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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 Mladkov. 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 Mladkov může mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany 
nebo celistvost Ptačí oblasti Králický Sněžník a Evropsky významné lokality Tichá Orlice. 
Konkrétně se jedná o stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje 
zn. 32142/2012/OŽPZ/Le ze dne 30.5. 2012, které je přílohou tohoto hodnocení.  

 
1.2. Cíle a metody hodnocení 

Cílem hodnocení je posoudit vlivy návrhu ÚP Mladkov 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 předmětů 
ochrany PO Králický Sněžník a EVL Tichá Orlice.  

Ve druhé fázi hodnocení bylo na základě identifikace potenciálních vlivů 
posuzovaného návrhu ÚP provedeno posouzení vlivů na populace ovlivněných předmětů 
ochrany 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).  

V dotčeném správním obvodu Mladkova nejsou vymezeny jádrové zóny výskytu 
chřástala polního v PO Králický Sněžník (Hora et al. 2010). V metodickém pokynu pro 
vyhodnocení vlivu je mimo jiné 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 
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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 Mladkov 
 
Pořizovatel:  Městský úřad Králíky 

 Velké náměstí 5 
561 69 Králíky 
 

Popis koncepce: Návrh ÚP je vypracován v jedné variantě a řeší správní území Mladkova, 
které tvoří tato katastrální území –Mladkov, Petrovičky u Mladkova a Vlčkovice u Mladkova. 
ÚP vymezuje zastavitelné plochy (Z) s rozdílným způsobem využití. Dále vymezuje plochu 
přestavby, koridor dopravní infrastruktury a plochy změn v krajině.   

Grafické znázornění ploch je součástí výkresové části návrhu ÚP Mladkov. 
V tabulce 1 je uveden seznam návrhových ploch, které jsou předmětem hodnocení. 
V posledním sloupci tabulky je uvedeno, zda byl vliv realizace plochy na předměty ochrany 
lokalit soustavy Natura 2000 vyloučen nebo nikoliv, a případně, která lokalita může být 
ovlivněna. 

 
Tabulka 1: Seznam hodnocených ploch Návrhu ÚP Mladkov, kde je  

označení 
plochy navržený způsob využití výměra 

(ha) 
katastrální 

území 

Vliv vyloučen/ 
nevyloučen 

Dotčená lokalita 
Natura 2000 

Z01 
SV 

- rozšíření stávajícího areálu 
v jihozápadním cípu Vlčkovic 

0,19 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 

Z02 
SV 

- zástavba v jihozápadním cípu 
Vlčkovic 

0,61 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 
 

Z03 SV 
- zástavba nad Studenským potokem 0,25 Vlčkovice u 

Mladkova 
Vliv vyloučen 
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označení 
plochy navržený způsob využití výměra 

(ha) 
katastrální 

území 

Vliv vyloučen/ 
nevyloučen 

Dotčená lokalita 
Natura 2000 

ve Vlčkovicích 

Z04 TI 
- plocha pro ČOV ve Vlčkovicích 0,24 Vlčkovice u 

Mladkova 
Vliv vyloučen 

Z05 
BV 

- zástavba proluky na severní hraně 
údolí Studenského potoka 1 

0,15 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 
 

Z06 
BV 

- zástavba proluky na severní hraně 
údolí Studenského potoka 2 

0,40 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 

Z07 
BV 

- zástavba za areálem dřevovýroby 
v centru Vlčkovic 

0,11 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 

Z08 BV 
- zástavba severní části Vlčkovic 1 0,89 Vlčkovice u 

Mladkova 
Vliv vyloučen 

 

Z09 BV 
- zástavba severní části Vlčkovic 2 0,58 Vlčkovice u 

Mladkova 
Vliv vyloučen 

Z10 
BV 

- zástavba pod Kostelním vrchem 
v severovýchodním cípu Vlčkovic 1 

0,41 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 

Z11 
BV 

- zástavba pod Kostelním vrchem 
v severovýchodním cípu Vlčkovic 2 

0,53 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 
 

Z12 
BV 

- dostavba nezastavěné plochy 
severovýchodní části Vlčkovic 

0,35 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 

Z13 
VL 

- rozvojová plocha areálu výroby ve 
Vlčkovicích 

0,26 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv nevyloučen 
EVL Tichá Orlice 

