti nacházejí travní porosty 

ovsíkových a kulturních luk. Při východním okraji nalezneme vzrostlý nálet listnatých dřevin 

a keřů, podrost je zde mírně ruderalizovaný.  

Plocha se nachází na okraji rozsáhlých lučních porostů, které jsou biotopem chřástala 

polního. Jeho výskyt v rámci plochy zjištěn nebyl. Realizací plochy dojde k ovlivnění 

potenciálního biotopu chřástala polního, vzhledem k rozloze tohoto ovlivněného biotopu byl 

vliv vyhodnocen jako mírně negativní. 

 

PLOCHY PŘESTAVBY 

P1: BV, varianty A, B – 0,50 ha 

Plocha se nachází nad nivou Mlýnského potoka. V současnosti se zde přírodní stanoviště 

nevyskytují. V okolních travních porostech byl nad vzdálenost do 200 m zjištěn výskyt 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Charakter plochy neodpovídá 

biotopovým nárokům chřástala polního, jeho populace nebude ovlivněna. 

 

P2: OM, varianty A, B – 0,37 ha 

Plocha je navržena v rámci stávajícího stavebního pozemku na místě bývalé České boudy 

(tzv. Lichtenštejnská chata) pod vrcholem Králického Sněžníku v blízkosti sochy slůněte. Je 

umístěna v NPR Králický Sněžník a na území EVL Králický Sněžník. Realizací záměru dojde 

k ovlivnění nelesních biotopů v subalpínské zóně. Jedná se o biotopy dle Chytrý et al. (2010) 

A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky a biotop A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace. 

Okrajově bude také dotčen v severní části plochy biotop A1.2 Zapojené alpínské trávníky. 

V okolí zbořeniště je travní porost ohrožen sešlapem a ruderalizací. V rámci plochy se 

nachází bohatá populace ohrožené vratičky měsíční. Vrcholová část Králického Sněžníku je 

hnízdním biotopem kriticky ohroženého druhu lindušky horské, jejíž početnost zde z důvodu 

rozvoje rekreačního ruchu výrazně poklesla.  

Ztráta jedinečných biotopů by měla také významný vliv na celistvost EVL Králický 

Sněžník. Dále bude zdrojem působení rušivých vlivů způsobených zvýšením návštěvnosti 

lokality. Provoz zařízení občanské vybavenosti s sebou přináší řadu dalších vlivů, jako je 

nutnost realizace přístupové cesty, produkce a následné odstraňování odpadních vod, 

zásobování objektu apod. Obnova chaty je v rozporu s platným Plánem péče o NPR Králický 

Sněžník na období 2005-2014 (AOPK ČR, 2005). 

Dle § 29, odst. b) dle zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je na území NPR 

povolovat stavby zakázáno. Výjimku je možné povolit pouze tehdy, kdy veřejný zájem 

výrazně převažuje nad zájmy ochrany přírody.  
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P3: OM, varianty A, B – 0,06 ha 

V současnosti zastavěná plocha bez výskytu přírodních stanovišť. Realizací záměru nedojde 

k ovlivnění populace chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

P4: OS, varianty A, B – 0,55 ha 

Plocha je umístěna v zastavěném území u hlavní silniční komunikace a je navržena s funkcí 

pro separaci odpadů. Na části plochy jsou nereprezentativní travní porosty, část je zastavěna. 

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, jeho populace nebude 

ovlivněna. 

 

P5: OS, varianta A – 0,51 ha 

P5: OM, varianta B – 0,51 ha 

Plocha je navržena v prostoru mezi areálem hotelu Prometeus a hlavní silniční komunikací. 

Na části se nacházejí ovsíkové louky s přechodem do luk trojštětových, pomístně je porost 

podmáčen. Jižní část plochy je zarostlá náletem listnatých dřevin jako je vrba jíva, bříza 

bělokorá, javor klen, topol osika. 

Charakter plochy a její umístění v zastavěném území obce neodpovídá biotopovým 

nárokům chřástala polního, který je předmětem ochrany PO Králický Sněžník. 

 

P6: VS, varianty A, B – 0,24 ha 

Plocha se nachází v zastavěném území v blízkosti hlavní silniční komunikace. Je zde 

zbořeniště. Okolní travní porosty jsou ruderalizovány, ojediněle je zde přítomen nálet 

listnatých druhů dřevin. 

Charakter plochy a její umístění v zastavěném území obce neodpovídá biotopovým 

nárokům chřástala polního, který je předmětem ochrany PO Králický Sněžník. 

 

P7: DS, varianty A, B – 0,22 ha 

Plocha je umístěná v zastavěném území podél hlavní silniční komunikace. Nachází se zde 

kulturní louka, příležitostně kosená. Plocha hraničí s liniovým porostem potočního luhu podél 

koryta Moravy, kde dominují olše lepkavé a jasan ztepilý. Podrost slabě vyvinut. 

Charakter plochy a její umístění v zastavěném území obce neodpovídá biotopovým 

nárokům chřástala polního, který je předmětem ochrany PO Králický Sněžník. 

