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1. Zadání, cíl hodnocení 
 

Předkládané hodnocení bylo zpracováno podle souvisejících metodických pokynů 

MŽP ČR a odpovídá posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění). Hodnocená koncepce nese název Změna č. 

1 územního plánu Králíky. Potřeba vypracování tohoto hodnocení vyplynula ze 

stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody – Krajského úřadu Pardubického 

kraje, který ve svém stanovisku (č.j.: 58445/2012/OŽPZ/Le) ze dne 12. 10. 

2012 dle ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyloučil významný vliv koncepce na 

evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice a ptačí oblast Kralický Sněžník. 
 

Předložené hodnocení vychází z ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 

100/2001 Sb., v platných zněních, směrnice o ptácích 79/409/EHS, směrnice o 

stanovištích 92/43/EHS a metodických doporučení MŽP ČR a Evropské komise 

(viz ANONYMUS 2001a, 2001b). Hodnocení koncepce bylo zpracováváno jako 

součást procesu SEA (posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí). 

Zpracovatelem SEA byla ing. Marie Skybová, Ph.D. (Štítina). 
 

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na lokality 

soustavy NATURA 2000 bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské 

komise a platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska 

ochrany pro předměty ochrany EVL (typy přírodních stanovišť, evropsky 

významné druhy). Cílem posouzení bylo zjistit, zda daná koncepce bude či 

nebude mít negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany nebo celistvost 

evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.  
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2. Metodika práce 
 

Posuzování podle §45i probíhalo v souběhu s tvorbou územního plánu, tedy 

metodou ex ante. Terénní průzkum za účelem celkové rekognoskace území, 

případně zjištění výskytu předmětů ochrany, probíhal od konce června 2013 do 

počátku srpna 2014. V původním návrhu ÚP bylo doporučeno vyloučení nebo 

výrazné zmenšení návrhových ploch, které byly vyhodnoceny v kategorii 

významně negativního vlivu. Jednalo se celkem o 7 ploch, označených 

v původním návrhu jako Z3.5, Z3.10b, Z3.14, Z3.15, Z3.17a, Z3.18 a Z4.VI. 

V průběhu roku 2014 proběhlo doplnění návrhu ÚP o nové plochy a zároveň 

jejich přečíslování. Z tohoto důvodu bylo potřeba aktualizovat také vyhodnocení 

návrhových ploch z pohledu §45i.  
 

Stěžejním zdrojem informací o výskytu chřástala polního v zájmovém území obce 

byly internetové databáze (© Nálezová databáze AOPK ČR, databáze České 

společnosti ornitologické). Důležitým odborným podkladem byly také vlastní 

terénní průzkumy cílené na analýzu vhodných stanovišť pro chřástala polního na 

území obce (tzv. preferovaná stanoviště). V rámci terénního průzkumu byly 

navštíveny všechny návrhové plochy, nacházející se na území PO Králický 

Sněžník. Návrhové plochy byly vyhodnoceny z pohledu biotopických nároků 

chřástalů (potravní či hnízdní biotop). Problematika nového ÚP byla diskutována 

se zástupci obce, zpracovatelem ÚP i zpracovatelem SEA při osobních schůzkách 

a prostřednictvím telefonické a e-mailové komunikace.  
 

Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární 
bodové vyhodnocení (viz Tab. 1) v koncepci navržených změn s doprovodným 

komentářem. Bodové hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení 
významnosti vlivů (ANONYMUS 2007). 

 

Tab. 1: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů 
 

Hodnota Termín Popis 

 

-2 Významný 

negativní 

vliv 

 

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK 

Vylučuje schválení koncepce (resp. koncepci je možné schválit pouze v 

případech určených dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) 

Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její 

podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, 

významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. 

Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by byla možná 

jen vypuštěním problémového dílčího úkolu – záměru, opatření atd.). 

-1 Mírně 

negativní 

vliv 

 

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv. Nevylučuje schválení koncepce. 

Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických 

nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného 

vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 

0 Nulový vliv Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný vliv. 

 

+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. 

? Vliv nelze 

vyhodnotit 

Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) či nedostatku detailních 

údajů u konkrétních záměrů není možné hodnotit jejich vlivy. 
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Mezi základní podklady technické povahy pro vypracování hodnocení podle §45i 

patřily zejména následující materiály: 
 

 Zadání Změny č. 1 územního plánu Králíky. Pořizovatel: Městský úřad Králíky 

- Odbor územního plánování a stavební úřad. Zpracovatel: Ing. arch. Dagmar 

Vaníčková, Jablonné nad Orlicí. Červenec 2012. 25 stran. 

 Změna č. 1 ÚP Králíky. Textová a výkresová část (zejména hlavní a 

koordinační výkres) + tabelární seznam návrhových ploch. Zpracovatel: Ing. 

arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné nad Orlicí. Nedatováno. 

 

3. Charakteristika hodnocené koncepce 
 

Název koncepce:  Změna č. 1 územního plánu Králíky 

Pořizovatel koncepce:  Městský úřad Králíky - Odbor územního plánování a 

stavební úřad, Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

Zpracovatel koncepce:  Ing. arch. Dagmar Vaníčková, Jablonné nad Orlicí 

Zpracovatel SEA:  Ing. Marie Skybová, Ph.D., Štítina 
 

Kraj:     Pardubický 

Okres:  Ústí nad Orlicí 

Katastrální území:  Králíky, Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, 

Heřmanice u Králík, Červený potok, Dolní Boříkovice, 

Dolní Hedeč 
 

Králíky jsou město v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Toto město s 

přibližně 4 tisíci obyvateli a s rozlohou 5 279 ha leží v severovýchodním výběžku 

okresu Ústí nad Orlicí u hranic s okresem Šumperk v Olomouckém kraji 

(východně) a Polskem (severozápadně). Město leží asi 6 km od Červené Vody, 

23 km od Žamberku a Letohradu, 34 km od Ústí nad Orlicí a 30 km od 

Šumperku. Městem protéká Králický potok, který se západně od města vlévá do 

řeky Tiché Orlice. Nedaleko Králík prochází jedno z hlavních evropských rozvodí 

mezi úmořími Černého moře a Severního moře, asi 20 km severně od města na 

Králickém Sněžníku pramení řeka Morava. Nejvýznamnější památkou města je 

poutní klášter Hora Matky Boží. 
 