Z14 
OS 

- plocha pro rozvoj sportovního 
areálu u zastávky ČD 

0,98 Mladkov 
Vliv nevyloučen 

EVL Tichá Orlice 
 

Z15 

DS 
- podmiňující dopravní infrastruktura 
pro zástavbu lokality pod Šibeničním 

vrchem 

0,28 Mladkov 

Vliv vyloučen 

Z16 
BV 

-zástavba lokality pod Šibeničním 
vrchem 2 

2,04 Mladkov 
Vliv vyloučen 

Z17 
BV 

-zástavba lokality pod Šibeničním 
vrchem 1 

1,51 Mladkov 
Vliv vyloučen 

 

Z18 
BV 

- zástavba nad cestou na Šibeniční 
vrch 

0,14 Mladkov 
Vliv vyloučen 

Z19 
BV 

- zástavba svahu pod lesem 
východního svahu Šibeničního vrchu 

0,76 Mladkov 
Vliv vyloučen 

Z20 
BV 

- zástavba proluky u truhlárny za 
Obecním úřadem 

0,15 Mladkov 
Vliv vyloučen 

 

Z21 BV 
-zástavba západně centra Mladkova 0,43 Mladkov Vliv vyloučen 

Z22 BV 
-zástavba pod zatáčkou na Petrovičky 0,10 Mladkov Vliv nevyloučen 

PO Králický Sněžník 
Z23 BV 0,34 Mladkov Vliv nevyloučen 
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označení 
plochy navržený způsob využití výměra 

(ha) 
katastrální 

území 

Vliv vyloučen/ 
nevyloučen 

Dotčená lokalita 
Natura 2000 

- zástavba v Mladkově za kostelem EVL Tichá Orlice 
 

Z24 BV 
- zástavba lokality Na Ovčárně 1,02 Mladkov Vliv vyloučen 

Z25 
DS 

- podmiňující dopravní infrastruktura 
pro zástavbu lokality Na Ovčárně 

0,07 Mladkov 
Vliv vyloučen 

Z26 
VL 

- rozvojová plocha pod areálem 
výroby na východní hranici 

1,81 Mladkov 
Vliv nevyloučen 

PO Králický Sněžník 
 

Z27 
DS 

- plocha záchytného parkoviště u 
vleku 

0,19 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 

Z28 
RI 

- plocha rekreačního bydlení nad 
kapličkou 

0,15 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv nevyloučen 
PO Králický Sněžník 

 

Z29 
RI 

- rozvojová plocha rekreace nad 
silnicí v Petrovičkách - jižní 

1,01 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv nevyloučen 
PO Králický Sněžník 

 

Z30 
RI 

- plocha rekreačního bydlení pod 
zatáčkou ve středu Petroviček 

0,42 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv nevyloučen 
PO Králický Sněžník 

 

Z31 
OV 

- rozvojová plocha vybavenosti 
v Petrovičkách 

0,75 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv nevyloučen 
PO Králický Sněžník 

 

Z32 
RI 

- plocha rekreačního bydlení nad 
zatáčkou ve středu Petroviček 

0,45 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv nevyloučen 
PO Králický Sněžník 

 

Z33 
RI 

- rozvojová plocha rekreace nad 
cestou v „horních“ Petrovičkách 

1,36 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv nevyloučen 
PO Králický Sněžník 

 

Z34 
RI 

- plocha rekreačního bydlení pod 
silnící v „horních“ Petrovičkách 

0,26 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv nevyloučen 
PO Králický Sněžník 

 