 

NÁVRHOVÉ PLOCHY V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ 

K1: W, varianty A, B – 0,46 ha 

Plocha se nachází v nivě Mlýnského potoka. Vegetaci zde tvoří vlhké pcháčové louky 

s devětsilem lékařským, které zarůstají drobným náletem lísky obecné, břízy bělokoré, topolu 

osiky, javoru klenu a vrby jívy. Je zde patrná ruderalizace. Zasažen bude i potoční luh podél 

koryta Mlýnského potoka, kde dominují druhy jako javor klen, bříza bělokorá a olše lepkavá. 
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Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, jeho populace nebude 

ovlivněna. Vhodný biotop pro obojživelníky. S ohledem na charakter toku nedoporučujeme 

realizaci průtočného rybníka. 

 

K2: W, varianty A, B – 0,04 ha 

K3: W, varianty A, B – 0,32 ha 

Plochy jsou navrženy v sousedství plochy K1 v nivě Mlýnského potoka. Doprovodná 

vegetace podél toku je ovlivněna narušením a mírně ruderalizována. Převládá devětsil bílý, 

krabilice chlupatá, kerblík lesní, rdesno hadí kořen, v toku rozrazil potoční, zblochan vodní, 

pcháč zelinný. Vegetace je vysokobylinná s hustým zápojem. 

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, jeho populace 

nebude ovlivněna.  

 

K4: W, varianta A – 0,80 ha, varianta B – 0,99 ha 

Plocha se nachází v sousedství areálu zemědělského družstva v návaznosti na zastavěné 

území. Nyní zde nalezneme eutrofní vodní plochu zarůstající vlhkomilnou vegetací, místy 

dominují ruderální druhy. Na části plochy je kosený ovsíkový porost. 

Charakter plochy a její umístění v blízkosti budov neodpovídá biotopovým nárokům 

chřástala polního, který je předmětem ochrany PO Králický Sněžník. 

 

K5: NL, varianty A, B – 0,13 ha 

Plocha se nachází nad lyžařským areálem nad hotelem Vista a je navržena v rámci lesních 

porostů k propojení sjezdových tratí. Na ploše se nachází upravená cesta procházející 

smrkovou monokulturou. Na okrajích nalezneme listnáče – buk lesní, bříza bělokorá, vrba 

jíva a jeřáb ptačí. Bylinnému patru dominuje třtina chloupkatá, metlička křivolaká a brusnice 

borůvka. 

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník.  

  

K6: NL, varianty A, B – 1,87 ha 

Plocha se nachází v rámci lesních porostů a přiléhá k zastavěnému území obce. Sousedí 

s rekreačním objektem. Na ploše se nacházejí dřevinné porosty náletových dřevin obklopené 

smrkovou monokulturou. 

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník.  

 

K7: NSpv, varianty A, B – 0,39 ha 

Plocha je situována v blízkosti současné tratě pro sjezd na horských kolech v areálu Větrný 

vrch. Navazuje na navrhovanou plochu K27. V současnosti se zde nacházejí kosené ovsíkové 
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louky s přechodem do luk trojštětových. V bezprostředním okolí plochy byl zjištěn výskyt 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Protože plocha je v návrhu ÚP 

určena k využití jako přírodní nebo vodohospodářská, bude vliv na chřástala polního 

minimální, dojde jen k plošně nevýznamnému ovlivnění biotopu. K rušení jedinců chřástala 

polního nedojde. Vzhledem k rozloze ovlivněného biotopu a charakteru záměru byl vliv 

vyhodnocen jako mírně negativní. 

 

K8: NSpv, varianta A – 0,39 ha 

Listnatý porost v blízkosti koryta řeky Moravy na okraji zastavěného území. Dominuje javor 

klen, jasan ztepilý, olše lepkavá, výskyt ohrožené měsíčnice vytrvalé. Severní okraj plochy 

zahrnuje také vzrostlý porost náletových dřevin na mezi nad současnou stavbou. Jedná se 

o vymezení plochy pro nelesní zeleň. 

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, nedojde k ovlivnění 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník.  

 

K9: NSpv, varianta A – 0,77 ha, varianta B – 0,47 ha 

Plocha je navržena v návaznosti na plochu Z106, která je vymezena ve variantě B. Nacházejí 

se zde dřevinné porosty.  

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník.  

 

K10: NSpv, varianty A, B – 1,00 ha  

Plocha je navržena pro realizaci interakčních prvků, čtyř mokřadních jezírek. Plocha se 

nachází v částečné návaznosti na zastavěné území, na okraji rozsáhlých lučních porostů, které 

jsou biotopem chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Plochu tvoří niva 

pramenné stružky s navazujícími vlhkomilnými společenstvy. Jedná se o vhodný biotop 

chřástala polního. K záměru bylo vydáno právoplatné rozhodnutí MěÚ Králíky, odbor ŽP  

č.j. 3232/2013/ŽP/GS/4/48 ze dne 22.4.2013, kde se stavbou byl vyjádřen souhlas. 

 S ohledem na výskyt chřástala polního v navazujících travních porostech a kvalitě 

dotčeného biotopu je vliv hodnocen jako mírně negativní.   

 

K11: NSps, varianta A – 0,44 ha 

Plocha je vymezena po obvodu areálu zemědělského družstva v sousedství návrhových ploch 

Z40, Z42 a K4. Nyní zde nalezneme porost vzrostlých listnatých dřevin, který plní funkci 

clony.  

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník.  
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K12: NSpv, varianty A, B – 0,49 ha 

K13: NSpv, varianty A, B – 5,6 ha 

Plochy jsou navrženy pro rozšíření stávajících sjezdových tratí v lyžařském areálu nad 

hotelem Vista. Jsou situovány při okraji stávající sjezdovky na území PO Králický Sněžník. 