Změnou č. 1 ÚP Králíky je navrhováno téměř 70 návrhových ploch s rozdílným 

způsobem využití. Jedná se zejména o plochy bydlení, rekreace, výroby a 

skladování a občanského vybavení. Některé návrhové plochy (bydlení a 

rekreace) mají statut územní rezervy. Specifické plochy představují plánované 

liniové stavby. Jedná se o výstavbu elektrického vedení 2 x 110 kV, přeložku 

silnice I/43 a výstavbu účelových komunikací v k.ú. Červený Potok a v k.ú. Horní 

Lipka. Rozvojovou aktivitou velkého rozsahu je také výstavba sjezdovky pod 

Horou matky Boží. V k.ú. Prostřední Lipka a k.ú. Dolní Boříkovice se nachází 

několik ploch zbořenišť, u kterých je za určitých podmínek uvažována možnost 

obnovy zástavby.   
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4. Identifikace dotčených lokalit soustavy NATURA 2000 
 

4.1. Ptačí oblasti   
 

Jedinou potenciálně dotčenou ptačí oblastí je PO Králický Sněžník. Město 

Králíky se nachází v západní polovině této členitě vymezené PO (viz Obr. 1). 

Správní území města leží přibližně ze dvou třetin své rozlohy (severní a východní 

část) v hranicích PO Králický Sněžník (viz Obr. 2). Hranice PO zasahují zejména 

do katastrálních území Dolní Lipka, Prostřední Lipka, Horní Lipka, Heřmanice u 

Králík, Červený potok a Dolní Hedeč. PO Králický Sněžník (CZ0711016) byla 

vyhlášena nařízením vlády č. 685/2004 Sb. na ploše 301 917 ha. PO se rozkládá 

na území Olomouckého (cca 60 %) a Pardubického (cca 40 %) kraje. Jediným 

předmětem ochrany této PO je chřástal polní (Crex crex), který zde hnízdí 

v předpokládané početnosti 150 – 170 párů. V letech 1999 – 2004 byla velikost 

populace na území PO odhadována na 150 – 200 volajících samců. Vysoké stavy, 

odhadem až 200 samců byly zaznamenány v roce 2000. Populace chřástalů je 

výrazně početnější v moravské, než v české části PO, kde v posledních letech 

ubylo pozemků poskytujících chřástalům vhodné hnízdní prostředí. Obnovená 

pastva a zvyšující se stavy dobytka jsou v této oblasti doprovázeny 

intenzivnějším využíváním trvalých travních porostů a nachází se zde také více 

orné půdy (Hora et al. 2010).     
 

Obr. 1: Lokalizace města Králíky v prostorovém vztahu k PO Králický Sněžník  
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Obr. 2: Správní hranice města Králíky (červeně) ve vztahu k lokalitám soustavy  

NATURA 2000 a známé recentní lokality výskytu chřástala polního (zeleně) 
 

 

 

Chřástal polní (Crex crex) je ptákem z řádu krátkokřídlých (Gruiformes). Druh 

je rozšířen od Velké Británie až po Bajkal, jižní hranicí v Evropě tvoří Středomoří, 

severní hranice probíhá Skandinávií. V České republice se dnes chřástal polní 

vyskytuje zejména ve středních a vyšších polohách našich příhraničních hor 

(Beskydy, Jeseníky, Orlické hory, Krkonoše a Šumava), ale i jinde. Od poloviny 

20. století, kdy byl na většině našeho území běžným druhem, 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 současnosti je jeho početnost na území ČR 

odhadována na 1500 – 1800 volajících samců, přičemž druhově typické je 

výrazné kolísání početnosti v jednotlivých letech. Chřástal je tažným druhem 

zimujícím v jihovýchodní Africe. Na naše území přilétá na konci dubna a zpět na 

zimoviště odlétá v srpnu až říjnu. Chřástalové hnízdí obvykle 2x ročně. Potravou 

chřástalů je nejrůznější hmyz a další bezobratlí, zčásti také semena rostlin. 

Výskyt chřástalů je vázán především na nejrůznější typy luk, řidčeji se vyskytuje 

v polních kulturách (jeteloviny) a úhorech. Důležitým faktorem vhodnosti 

PO Králický 

Sněžník 

EVL Tichá Orlice 
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stanoviště je výška bylinné vegetace, která musí dosahovat alespoň 20 cm. 

Důležitá je také přítomnost mokřin a pramenišť. Ideálním biotopem chřástalů 

jsou extenzivně obdělávané louky, zejména pak takové, jež bývají sečené 

nepravidelně či jsou sečeny v pozdních termínech. Hlavním ohrožením chřástalů 

je úbytek vhodných luk, brzká či nevhodná seč a používání agrochemikálií.  

 

4.2. Evropsky významné lokality 
 

Jedinou potenciálně dotčenou evropsky významnou lokalitou, jež zasahuje do 

území města Králíky, je EVL Tichá Orlice (viz Obr. 2). EVL zahrnuje tok 

stejnojmenné řeky. Úsek Tiché Orlice protékající Králíky je jen krátkým úsekem 

(cca 5 km) z celkové délky náležejícím k EVL a patří k jejímu hornímu úseku. EVL 

Tichá Orlice (kód CZ0533314) s rozlohou 39,2 ha zahrnuje úsek toku od Kunčic u 

Letohradu (10 km sv. od Ústí nad Orlicí) až k pramenům. Jedná se o podhorský 

tok v kamenitém nebo štěrkovitém korytě, s lokálním výskytem jemnějších 

usazenin. Žijí zde druhy ryb pstruhového a lipanového pásma. Jediným 

předmětem ochrany EVL Tichá Orlice je mihule potoční.  
 