Plocha K12 je situována v dolní části a v horní na ni navazuje plocha K13. Realizací plochy 

budou dotčeny lesní porosty, které lze na většině plochy klasifikovat jako nepřírodní 

stanoviště s převahou monokulturních porostů smrku ztepilého. Někde je porost vykácen, 

ponechány jsou výsadby buku lesního a jedle bělokoré. Vtroušeně i modřín opadavý, bříza 

bělokorá a javor klen. V dolní části se ojediněle nacházejí bukové porosty.  

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník, jeho populace nebude ovlivněna.  

 

K14: NSpv, varianty A, B – 2,91 ha 

Plocha je navržena ke zřízení sjezdové dráhy a lyžařského vleku nad chatou Slaměnka 

k vrcholu Slamníku. Zvětší části se nachází na území NPR Králický Sněžník a EVL Králický 

Sněžník, část také na území PO Králický Sněžník. Realizací záměru budou dotčeny smrkové 

porosty různého stáří. V dolní části nalezneme smrkovou mlazinu, výše pak vzrostlou smrčinu 

(přírodní stanoviště 9410 – Acidofilní smrčiny). Ve vrcholové části se nachází imisní holina 

zalesněná smrkem ztepilým, bukem lesním a jeřábem ptačím. Realizací plochy dojde ke ztrátě 

přírodního stanoviště zhoršené kvality. Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník.  

Vliv navržené změny na předmět ochrany EVL hodnotíme s ohledem na relativně 

malou plochu záboru a zhoršenou kvalitu přírodního stanoviště jako mírně negativní. 

K ovlivnění předmětu ochrany PO nedojde. 

 

K15: NSpv, varianty A, B – 1,20 ha 

Plocha byla vymezena na okraji stávající sjezdové dráhy v lyžařském areálu nad hotelem 

Vista. Na ploše se v současnosti nevyskytují přírodní stanoviště. Je zde doložen výskyt ZCHD 

(zmije obecná a ještěrka živorodá). 

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník.  

 

K16: NSpv, varianty A, B – 2,78 ha 

Plocha je navržena k plnění funkce sjezdové trati a sáňkařské dráhy. Jedná se o rozšíření 

stávajících cest v lesním komplexu, který je tvořen smrkovými monokulturami s lokálním 

výskytem bukových porostů. V lesních porostech se vyskytuje několik ZCHD (veverka 

obecná, ještěrka živorodá, plch lesní a plch velký). 

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník.  
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K17: NSps, varianty A, B – 1,25 ha 

K18: NSps, varianty A, B – 1,04 ha 

K19: NSps, varianty A, B – 0,14 ha 

Plochy navrženy k realizaci sjezdové trati v areálu U Slona. Budou dotčeny převážně smrkové 

porosty různého stáří, i bučiny s příměsí smrku. Podél sníženiny v dolní části se vyskytuje 

rozvolněný porost javoru klenu. V podrostu se vyskytují druhy jako třtina chloupkatá, 

maliník, šťavel kyselý, černýš lesní, brusnice borůvka, papratka samičí a věsenka nachová. 

Zatáčka sjezdové trati je situována do vzrostlé bučiny s příměsí smrku, ve vrcholové části 

bude dotčena mladá smrková tyčovina bez podrostu. V lesních porostech se vyskytuje několik 

ZCHD (veverka obecná, ještěrka živorodá, plch lesní a plch velký). 

Charakter plochy neodpovídá biotopovým nárokům chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník.  

 

K20: NSps varianty A, B – 0,25 ha 

K21: NSps varianty A, B – 1,06 ha 

Plochy jsou navrženy v sousedství plochy Z67*. Vyskytují se zde travní porosty ovsíkových 

luk, na ploše K21 spíše trojštětových. V rámci plochy ani v jejich okolí nebyl dlouhodobě 

zjištěn výskyt chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. 

 

K22: NSps, varianta A – 5,55 ha, varianta B – 4,08 ha 

Plocha je situována v sousedství návrhových ploch podél nové zpevněné komunikace vedoucí 

od areálu U Slona k hotelu Vista. V současnosti se zde nacházejí ovsíkové louky, které jsou 

koseny nebo paseny.  

Na ploše ani v jejím sousedství nebyl zjištěn výskyt chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. Svažitý pozemek obklopený dřevinnými porosty nepředstavuje jeho 

preferovaný biotop. 

 

K23: NSps, varianty A, B – 18,70 ha 

K26: NSps, varianta A – 30,36 ha, ve variantě B plocha označena jako K8 

Plocha je navržena pro realizaci golfového hřiště a je vymezena v rámci rozsáhlých travních 

porostů v částečné návaznosti na zastavěné území. 