Mihule potoční (Lampetra planeri) náleží mezi neparazitické a netažné druhy 

mihulí. Většinu svého života tráví ve stadiu larvy zvané minoha. Minohy se 

vyznačují nevyvinutýma očima, jsou světloplaché a žijí zahrabány v jemných, 

bahnitopísčitých nánosech toků, kde se živí filtrací drobných organismů a detritu. 

Larvální perioda mihulí trvá v průměru 4 – 5 let a po tomto období dochází 

v průběhu podzimu k jejich metamorfóze a pohlavnímu dospívání. Během období 

dospělosti již mihule nepřijímají žádnou potravu a žijí v úkrytech. Na jaře 

následujícího roku dochází k jejich hromadnému tření, po kterém všichni dospělci 

bez výjimky hynou. Areál rozšíření mihule potoční zahrnuje všechna evropská 

úmoří, přičemž černomořské, kaspické a jaderské představují výjimky (Baruš et 

al. 1995). Na území ČR se mihule potoční v minulosti vyskytovala běžně 

v horních tocích v povodí řek Labe a Odry. Dřívější hojný výskyt je však dnes již 

minulostí. Příčinou úbytku lokalit a oslabování populací bylo jednak znečištění 

vody, zejména však nevhodné úpravy vodních toků, jež vedly ke snížení 

členitosti koryt, zániku úkrytů, míst vhodných k rozmnožování a nánosů 

potřebných pro vývoj larev.  
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5. Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany v zájmovém území 
 

Za zájmové území je pro potřeby tohoto hodnocení považováno správní území 

města Králíky (celkem 8 k.ú.), které zasahuje na území PO Králický Sněžník a 

EVL Tichá Orlice.  
 

5.1. Chřástal polní   
 

Území obce Králíky nepatří mezi hlavní jádrové lokality chřástala na území EVL 

(Hora 2010). Na základě zjištěných dat však lze konstatovat, že některé části 

Králík jsou pravidelným výskytištěm chřástalů polních. Jedná se zejména o části 

Dolní, Prostřední a Horní Lipka, méně nálezů je známo též z Heřmanic a 

Červeného Potoka. Odhad počtu zde hnízdících párů je značně problematický, 

avšak na základě pravidelnosti výskytu samců v hnízdní době a charakteru 

zdejších luk lze usuzovat, že území obce je též významným hnízdištěm chřástalů. 

Typickým hnízdním biotopem chřástalů na území Králík jsou rozlehlejší vlhčí 

louky na odlehlých místech (dál od zastavěné části a frekventovaných 

komunikací). Louky obsazené chřástaly nejsou porostně homogenní, naopak se 

zpravidla jedná o pestrou mozaiku lučních porostů, pramenišť, mokřadů, mezí a 

rozptýlené zeleně. Potravní (nehnízdní) biotopy chřástalů se však mohou 

vyskytovat také na odlišných typech biotopů, jakými jsou kulturní louky, pole 

nebo úhory. Chřástalové se zpravidla vyhýbají intenzivním pastvinám, jež 

zabírají významný podíl nelesních ploch v území. Lokality se známým výskytem 

chřástalů jsou patrné z Obr. 2.       

 

 

5.2. Mihule potoční 
 

Podle údajů z Nálezové databáze AOPK ČR (©) se mihule potoční vyskytují i  v 

nejhornějším úseku Tiché Orlice, tedy včetně zájmového úseku u Králík. 

Konkrétní pozitivní údaj pochází z roku 2009, kdy bylo v úseku u Dolních 

Boříkovic uloveno 5 kusů larev mihulí (J. Dušek). Tento údaj lze považovat za 

věrohodný. Celý úsek Tiché Orlice protékající zájmovým územím města Králíky 

lze považovat za lokalitu mihule potoční. Jádrový úsek s výskytem mihulí ve 

vysoké početnosti se bude zcela jistě nacházet v nížeji situovaných úsecích Tiché 

Orlice.  
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6. Vyhodnocení vlivů koncepce na lokality  

a předměty jejich ochrany 
 

V této kapitole je hodnocen vliv koncepce, kterou je Změna č. 1 územního plánu 

Králíky, na předměty ochrany potenciálně dotčených lokalit soustavy NATURA 

2000. Toto hodnocení se nevěnuje vlivům na další druhy živočichů a rostlin a 

nenahrazuje tak biologické hodnocení ve smyslu §67 zákona č. 114/92 Sb., 

v platném znění, či jiné druhy posudků.  
 

6.1. Hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení 
 

Hlavním podkladem technického rázu bylo zadání změny územního plánu a 

textová i grafická část Změny č. 1 ÚP Králíky. Grafická část obsahovala zejména 

seznam návrhových ploch a jejich zanesení v hlavním výkresu. Z mapových 

podkladů byla zřejmá přesná lokalizace návrhových ploch, jejich rozloha a 

způsob změny v jejich funkčním využití. Biologickými podklady hodnocení byla 

zejména terénní rekognoskace zájmového území, v rámci které byly navštíveny 

všechny návrhové plochy. Údaje o předmětech ochrany (zejména chřástala 

polního) potenciálně dotčených lokalit soustavy NATURA 2000 byly získány 

z Nálezové databáze AOPK ČR a z výsledků monitoringu druhů, o které bylo 

zažádáno na ústředí AOPK ČR v Praze. Množství a struktura podkladů, jež byly 

v průběhu posuzování k dispozici, byly dostatečné k získání konkrétní představy 

o potenciálních dopadech koncepce na všechny předměty ochrany.  

 

6.2. Hodnocení vlivů koncepce na dotčené předměty ochrany 
 

PO Králický Sněžník – chřástal polní  
 

Území Králík nepatří k jádrovým lokalitám chřástala polního v rámci území PO 

Králický Sněžník. Početnost chřástalů není v zájmovém území v porovnání 

s jinými oblastmi příliš vysoká. Výskyt chřástalů je vázán zejména na louky 

s přítomností mokřin či jiných typů ploch s vyšší vegetací. Pravidelné výskyty 

chřástalů z území obce se nachází zejména na loukách mimo její zastavěnou 

část, v klidových partiích vzdálených od silničních komunikací a zástavby se 

stálou přítomností lidí a domácích zvířat (viz Obr. 2).  
 