Vyskytují se zde travní porosty, které jsou částečně koseny, částečně paseny, místy se 

vyskytují na kamenných snosech a mezích vzrostlé náletové dřeviny - javor klen, jasan 

ztepilý, bříza bělokorá, vrba jíva, jeřáb ptačí a topol osika, z keřů pak růže šípková, hloh a bez 

černý. Travní porosty na většině plochy lze charakterizovat jako poměrně zachovalé ovsíkové 

louky s dominancí kostřavy červené, ovsíku vyvýšeného, dále zde roste psárka obecná, srha 

laločnatá, trojštět žlutavý a tomka vonná. Z bylin se zde vyskytuje třezalka skvrnitá, rozrazil 

rezekvítek, štírovník růžkatý, jitrocel kopinatý, kontryhel, vikev ptačí, vikev plotní, jetel 

luční, jetel plazivý, kopretina bílá, chrastavec rolní, zvonek rozkladitý, máchelka srsnatá, 
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kohoutek luční, kerblík lesní, chrastavec rolní, místy při okrajích hojně bršlice kozí noha, 

krabilice zápašná a kopřiva dvoudomá. V porostech se místy vyskytuje i pcháč potoční. 

Na vysýchavých místech se v travních porostech vyskytují i druhy sv. Violinion. V rámci 

plochy nalezneme menší lesíky, kde dominuje smrk ztepilý, na okrajích jsou hojné listnaté 

dřeviny jako bříza bělokorá, jasany ztepilé, javory kleny a topoly osiky. 

V sousedství plochy byl opakovaně doložen výskyt chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník.  

Při realizaci golfových hřišť bývá na místech budoucích odpališť a jamkovišť vegetace 

odstraněna a nahrazena speciální travní směsí s omezeným počtem rostlinných druhů. 

Na většině ostatní plochy jsou luční porosty častěji sečeny, což sníží její potenciál jakožto 

biotopu chřástala.  

Realizace záměru bude znamenat ovlivnění travních porostů na ploše 49 ha, což 

představuje 0,16 % z celkové rozlohy PO. Realizací golfového hřiště nedojde ke ztrátě 

aktuálně užívaného hnízdního biotopu chřástala polního. Na základě znalostí o velikosti 

teritorií chřástalů se jako mezní vzdálenost po negativní ovlivnění považuje 200 m od výskytu 

tokajícího samce. Většina plochy pro golf je navržena ve větší vzdálenosti než 200 m 

od známých tokanišť. Na základě těchto údajů je možné v souladu s metodikou MŽP 

konstatovat, že realizace golfového hřiště nebude mít významný vliv na populace chřástala 

polního v PO Králický Sněžník. 

Ke zmírnění vlivu navrhujeme, aby cca 30 % z plochy golfového hřiště (zejména 

na plochách, které se nacházejí v blízkosti známých tokanišť chřástala) bylo 

obhospodařováno s ohledem na jeho životní nároky. Tyto plochy by měly být koseny max.  

2x ročně, kdy první seč proběhne po 15. srpnu, tedy po vyhnízdění chřástala polního.  

 

K25: NSps, varianta A – 0,67 ha, ve variantě B plocha označena jako K11 

Plocha je navržena částečně v návaznosti na zastavěné území obce. Nacházejí se zde kosené 

travní porosty a vlhkomilná vegetace pcháčových luk. V rámci plochy byl zjištěn výskyt 

chřástala polního, předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Realizací plochy bude ovlivněno 

jeho hnízdiště a dojde ke ztrátě preferovaného biotopu. Z důvodu výskytu chřástala polního 

v rámci plochy, přítomnosti jeho preferovaného biotopu by změnou v jejím využívání došlo 

k významnému ovlivnění populace chřástala polního v PO. 

 

K24: NSps, varianty A, B – 4,54 ha 

K27: NSps, varianta A – 7,38 ha, ve variantě B plocha označena jako K25 

Plochy jsou navrženy pro rozšíření stávajícího lyžařského areálu Větrný vrch. Jejich realizací 

budou dotčeny kosené, někde i přepásané, ovsíkové louky s přechodem do luk trojštětových, 

místy mírně podmáčené. V bezprostředním okolí byl doložen výskyt chřástala polního, 

předmětu ochrany PO Králický Sněžník. Realizací plochy dojde k ovlivnění biotopu chřástala 

polního. Vzhledem k navrženému způsobu využití byl vliv vyhodnocen jako mírně negativní. 
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 Ke zmírnění negativního ovlivnění populace chřástala polního navrhujeme využít 

sjezdovou trať pouze v zimním období. V rámci sjezdovky by neměl být narušen 

hydrologický režim lokality. Péče o travní porosty je nutné přizpůsobit biotopovým nárokům 

chřástala polního, tj. kosení provádět max. 2 x ročně, nejdříve 15.srpna, tedy po vyhnízdění 

chřástala.  

 

K26: W, varianta B – 1,82 ha 

Plocha je navržena v sousedství ploch Z43 a Z114. Nachází se zde podmáčená pcháčová 

louka, místy ruderalizovaná. Je zde doložen výskyt chřástala polního, předmětu ochrany 

PO Králický Sněžník. Realizací záměru dojde ke ztrátě jeho preferovaného biotopu 

a ovlivnění užívaného hnízdiště. Vzhledem k výskytu chřástala polního přímo na návrhové 

ploše, přítomnosti jeho preferovaného biotopu, byl vliv návrhu změny v jejím využívání 

vyhodnocen jako významné ovlivnění populace chřástala polního v PO. 

 

K28: W, varianta A – 4,29 ha, ve variantě B plocha označena jako K27 

Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník a jedná se o veřejně prospěšnou stavbu pro 

realizaci protipovodňového opatření – poldru. V současnosti je většina plochy využita pro 

pastvu hovězího dobytka, na části se nachází nekosená podmáčená louka. Roztroušeně na 

ploše nalezneme skupiny vzrostlých náletových dřevin, kde dominují olše lepkavé, bříza 

bělokorá, topol osika a vrby jívy. V travním porostu pastviny dominuje psárka luční, ovsík 

vyvýšený, psineček tenký, kostřava červená, trojštět žlutavý, pryskyřník plazivý, rozrazil 

rezekvítek, jetel luční, popenec břečťanolistý, pampeliška lékařská, řebříček obecný, kostival 

lékařský, jitrocel prostřední, místy i devětsil bílý, skřípina lesní a sítina rozkladitá. 

Na základě dostupných znalostí nebyl na ploše zjištěn výskyt chřástala polního. 

Využívání převážné části plochy pro intenzivní pastvu hovězího dobytka znemožňuje jeho 

výskyt. Realizace suchého poldru nebude mít vliv na populaci chřástala polního, předmětu 

ochrany PO Králický Sněžník. 

 

4.3. Klasifikace zjištěných vlivů 

Na základě výše uvedeného hodnocení jsou v následujícím přehledu (tabulka 2) klasifikovány 

hodnoty vlivů jednotlivých návrhů ploch, koridorů a opatření, které by mohly ovlivnit lokality 

soustavy Natura 2000. Uvedené hodnoty vlivů vyjadřující míru potenciálního ovlivnění 

lokalit jsou stanoveny dle metodických pokynů MŽP. 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 
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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 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. 

+2 Významný pozitivní vliv 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.  

? Možný negativní vliv: 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).  

 

V následující tabulce je uvedena v posledním sloupci významnost vlivu na dotčený 

předmět ochrany lokality soustavy Natura 2000.  

 

Tabulka 2: Klasifikace vlivu u ploch, kde bylo shledáno negativní ovlivnění předmětů 

ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000   

Kód 

plochy Varianta 

Způsob 

využití 

Potenciálně dotčená 

lokalita soustavy Natura 

2000 

Dotčený předmět 

ochrany Významnost vlivu 

Z12 A, B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -2 

Z15 A, B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z17* A, B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z20* A, B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z26 A, B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z28 A, B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z39* A, B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z43 A, B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -2 

Z69 A, B OM PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z74 A, B OM PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z84 A, B OS PO Králický Sněžník chřástal polní -1 
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Z85 A, B OS PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z89 A, B VZ PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z92 A, B DS PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z100 A, B TI PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z102 A, B VS PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z108 B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z109 B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z110 B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z114 B DS PO Králický Sněžník chřástal polní -2 

Z116 B BV PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

Z117 B OM PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

K7 A, B NSpv PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

K10 A, B NSpv PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

K11 B NSps PO Králický Sněžník chřástal polní -2 

K14 A, B NSps 

PO Králický Sněžník 

EVL Králický Sněžník 

chřástal polní 

stanoviště 9410 

vliv na chřástala byl 

vyhodnocen jako 0, vliv 

na stanoviště jako -1 

K23 A, B NSps PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

K24 A, B NSps PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

K25 A NSps PO Králický Sněžník chřástal polní -2 

K25 B NSps PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

K26 A NSps PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

K26 B W PO Králický Sněžník chřástal polní -2 

K27 A NSps PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

K8 B NSps PO Králický Sněžník chřástal polní -1 

P2 A, B OM EVL Králický Sněžník 

4060 Alpínská a 

boreální vřesoviště -2 

 

Všechny ostatní návrhy, u nichž byl v první fází hodnocení vliv na území soustavy Natura 

2000 vyloučen, jsou podle klasifikace MŽP hodnoceny jako záměry s nulovým vlivem. 

Druhou skupinou ploch, které jsou v této druhé fázi hodnocení vyhodnoceny s nulovým 
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vlivem, jsou plochy, které svým vegetačním krytem, umístěním nebo charakterem záměru, 

nepředstavují vhodný biotop pro chřástala polního.  

 Některé plochy jsou vyhodnoceny s významně negativním vlivem na populaci chřástala 

polního. Jedná se o tyto plochy: Z12, Z43, Z114 (var. B), K11 (var. B), K25 (var. A) a K26 

(B). Na všech těchto plochách nebo v jejich okruhu byl zjištěn výskyt chřástala polního 

do vzdálenosti menší než 200 m. Plochy, u kterých bylo konstatováno mírně negativní 

ovlivnění, jsou umístěny ve vzdálenosti větší než 200 m od známého výskytu chřástala 

polního, ale jsou součástí rozsáhlých lučních porostů, kde je jeho výskyt pravidelně 

zaznamenáván.  

 Další plochou, u které bylo konstatováno významně negativní ovlivnění je plocha 

přestavby P2, která řeší obnovu chaty pod vrcholem Králického Sněžníku a je navržena 

na území EVL Králický Sněžník. Realizací záměru by došlo k likvidaci jedinečných 

subalpínských trávníků na předmětné ploše i v jejím okolí, a tím i k ovlivnění celistvosti 

dotčené EVL.  

 Odůvodnění stanovení míry významnosti vlivu je uvedeno v popisu jednotlivých ploch, 

u kterých nebylo vyloučeno ovlivnění lokalit soustavy Natura 2000 v kapitole 4.2 tohoto 

hodnocení. 