První verze návrhu změny ÚP Králík obsahovala řadu problematických 

návrhových ploch, jež územně kolidovaly s lokalitami ověřeného výskytu 

chřástalů nebo s jejich významnými potenciálními biotopy. Jednalo se celkem o 7 

ploch, označených v původním návrhu jako Z3.5, Z3.10b, Z3.14, Z3.15, Z3.17a, 

Z3.18 a Z4.VI. U těchto ploch proto bylo doporučeno jejich vypuštění 

z návrhu ÚP, anebo významné omezení jejich rozlohy (zdůvodnění viz Tab. 

2). V návrhu změny ÚP tak zůstaly pouze plochy, u kterých bylo možno 

významně negativní vliv vyloučit. Seznam návrhových ploch a jejich vyhodnocení 

z pohledu jejich vlivu na chřástala je uveden v Tab. 3.  
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Tab. 2: Seznam ploch problematických z pohledu ochrany chřástala polního 

z původní verze ÚP, u kterých bylo navrženo jejich vypuštění či zmenšení 
 

Označení 

plochy 

Katastrální 

území 

Stávající 

charakter plochy 

Zdůvodnění a návrh 

Z3.5 Horní Lipka pastviny a louky  v blízkém okolí potvrzen výskyt chřástalů, 

potravní biotop chřástalů, rozšiřování 

zástavby do volné krajiny – plochu vypustit  

Z3.10b Horní Lipka neudržovaná louka 

s rozptýlenou zelení 

potenciální biotop chřástalů, plochu vyloučit 

nebo výrazně zmenšit (směrem k silnici) 

Z3.14 Červený 

potok 

louky různé kvality 

(včetně vlhkých luk)  

potenciální biotop chřástalů 

optimální varianta – plochu vyloučit 

přijatelná varianta – plochu omezit 

výhradně na sz. část p. 2276 (u cesty) 

Z3.15 Červený 

potok 

louky různé kvality 

(včetně vlhkých luk)  

potenciální biotop chřástalů 

optimální varianta – plochu vyloučit 

přijatelná varianta – plochu omezit 

výhradně na sz. část p. 2276 (u cesty) 

Z3.17a Horní Lipka pastviny a louky  v blízkém okolí potvrzen výskyt chřástalů, 

potravní biotop chřástalů, rozšiřování 

zástavby do volné krajiny - plochu vypustit 

Z3.18 Horní Lipka louky, mozaikovitá 

stanoviště  

potenciální biotop chřástalů, rozšiřování 

zástavby do volné krajiny - plochu vypustit 

Z4.VI Dolní Hedeč mozaika stanovišť 

podél toku 

potenciální biotop chřástalů, plocha má dnes 

již přírodní ráz - vypustit  

 

Valná většina návrhových ploch byla vyhodnocena v kategorii nulového vlivu, a 

to zejména proto, že plochy svým přírodním charakterem a umístěním 

neodpovídají biotopovým nárokům chřástalů, jejichž výskyt zde také ani nebyl 

prokázán. Zpravidla se jedná o plochy kulturních TTP nebo intenzivních pastvin, 

často s prostorou vazbou na intravilán obcí (zástavba, komunikace) a tudíž 

s vysokým stupněm rušení (pohyb lidí a zvířat, hluk). Část návrhových ploch, 

zejména na území k.ú. Králíky a k.ú. Dolní Boříkovice, se nachází mimo hranice 

PO Králický Sněžník. 
 

Některé návrhové plochy, jež představují konkrétní liniové stavby, byly 

vyhodnoceny v kategorii mírně negativního vlivu (- 1) a zasluhují si proto 

samostatný komentář. Návrhová plocha Z1/Ti-1 představuje záměr na 

propojení vodovodů mezi obcemi Červený Potok a Dolní Hedeč. Trasa 

propojení vede přes neosídlenou krajinu s pestrou mozaikou biotopů, včetně 

potenciálních stanovišť chřástalů. Návrh je zpracován formou vymezení koridoru 

o šíři 10 m, technické detaily stavby zatím nejsou známy ani specifikovány. Lze 

však předpokládat, že stavba bude zahrnovat zejména výkopové práce a po 

dokončení realizace bude terén vrácen do původního stavu. Stavba si tak 

nevyžádá trvalý zábor pozemků a případné negativní vlivy (zejména rušení) 

budou působit pouze v průběhu realizační fáze. V případě vyloučení stavebních 

prací v době hnízdění chřástalů (počátek května – půlka srpna) nebude mít 

realizace záměru negativní vliv (kategorie 0) na daný předmět ochrany. Budou-li 

práce realizovány v době hnízdění a přítomnosti chřástalů v území, lze očekávat 

mírně negativní vliv záměru (kategorie -1) v důsledku možného rušení ptáků.  
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Další liniovou stavbu představuje přeložka silnice I/43, kterou představují 

plochy Z1/Ds-1a,b c,d a plocha Z1/P7. Přeložka silnice je vedena nezastavěným 

územím Horních a Dolních Boříkovic směrem k polské hranici (hraniční přechod 

Dolní Lipka/Boboszów). Komunikace je vedena přes zemědělské pozemky, jež 

mají dnes povahu intenzivních pastvin a kulturních luk bez prokázaného výskytu 

chřástalů. Větší část délky trasy se navíc nachází mimo hranice PO Králický 

Sněžník. Výjimku představuje pouze severní část úseku komunikace mezi dolním 

okrajem Dolních Boříkovic a hraničním přechodem. Tento úsek je navržen 

v hranicích PO a navíc je zde prokázán pravidelný výskyt chřástalů. Jedná se 

zejména o louky v okolí Lipkovského potoka, západně od stávající silnice směrem 

k hraničnímu přechodu (viz Obr. 2). Návrh trasy komunikace přímo nevstupuje 

do prostoru luk s výskytem chřástalů, a proto nedojde k záboru stanoviště ani k 

jeho fragmentaci. V souvislosti s výstavbou a následných provozem nové 

komunikace lze však očekávat nárůst rušení v blízkosti lokality chřástalů, jejíž 

míru nelze v současnosti kvantifikovat. Je však třeba vzít v potaz, že území je již 

dnes zatíženo hlukem z provozu stávajících komunikací, a to jak silnice I/43 

směrem do Polska, tak silnice č. 312 z Králík směrem na Lichkov. Se silnicí 312 

navíc paralelně probíhá železniční trať. Z tohoto důvodu je vliv záměru na 

přeložku silnice I/43 hodnocen v kategorii mírně negativního vlivu (-1). 

Jelikož však v době posuzování Změny č. 1 ÚP Králíky nebylo k dispozici dostatek 

technických údajů o přeložce komunikace I/43 pro ještě přesnější vyhodnocení 

vlivů podle §45i, je doporučeno provést toto vyhodnocení znova ve stadiu 

záměru. Dále je vhodné před započetím výstavby provést biologický průzkum 

území, zaměřený na aktuální výskyt chřástalů, a přijmout konkrétní opatření 

s cílem zajistit eliminaci negativního ovlivnění jejich biotopů. Tento závěr je zcela 

v souladu s hodnocením podle §45i nadřazené územně plánovací dokumentace - 

ZÚR Pardubického kraje (Macháček 2009).   
   

Další návrhové plochy liniového charakteru představují plánované účelové 

komunikace v k.ú. Červený Potok (plochy Z1/Ds-3 až Z1/Ds-13) a v k.ú 

Horní Lipka (plochy Z1/Ds-14 až Z1/Ds-16). Jedná se o doplnění cestní sítě  v 

nezastavěném území a vychází ze zpracovaných komplexních pozemkových 

úprav v k.ú. Červený Potok a Horní Lipka. Podle informací poskytnutých 

zpracovatelkou změny ÚP (ing. arch. Vaníčková) budou komunikace volně 

přístupné, bez dopravního omezení. Povrch komunikací bude různý a je rozdělen 

do tří kategorií:  

A – vozovka s třídou dopravního zatížení V (nad 15 těžkých nákladních aut/den) 

B - vozovka s třídou dopravního zatížení VI (do 15 těžkých nákladních aut/den) 

C – zvláštní vozovky, kamenný/štěrkový podklad s travnatým povrchem        
 

Valná většina z navrhovaných účelových komunikací byla vyhodnocena 

v kategorii nulového vlivu. Důvodem je zejména jejich umístění – zpravidla jsou 

vedeny po stávajících nezpevněných cestách polními kulturami nebo jinými typy 

kultur, které nesplňují stanovištní nároky chřástalů. Výskyt chřástalů zde také 

nebyl v minulosti prokázán. Výjimku představují plochy Z1/Ds-11 a Z1/Ds-12 v 

k.ú. Červený Potok, které jsou buď vedeny potenciálními biotopy chřástalů, 
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anebo byl výskyt ptáků v blízkém okolí prokázán. Míra rušení chřástalů bude 

v tomto případě odvislá zejména od dopravní zatíženosti komunikací, která 

v současnosti není známa. Vzhledem k celkově nízké početnosti chřástalů na 

území k.ú. Červený Potok se však nepředpokládá, že by vliv výstavby a provozu 

těchto dvou komunikací dosáhl kategorie významně negativního vlivu (-2). Vliv 

návrhových ploch Z1/Ds-11 a Z1/Ds-12 byl zařazen do kategorie mírně 

negativního vlivu (-1), jelikož výstavba komunikací nepochybně povede k jisté 

míře nárůstu rušení v dotčeném území.                
   