 

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 

vyhodnocení návrhu ÚP Dolní Morava může dojít ke kumulativnímu ovlivnění populace 

chřástala polního v PO Králický Sněžník. 

 Již v minulosti došlo při rozvoji střediska turistického ruchu v k.ú. Dolní Morava 

k ovlivnění biotopu chřástala polního. Jednalo se konkrétně o tyto záměry: 

• Záměr výstavby penzionu a ubytovacích chat „Lyžařské středisko-SKI CENTRUM, 

Dolní Morava“ (Losík 2007). Ztráta biotopů způsobená tímto záměrem byla 0,86 ha. 

• Lyžařský areál Větrný vrch s cyklokrosovou tratí. Celková plocha dotčených biotopů 

byla odhadnuta na 3 ha. Při terénních šetřeních v roce 2013 byl v těsné blízkosti dráhy 

doložen výskyt chřástala polního. 

• 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). Celková plocha ztracených biotopů byla odhadnuta na 10 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 travních porostů, jako vhodného biotopu chřástala polního, činí v rámci 

rozvoje lyžařských areálů a sportovních aktivit v katastrálním území Dolní Moravy celkem 

13,86 ha, což představuje ztrátu 0,05 % z celkové rozlohy PO Králický Sněžník.  
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 V předkládaném návrhu ÚP Dolní Morava dojde realizací několika návrhových ploch, 

které jsou uvedeny v následující tabulce 3, k ovlivnění populace chřástala polního a jeho 

biotopu. 

 

Tabulka 3: Vyhodnocení kumulativní významnosti návrhu ÚP Dolní Morava předloženého 

ve variantách A a var. B 

Kód 

plochy Varianta 

Způsob 

využití 

Potenciálně 

dotčená lokalita 

soustavy Natura 

2000 

Dotčený předmět 

ochrany 

Významnost 

vlivu 

Rozloha 

plochy v 

rámci var. A 

v ha 

Rozloha 

plochy v 

rámci var. B 

v ha 

Z12 A, B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -2 0,58 0,58 

Z15 A, B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 1,3 1,48 

Z17* A, B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 1,99 1,99 

Z20* A, B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 3,44 3,44 

Z26 A, B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,71 1,8 

Z28 A, B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,5 0,5 

Z39* A, B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 1,17 1,78 

Z43 A, B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -2 0,38 0,38 

Z69 A, B OM 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,77 0,77 

Z74 A, B OM 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,28 0,28 

Z84 A, B OS 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 1,76 1,76 

Z85 A, B OS 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,79 0,79 

Z89 A, B VZ 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,63 0,63 

Z92 A, B DS 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,46 0,46 

Z100 A, B TI 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,3 0,3 

Z102 A, B VS 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,92 0,92 
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Z108 B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1   0,55 

Z109 B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1   1,54 

Z110 B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1   3,26 

Z114 B DS 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -2   0,99 

Z116 B BV 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1   0,12 

Z117 B OM 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1   0,65 

K7 A, B NSpv 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 0,39 0,39 

K8 B NSps 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1   30,36 

K10 A, B NSpv 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 1 1 

K11 B NSps 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -2   0,67 

K23 A, B NSps 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 18,7 18,7 

K24 A, B NSps 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 4,54 4,54 

K25 A NSps 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -2 0,67   

K25 B NSps 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1   7,38 

K26 A NSps 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 30,36   

K26 B W 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -2   1,82 

K27 A NSps 

PO Králický 

Sněžník chřástal polní -1 7,38   

Celkem v ha 79,02 89,93 

 

Tabulka 4: Vyhodnocení kumulativního vlivu v rámci PO Králický Sněžník na populaci 

chřástala polního 

 Varianta A Varianta B 

Ztráta vhodného biotopu chřástala realizací návrhu ÚP Dolní 

Morava 
79,02 89,93 
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Ztráta vhodných biotopů chřástala způsobená realizací záměru 

s významně negativním vlivem (-2) 
2,63 4,44 

Ztráta vhodného biotopu chřástala realizací návrhu ÚP Dolní 

Morava bez záměrů s významně negativním vlivem (-2) 
76,39 85,39 

Ztráta vhodného biotopu chřástala realizací návrhu ÚP Dolní 

Morava bez záměrů s významně negativním vlivem (-2) v rámci 

území PO Králický Sněžník v % 

0,26 0,28 

Ztráta vhodného biotopu chřástala realizací návrhu ÚP Dolní 

Morava bez záměrů s významně negativním vlivem (-2) v rámci 

travních porostů v PO Králický Sněžník v % 

0,5 0,55 

Ovlivněná rozloha vhodných biotopů chřástala polního ve 

správním obvodu Dolní Morava v rámci již realizovaných 

záměrů v ha 

13,86 

Ztráta vhodného biotopu chřástala realizací návrhu ÚP Dolní 

Morava bez záměrů s významně negativním vlivem (-2) na 

území PO Králický Sněžník v kumulaci s již realizovanými 

záměry v % 

0,3 0,33 

Ztráta vhodného biotopu chřástala realizací návrhu ÚP Dolní 

Morava bez záměrů s významně negativním vlivem (-2) v rámci 

travních porostů na území PO Králický Sněžník v kumulaci s již 

realizovanými záměry v % 

0,59 0,65 

 

 Z údajů uvedených v tabulce 4 vyplývá, že v případě realizace návrhu ÚP ve variantě A 

dojde k ovlivnění 0,26 % rozlohy PO Králický Sněžník, v případě varianty B je to 0,28 %, při 

kumulaci s již realizovanými projekty to je 0,3 % u var. A a 0,33 % u var. B. Ztráta 

potenciálních biotopů pro chřástala polního v PO Králický Sněžník činí v případě var. A 

0,5 %, ve var. B 0,55 %, při součtu s již realizovanými projekty je to u var. A 0,59 % a u var. 