 Tab. 3: Seznam všech návrhových ploch z návrhu ÚP, jejich stávající biotopový 

charakter a hodnocení na chřástala polního  
  

Označení 

plochy 

Katastrální 

území 

Navrhované  

funkční využití 

Stávající charakter 

plochy 

Hodnocení 

Z1/Bv-1 Dolní Hedeč bydlení venkovského typu 

– rozšíření zázemí 

stávající usedlosti  

TTP, zahrada  0 

Z1/Bv-2 Dolní 

Boříkovice 

bydlení venkovského typu 

– rozšíření zázemí 

stávající usedlosti 

okraj kulturního TTP blízko 

zástavby, bývalé pole  

0 

Z1/Bmr-1    Králíky bydlení městského typu - 

rodinné 

úzký pozemek mezi 

zahradou RD a silnicí, mimo 

PO  

0 

Z1/Bmr-

8/rozšíření Z1 

Králíky bydlení městského typu 

rodinné – rozšíření zázemí 

stávajícího RD  

zázemí objektu bydlení, 

mimo PO  

0 

Z1/Vz-1  Červený 

Potok 

výroba a skladování – 

rozšíření farmy Pařízek 

TTP u silnice v zástavbě  0 

Z1/Vz-2 Dolní Lipka výroba a skladování – 

rozšíření zem. areálu  

intenzivní pastviny u statku 0 

Z1/Ti-1  Červený 

Potok,  

Dolní Hedeč      

technická infrastruktura 

propojení vodovodů  

Č. Potok – D. Hedeč 

louky, remízy, okraje cest, 

při vhodném načasování 

prací bez vlivu 

0 až -1 

Z1/Ti-2 Králíky technická infrastruktura 

rozšíření ČOV 

kulturní TTP + seník, mimo 

PO 

0 

Z1/Ti-3 Králíky technická infrastruktura 

el. vedení 2x 110 kV 

převážně pole, mimo území 

PO 

0 

Z1/Ti-4a,b  Králíky, 

Prostřední 

Lipka      

technická infrastruktura 

propojení vodovodů 

Králíky – P. Lipka 

pole, kulturní TTP, okraje 

cest, valná část trasy mimo 

PO 

0  

Z1/Ds-1a  Dolní 

Boříkovice 

přeložka silnice I/43 silnice, celnice, kulturní TTP, 

pole, známý výskyt 

chřástalů kolem přechodu 

v Dolních Boříkovicích, 

nárůst rušení      

-1 

Z1/Ds-1b  Dolní 

Boříkovice 

přeložka silnice I/43 intenzivní pastviny a pole, 

z větší části mimo území 

PO, známý výskyt chřástalů 

kolem přechodu v Dolních 

Boříkovicích, nárůst rušení    

-1 

Z1/Ds-1c  Dolní 

Boříkovice 

přeložka silnice I/43 intenzivní pastvina, mimo 

území PO  

0 

Z1/Ds-1d  Dolní 

Boříkovice 

přeložka silnice I/43 intenzivní pastvina, mimo 

území PO 

0 

Z1/Ds-2   Králíky dopravní infrastruktura 

parkoviště pro rybáře 

kulturní TTP u silnice, mimo 

PO 

0 
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D-48 

/upravena Z1 

Králíky dopravní infrastruktura 

účelová komunikace 

pole, mimo PO 0 

Z1/Ds-3   Červený 

Potok 

dopravní infrastruktura -  

silniční komunikace 

zpevněná cesta, okolo pole  0 

Z1/Ds-4  Červený 

Potok 

dopravní infrastruktura -  

účelová komunikace  

polní cesta a navazující pole 0 

Z1/Ds-5 Červený 

Potok 

dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace  

polní cesta, okolo pole 0 

Z1/Ds-6 Červený 

Potok 

dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

nevyužívaný pozemek mezi 

železnicí a polem  

0 

Z1/Ds-7  Červený 

Potok 

dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

pole 0 

Z1/Ds-8 Červený 

Potok 

dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

nezpevněná cesta na 

rozhraní pole a lesa  

0 

Z1/Ds-9  Červený 

Potok 

dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

úzký remíz (cesta) v poli 0 

Z1/Ds-10  Červený 

Potok 

dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

hranice mezi polem a 

loukou 

0 

Z1/Ds-11  Červený 

Potok 
dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

zarostlá mez v louce, výskyt 

chřástala v blízké louce 

-1 

Z1/Ds-12  Červený 

Potok 
dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

louky, lesy, toky, stávající 

cesty, potenciální biotop 

chřástalů 

-1 

Z1/Ds-13  Červený 

Potok 

dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

polní cesta, okolo pole 0 

Z1/Ds-14 Horní Lipka dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

nezpevněná cesta v TTP 

k objektům bydlení 

0 

Z1/Ds-15  Horní Lipka dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

nezpevněná cesta mezi 

domy 

0 

Z1/Ds-16  Horní Lipka dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

intenzivní pastvina 

 

0 

Z1/Ds-17  Horní Lipka dopravní infrastruktura  

- účelová komunikace 

nezpevněná cesta mezi poli  0 

Z1/P1  Červený 

Potok 

rekreace – rodinná drážní domek na okraji 

zástavby 

0 

Z1/P2 Dolní Lipka rekreace – rodinná drážní domek  0 

Z1/P3 Dolní Lipka rekreace – rodinná drážní domek blízko ŽST 0 

Z1/P4 Dolní Lipka rekreace – rodinná drážní domek  0 

Z1/P5 Prostřední 

Lipka 

rekreace - rodinná hospodářský objekt u silnice  0 

Z1/P6 Červený 

Potok 

technická infrastruktura – 

inženýrské sítě 

louka vedle domku na 

samotě  

0 

Z1/P7 Dolní 

Boříkovice 

dopravní infrastruktura, 

přeložka silnice I/43 

pás pole podél silnice u 

celnice, známý výskyt 

chřástalů kolem přechodu 

v Dolních Boříkovicích, 

nárůst rušení    

-1 

Z1/P8 Králíky občanské vybavení  okraj průmyslového objektu 

na okraji města, mimo PO 

0 

Z1/P9 Králíky občanské vybavení intravilán města, mimo PO 0 

Z1/P10 Horní Lipka smíšené obytné 

venkovské plochy 

kulturní TTP, úhor, 

zemědělské objekty 

0 

Z1/P11  Králíky smíšené obytné komerční 

plochy 

intravilán města, mimo PO 0 

Z1/P12 Horní Lipka občanské vybavení kulturní TTP u silnice v 

zástavbě  

0 
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Z1/P13 Králíky sídelní zeleň přírodního 

charakteru 

louka s rozptýlenou zelení, 

mimo PO  

0 

Z1/NSzk - 1a  Prostřední 

Lipka 

legalizace pořádání akce 

„Cihelna“, bojové ukázky 

z II. svět. války 

kulturní TTP, mimo PO 0 

Z1/NSzk - 1b Prostřední 

Lipka 

legalizace pořádání akce 

„Cihelna“, bojové ukázky 

z II. svět. války 

pole, mimo PO 0 

Z1/Nzt-1a, b  Červený 

Potok 

krajinná zeleň 

zemědělská, ochranné 

zatravnění  

pole 0 

W1- upraveno 

Z1 

Horní Lipka vodní toky a plochy, 

realizace vodoh. opatření 

náletový les 0 

Z1/Nzt-

2a,b,c,d 

Horní Lipka krajinná zeleň zemědělská 

ochranné zatravnění  

drobný vodní tok a jeho 

břehy, navazující pole 

0 

Z1/Nzt-3 Červený 

Potok 

zatravnění – retenční 

prostor poldru  

pole  0 

Z1/X1-1a Králíky, 

Dolní Hedeč 

sjezdovka pod klášterem  kulturní TTP, mimo PO  0  

Z1/X1-1b Králíky, 

Dolní Hedeč 

sjezdovka pod klášterem  kulturní TTP + les, mimo PO 0  

Z1/R1(Ri)  

 

Dolní 

Boříkovice 

územní rezerva, 

rodinná rekreace 

zarostlá louka podél místní 

komunikace, mimo PO  

0 

Z1/R2(Bv) 

 

Heřmanice 

u Králík 

územní rezerva, 

bydlení venkovské 

kulturní TTP v rozptýlené 

zástavbě  

0 

Z1/R3(Bv) Dolní 

Boříkovice 

územní rezerva, 

bydlení venkovské 

zarostlý pozemek u silnice, 

mimo PO  

0 

Z1/R4a(Bv) Horní Lipka územní rezerva, 

bydlení venkovské 

TTP u silnice v zástavbě  0 

Z1/R4b Horní Lipka územní rezerva, 

bydlení venkovské 

TTP u silnice  

 