B 0,65 %.  

Jako plochy s potenciálními biotopy chřástala polního jsou považovány pozemky 

s trvalými travními porosty, které ale nejsou 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 %). 

Při porovnání rozloh ovlivněných biotopů chřástala polního v rámci PO Králický 

Sněžník v obou předložených variantách se jako méně negativní jeví návrh ve variantě A.  
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4.5. Vyhodnocení přeshraničních vlivů 

Posuzovaný návrh ÚP Dolní Morava může mít přeshraniční vliv na SAC PLH020016 Góry 

Bialskie I Grupa Snieznika, která navazuje na EVL Králický Sněžník v nejvyšších partiích 

masivu Králického Sněžníka. I v polské SAC je předmětem ochrany přírodní stanoviště 4060 

Alpínská a boreální vřesoviště, které bude dotčeno při realizaci plochy P2. V polské SAC je 

navíc předmětem ochrany i  stanovitě 6430 Vlhkomilná vysokolemová společenstva, které 

není předmětem ochrany na české straně v EVL Králický Sněžník, ale na ploše P2 se 

vyskytuje. 

Vliv změny využívání plochy P2 na EVL Králický Sněžník byl na základě zjištěných 

skutečností vyhodnocen jako významně negativní (-2). Toto hodnocení bylo provedeno bez 

ohledu na možné kumulativní ovlivnění přírodních stanovišť, ke kterému může dojít při 

výstavbě rozhledny na vrcholu Králického Sněžníka, která je plánována na území polské SAC 

při hranici EVL Králický Sněžník. V současnosti probíhá dle sdělení pracovníků Správy 

CHKO Jeseníky přeshraniční posuzování vlivů záměru výstavby rozhledny na životní 

prostředí. Výsledky ani konečné řešení rozhledny nejsou v současnosti známy. 

 

4.6. Vyhodnocení významnosti vlivů na celistvost lokalit 

Úkolem tohoto hodnocení je také posoudit vliv ÚP 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.  

Dotčené zájmové území nepředstavuje jádrovou zónu výskytu chřástala polního  

v PO Králický Sněžník (Hora et al. 2010). Realizací návrhových ploch ve variantě A 

i variantě B s vypuštěním ploch s významně negativním vlivem na předmět ochrany 

PO Králický Sněžník (viz tabulka 5), nebude ovlivněn na základě údajů o známém výskytu 

jedinců chřástala polního působením přímých vlivů užívaný hnízdní biotop chřástala polního.  

 

Tabulka 5: Přehled ploch s významně negativním vlivem v obou předložených variantách 

návrhu ÚP Dolní Morava 

 označení ploch Celková rozloha v ha 

varianta A Z12, Z43, K25, P2 1,63 

varianta B Z12, Z43, Z114, K11, K26, P2 4,44 

 

S ohledem na rozlohu dotčeného potenciálně vhodného biotopu chřástala polního 

a navržená zmírňující opatření nebude významně snížena rozloha vhodných biotopů pro 

existenci druhu, a tím narušena ekologická integrita lokality.  

Realizací záměru obnovy chaty pod vrcholem Králického Sněžníku (plocha P2) by 

byla narušena celistvost EVL Králický Sněžník. Při výstavbě dojde ke ztrátě a narušení 
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celistvé plochy alpínských trávníků, i když v samotném půdorysu objektu se přírodní 

stanoviště nevyskytují. S výstavbou a provozem objektu by souviselo vybudování příjezdové 

komunikace, a tím další zábor přírodních stanovišť a další fragmentace lokality. Obnovou 

chaty by vznikl nový permanentní zdroj působení rušivých vlivů. Zvýšením turistického 

ruchu a stavební činnosti by dále mohlo dojít i ke zvýšení ohrožení kolonizací trávníků 

invazními a nepůvodními druhy rostlin. Realizací záměru v rámci plochy P2 by došlo 

k významnému ovlivnění celistvosti EVL Králický Sněžník.    

 

4.7. Vyhodnocení variant 

Návrh ÚP Dolní Morava byl předložen k hodnocení ve dvou variantách A a B. V tabulce 4 je 

provedeno vyčíslení rozlohy ovlivněného potenciálního biotopu chřástala polního v rámci 

obou variant. Na základě vyhodnocení všech návrhových ploch a významnosti ovlivnění 

jejich realizace na dotčené předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 hodnotíme obě 

varianty s mírně negativním vlivem, avšak pouze za předpokladu vyloučení návrhových ploch 

s významně negativním vlivem, jejichž přehled je pro obě varianty uveden v tabulce 5. 

Z důvodu menší plochy ovlivněného potenciálního biotopu chřástala polního se z hlediska 

vlivu na předmět ochrany PO jeví varianta A. 

Závěrem lze konstatovat, že realizací návrhových ploch ÚP Dolní Morava v obou 

předložených variantách, ovšem s vyloučením ploch s významným vlivem, nedojde 

k významnému negativnímu ovlivnění  dotčených lokalit soustavy Natura 2000. 

 

5. Závěr 

Cílem tohoto hodnocení bylo posoudit vliv návrhu ÚP Dolní Morava na předměty ochrany 

a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Jako potenciálně ovlivněná byla určena PO Králický 

Sněžník a EVL Králický Sněžník. Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že návrh územního 

plánu  ve variantě A i variant ě B nepředstavuje významné ovlivnění lokalit soustavy 

Natura 2000, ovšem za předpokladu vyloučení ploch s významným negativním vlivem 

(viz tabulka 5). Z důvodu menší plochy ovlivněného potenciálního biotopu chřástala 

polního doporučujeme schválení návrhu ÚP Dolní Morava ve variantě A. 
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PŘÍLOHA 2 – SEZNAM HODNOCENÝCH PLOCH ÚP DOLNÍ MORAVA 

Kód 

plochy Varianta  

Způsob 

využití 

Potenciáln ě dotčená 

lokalita soustavy 

Natura 2000 

Vliv na lokality 

soustava Natura 2000 

vylou čen/nevylou čen 

Z1 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z2 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z3 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z4 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z5* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z6 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z7 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z8* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z9* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z10 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z11* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z12 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z13 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z14 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z15 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z16 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z17* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z18 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z19* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z20* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z21 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z22 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z23* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z24* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z25 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z26 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z27 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z28 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z29 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z30* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z31 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z32 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z33 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z34 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z35* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z36* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z37 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z38* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z39* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z40 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z41 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z42 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z43 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z44 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 
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Kód 

plochy Varianta  

Způsob 

využití 

Potenciáln ě dotčená 

lokalita soustavy 

Natura 2000 

Vliv na lokality 

soustava Natura 2000 

vylou čen/nevylou čen 

Z45* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z46* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z47 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z48* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z49* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z50 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z51 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z52 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z53* A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z54 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z55* A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z56 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z57 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z58 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z59 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z60 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z61 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z62 A, B OM 

PO Králický Sněžník  

EVL Králický Sněžník nevyloučen 

Z63 A, B OM EVL Králický Sněžník nevyloučen 

Z64 A, B OM 

PO Králický Sněžník 

EVL Králický Sněžník nevyloučen 

Z65 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z66 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z67* A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z68* A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z69 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z70* A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z71 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z72* A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z73 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z74 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z75 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z76 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z77 A, B OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z78 A, B OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z79 A OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z79 B OX PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z80 A OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z80 B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z81 A, B OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z82 A, B OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z83 A, B OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z84 A, B OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z85 A, B OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z86* A, B VZ PO Králický Sněžník nevyloučen 
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Kód 

plochy Varianta  

Způsob 

využití 

Potenciáln ě dotčená 

lokalita soustavy 

Natura 2000 

Vliv na lokality 

soustava Natura 2000 

vylou čen/nevylou čen 

Z87 A, B VZ PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z88 A, B VZ PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z89 A, B VZ PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z90 A, B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z91 A, B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z92 A, B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z93 A, B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z94 A, B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z95 A, B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z96 A, B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z97 A, B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z98 A, B DL PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z99* A, B TI PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z100 A, B TI PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z101 A, B VS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z102 A, B VS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z103 A, B W PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z104 A OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z104 B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z105 B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z106 B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z107 B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z108 B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z109 B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z110 B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z111 B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z114 B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z115 B TI PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z116 B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

Z117 B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

K1 A, B W PO Králický Sněžník nevyloučen 

K2 A, B W PO Králický Sněžník nevyloučen 

K3 A, B W PO Králický Sněžník nevyloučen 

K4 A, B W PO Králický Sněžník nevyloučen 

K5 A, B NL PO Králický Sněžník nevyloučen 

K6 A, B NL PO Králický Sněžník nevyloučen 

K7 A, B NSpv PO Králický Sněžník nevyloučen 

K8 A NSpv PO Králický Sněžník nevyloučen 

K8 B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K9 A, B NSpv PO Králický Sněžník nevyloučen 

K10 A, B NSpv PO Králický Sněžník nevyloučen 

K11 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K12 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K13 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K14 A, B NSps 

PO Králický Sněžník  

nevyloučen EVL Králický Sněžník 
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Kód 

plochy Varianta  

Způsob 

využití 

Potenciáln ě dotčená 

lokalita soustavy 

Natura 2000 

Vliv na lokality 

soustava Natura 2000 

vylou čen/nevylou čen 

K15 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K16 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K17 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K18 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K19 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K20 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K21 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K22 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K23 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K24 A, B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K25 A NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K25 B NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K26 A NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K26 B W PO Králický Sněžník nevyloučen 

K27 A NSps PO Králický Sněžník nevyloučen 

K27 B W PO Králický Sněžník nevyloučen 

K28 A W PO Králický Sněžník nevyloučen 

P1 A, B BV PO Králický Sněžník nevyloučen 

P2 A, B OM EVL Králický Sněžník nevyloučen 

P3 A, B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

P4 A OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

P4 B TI PO Králický Sněžník nevyloučen 

P5 A OS PO Králický Sněžník nevyloučen 

P5 B OM PO Králický Sněžník nevyloučen 

P6 A, B VS PO Králický Sněžník nevyloučen 

P7 A, B DS PO Králický Sněžník nevyloučen 

 
 
 
 
 
 