0 

Z1/R5(Bv) Červený 

Potok 

územní rezerva, 

bydlení venkovské 

TTP u silnice v zástavbě  0 

Z1/R6(Bv) Prostřední 

Lipka 

územní rezerva, 

bydlení venkovské 

TTP mezi domy  0 

Z1/R7(Bv) Prostřední 

Lipka 

územní rezerva, 

bydlení venkovské 

kulturní TTP u silnice a v 

zástavbě  

0 

Z1/R8(Ds) Králíky převedení původního 

návrhu přeložky silnice 

I.tř. do územní rezervy  

velkoplošná pole, pastviny a 

kulturní louky, mimo PO 

0 

Z1/R9(Bv) Prostřední 

Lipka 

plocha zbořeniště,  

obnova zástavby 

zázemí samoty, okolo 

kulturní TTP  

0 

Z1/R10(Bv) Prostřední 

Lipka 

plocha zbořeniště,  

obnova zástavby 

remíz, okolo TTP a 

rozptýlená zástavba 

0 

Z1/R11(Ri) Dolní 

Boříkovice 

plocha zbořeniště,  

obnova zástavby 

kulturní TTP u místní cesty, 

mimo PO 

0 

Z1/R12(Ri) Dolní 

Boříkovice 

plocha zbořeniště,  

obnova zástavby 

kulturní TTP u místní cesty, 

zeleň, mimo PO 

0 

Ri-11 Horní Lipka již v ÚP vymezená 

zastavitelná plocha  

- úprava rozsahu  

zahrada – louka – les, 

navazuje na rozptýlenou 

zástavbu 

0 

Z1/K1 Červený 

Potok 

poldr koryto Moravy, břeh. 

porost, pole 

0 

BV-41a Králíky účelová zemědělská 

komunikace 

remíz v rozptýlené 

zástavbě, mimo PO 

0 

Z1 – Bmr – 3b Králíky bydlení městského typu TTP na okraji města, mimo 

PO 

0 
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EVL Tichá Orlice – mihule potoční 
 

EVL Tichá Orlice zasahuje do zájmového území Králík v její východní části (k.ú. 

Dolní Boříkovice, k.ú. Dolní Lipka a k.ú. Králíky). Mihule potoční se v zájmovém 

úseku Tiché Orlice prokazatelně vyskytuje. Jediným záměrem, u kterého lze 

uvažovat možnost negativního ovlivnění dané EVL, je záměr na výstavbu 

přeložky komunikace I/43. Trasa komunikace kříží vodní tok u Dolních Boříkovic. 

Jelikož nejsou známy technické detaily křížení (přemostění) koryta Tiché Orlice, 

není možné přesně vyhodnotit míru ovlivnění toku. Daný záměr (návrhové plochy 

přeložky komunikace) jsou proto vyhodnoceny v kategorii „vliv nelze vyhodnotit“ 

(?). Jelikož se však bude jednat o bodové ovlivnění EVL, navíc v její okrajové 

části, nelze očekávat v souvislosti s realizací přeložky I/43 dosažení významně 

negativního vlivu (-2) na populaci mihule potoční. Stejně jako v případě vlivu na 

chřástala je však doporučeno budoucí vyhodnocení přeložky komunikace I/43 

podle §45i ve stadiu záměru. Dále v textu jsou uvedena opatření minimalizující 

negativní dopad záměru na EVL Tichá Orlice.         

 

Významnost vlivů na potenciálně dotčené lokality soustavy NATURA 2000 a 

předměty jejich ochrany lze kvantifikovat dle používané pětibodové stupnice (-2 

až +2) způsobem uvedeným v následující tabulce (Tab. 4).  
         

Tab. 4: Sumární zhodnocení vlivu koncepce (Změna č. 1 ÚP Králíky)  

na dotčené lokality soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany 
 

Lokalita NATURA 2000 

Předmět ochrany 

Kategorie Zdůvodnění 

PO Králický Sněžník 

chřástal polní 

(Crex crex) 

- 1 Návrhové plochy s vyhodnoceným významně 

negativním vlivem byly v rámci tvorby ÚP a procesu 

jeho posuzování z návrhu vyloučeny. Většina ostatních 

návrhových ploch se nachází na lokalitách, kde nebyl 

výskyt chřástalů průzkumem zjištěn a zároveň pro ně 

ani nepředstavují potenciálně vhodný biotop. Některé 

návrhové plochy (zejména liniové stavby) však mohou 

mírně negativně (-1) ovlivnit populaci chřástalů 

(zejména nárůst rušení). Z tohoto důvodu byl vliv celé 

koncepce na daný předmět ochrany vyhodnocen jako 

mírně negativní (- 1).   

EVL Tichá Orlice 

mihule potoční 

(Lampetra planeri) 

? Záměr na přeložku komunikace I/43, který je též 

součástí změny ÚP, prostorově koliduje s korytem 

Tiché Orlice na úseku, osídleném mihulemi. Kvůli 

absenci technických detailů stavby (způsob přemostění 

toku) však nelze míru vlivu jakkoliv kvantifikovat. 

Z tohoto důvodu je vliv zařazen do kategorie „vliv 

nelze vyhodnotit“. Dosažení kategorie významně 

negativního vlivu (-2) se však nepředpokládá. Přesto 

je doporučeno v budoucnu danou stavbu vyhodnotit ve 

fázi záměru. Vhodným technických řešením 

přemostění a dodržením bezpečnostních zásad stavby 

lze negativní vlivy stavby na EVL a její předmět 

ochrany prakticky zcela eliminovat.      
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6.3. Hodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit 
 

Celistvostí lokality soustavy NATURA 2000 je z pohledu směrnice č. 92/43/EEC o 

ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

(NATURA 2000) myšlena jak integrita geografická, tak ekologická. Žádná 

z návrhových ploch nemůže mít vzhledem ke své velikosti a lokalizaci významně 

negativní vliv na integritu PO Králický Sněžník či EVL Tichá Orlice. Návrhové 

plochy s potenciálem významného negativního vlivu na integritu lokalit soustavy 

NATURA 2000 byly v průběhu procesu posuzování z návrhu změny ÚP vyloučeny. 

U staveb, jež nebylo možno v této fázi vyhodnotit (přeložka silnice I/43) je 

doporučeno vyhodnocení jejich vlivů na celistvost EVL Tichá Orlice ve stadiu 

záměru, tedy v době známých technických parametrů.              

 

6.4. Hodnocení možných kumulativních vlivů 
 

Kumulativními účinky se rozumí dopady vyplývající z kombinace vlivů hodnocené 

koncepce (Změna č. 1 ÚP Králíky) s vlivy, vyplývajícími z jiných existujících 

plánů, projektů nebo koncepcí, jež mohou ovlivnit lokality soustavy NATURA 

2000 a předměty jejich ochrany. Takovými rozvojovými aktivitami jsou např. 

územní plány okolních obcí, ale i konkrétní záměry většího rozsahu, a to i 

přeshraniční. Problém hodnocení kumulativních vlivů na úrovni koncepce spočívá 

zejména v absenci technických detailů a rozsahu jednotlivých záměrů a v jejich 

velkém počtu. V případě posuzované koncepce se nepředpokládá, že by 

v kumulaci s vlivy, vyplývajícími z jiných koncepcí, mohla Změna č. 1 ÚP Králíky 

představovat významný negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany 

potenciálně dotčených lokalit soustavy NATURA 2000 či na jejich celistvost. U 

staveb, jež nebylo možno v této fázi vyhodnotit (přeložka silnice I/43), je 

doporučeno vyhodnocení jejich kumulativních vlivů podle §45i ve stadiu záměru, 

tedy v době známých technických parametrů a přesného umístění (vedení) 

těchto staveb.              
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7. Návrh opatření minimalizující negativní vlivy  

(zmírňující opatření) 
 

Pro většinu návrhových ploch obsažených ve Změně č. 1 ÚP Králíky není potřeba 

definovat konkrétní a cílená opatření k minimalizaci negativních vlivů. Výjimku 

představují některé liniové stavby, u kterých byl jejich vliv vyhodnocen 

v kategorii mírně negativního vlivu. Dodržením navržených opatření lze jejich 

negativní vliv zmírnit či zcela eliminovat.  
 

Pro záměr na propojení vodovodů mezi obcemi Červený Potok a Dolní 

Hedeč (návrhová plocha Z1/Ti-1) je doporučeno provádět všechny terénní práce 

spojené se zvýšeným ruchem v období mimo hnízdění chřástalů polních, tedy 

mimo období od počátku května do půlky srpna. Pokud bude nutné práce 

provádět i v tomto období, je třeba počítat s možností negativního ovlivnění 

lokální populace chřástalů na úrovni mírně negativního vlivu (-1).   
 

Pro záměr na přeložku silnice I/43 v místě křížení s korytem Tiché Orlice je 

doporučeno dodržet následující zásady: 

1) V případě nutnosti vstupovat těžkou technikou do koryta toku nebo 

jakýchkoliv stavebních prací v omočené části koryta provést záchranný odlov a 

transfer larev mihulí ze zasaženého úseku toku.  

2) Případné úpravy koryta v podmostí by měly zachovat migrační prostupnost 

toku oběma směry. V podmostí by měly být zachovány dostatečné světlostní 

podmínky.  
 

Pro výstavbu účelových komunikací v k.ú. Horní Lipka a k.ú. Červený 

Potok není potřeba přijímat žádná nadstandardní opatření s výjimkou 

návrhových ploch Z1/Ds-11 a Z1/Ds-12, u kterých je doporučeno vyloučit 

stavební práce z období přítomnosti a hnízdění chřástalů polních (od počátku 

května do půlky srpna).       
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8. Shrnutí a závěr 
 

Předkládané hodnocení, jehož předmětem byla Změna č. 1 územního plánu 

Králíky, odpovídá posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (o ochraně 

přírody a krajiny, v platném znění). Proces posuzování podle § 45i příslušné 

koncepce probíhal od konce června 2013 do počátku srpna 2014. Posuzování 

podle §45i probíhalo v souběhu s tvorbou územního plánu obce, tedy metodou ex 

ante. V průběhu hodnocení byly z návrhu ÚP postupně vyloučeny návrhové 

plochy, jež byly vyhodnoceny v kategorii významně negativního vlivu. V době 

posuzování koncepce byla k dispozici textová i grafická část návrhu ÚP, ze 

kterých byla zřejmá přesná lokalizace návrhových ploch a způsob jejich 

budoucího využití.  
 

Jako potenciálně ovlivněné lokality soustavy NATURA 2000 byly identifikovány 

PO Králický Sněžník, kde tvoří předmět ochrany chřástal polní, a EVL Tichá 

Orlice, kde tvoří předmět ochrany mihule potoční. Většina návrhových ploch 

z konečné verze návrhu ÚP byla vyhodnocena v kategorii nulového vlivu, a to 

zejména proto, že plochy svým přírodním charakterem a umístěním neodpovídají 

biotopovým nárokům chřástalů. Několik ploch bylo vyhodnoceno v kategorii 

mírně negativního vlivu (- 1). Jedná se bez výjimky o liniové stavby, jež do určité 

míry zasahují do potenciálních stanovišť chřástalů nebo do blízkosti jejich 

prokázaného výskytu. V případě EVL Tichá Orlice je jediným potenciálním rizikem 

záměr na přeložku silnice I/43, jejíž trasa křižuje koryto Tiché Orlice v místě 

s prokázaným výskytem mihulí. Z důvodu absence technických detailů 

přemostění byl záměr přeložky silnice na EVL Tichá Orlice vyhodnocen v kategorii 

vliv nelze vyhodnotit (?) s doporučením budoucího vyhodnocení ve fázi záměru. 

Součástí hodnocení je soubor doporučení zmírňující negativní dopad koncepce na 

lokality soustavy NATURA 2000 a předměty jejich ochrany.  
 

Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že 

hodnocená koncepce – Změna č. 1 Územního plánu Králíky nemá 

významný negativní vliv na příznivý stav předmětů ochrany lokalit 

soustavy NATURA 2000, ani na jejich celistvost.  
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