Z35 

RI 
- plocha rekreačního bydlení v údolí 

pod ovčínem v „horních“ 
Petrovičkách 

0,40 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 
 

Z36 
DS 

- plocha parkoviště u Kašparovy 
chaty 

0,07 Petrovičky u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 

P01 
BV 

- přestavba zemědělského areálu v 
severní části Vlčkovic 

0,17 Vlčkovice u 
Mladkova 

Vliv vyloučen 

D01 DSk 
- koridor přeložky silnice I/11 71,07 Mladkov Vliv nevyloučen 

PO Králický Sněžník 

K01 
NSrs 

- rozšíření dojezdové části 
sjezdovky v Petrovičkách 

0,16 Mladkov 
Vliv vyloučen 

K02 
NP 

- realizace části 
nadregionálního biokoridoru K 80 

1,21 Mladkov 
Vliv vyloučen 

 

K03 
NP 

- realizace části lokálního 
biokoridoru LBK 09.2 

0,56 Mladkov 
Vliv vyloučen 
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3. Údaje o dotčených lokalitách soustavy Natura 2000 

3.1. Identifikace dotčených lokalit 

Do správního území Mladkova zasahují dvě lokality soustavy Natura 2000. Jedná se o 
Evropsky významnou lokalitu Tichá Orlice a Ptačí oblast Králický Sněžník.  
 Další nejblíže vymezenou lokalitou soustavy Natura 2000 je Evropsky významná 
lokalita Bouda u Těchonína, která se nachází 4 700 m jihozápadně od centra Mladkova. 
Předmětem ochrany jsou zde populace netopýra černého a netopýra velkého. Vzhledem 
k umístění návrhových ploch a charakteru záměrů, lze její ovlivnění vyloučit. Dotčení jiných 
lokalit soustavy Natura 2000 lze vyloučit. 
 

3.2. Popis dotčených lokalit 

Podrobná charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 i jejich předmětů 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 dotčených lokalitách.  

 

Evropsky významná lokalita Tichá Orlice 

Kód lokality: CZ0533314  
Rozloha: 39,17 ha 
 
Popis lokality: 
Jedná se o úsek toku Tiché Orlice od Kunčic u Letohradu (10 km sv. od Ústí nad Orlicí) k 
pramenům. Tok je podhorský v kamenitém nebo štěrkovitém korytě, lokálně jsou přítomny 
jemnější usazeniny, které jsou nezbytným předpokladem pro výskyt předmětu ochrany této 
lokality, kterým je populace mihule potoční (Lampetra planeri). Z dalších druhů jsou 
přítomny ryby pstruhového a lipanového pásma - pstruh obecný (Salmo trutta), vranka 
obecná (Cottus gobio), střevle potoční (Phoxinus phoxinus), lipan podhorní (Thymallus 
thymallus), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) a mník jednovousý (Lota lota).   

Podíl populace mihule potoční vyskytujícího se v EVL Tichá Orlice v poměru k 
populaci tohoto druhu na území ČR se pohybuje mezi 2 % až > 0 %.  Populace zde není 
izolovaná, protože leží uvnitř celkového areálu rozšíření druhu a lokalita je pro zachování 
druhu velmi významná.  
 
Popis předmětu ochrany: 
Mihule potoční patří mezi kriticky ohrožené druhy dle vyhlášky 395/1992 Sb. Vyskytuje se 
výhradně ve sladkých tekoucích vodách s jemnými bahnitými náplavami, ve kterých žijí larvy 

http://www.nature.cz
http://www.biomonitoring.cz
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(zvané minohy) zahrabány v jemném sedimentu. Úseky s písčitým až štěrkovitým dnem 
využívají dospělé mihule jako místa tření. Živí se především detritem, rozsivkami, řasami a 
jemnými zbytky rostlin. Většinou ve čtvrtém nebo pátém roce života dochází k metamorfóze, 
kdy se z larev stávají plodní dospělci. Dospělí jedinci již potravu nepřijímají a po tření hynou.  

Nejvýznamnějšími faktory ohrožení pro mihuli potoční jsou nevhodné úpravy toků, při 
nichž dochází k likvidaci vhodných náplavů a dnového substrátu pro život minoh a také 
dlouhodobé znečištění některých potoků a řek a nadměrná rybí obsádka. Přes příznivé zprávy 
o opětovném celoplošném rozšíření mihule potoční ve svém původním areálu je nutné 
zachovat toky, v nichž se vyskytuje, ve stavu umožňujícím její dlouhodobou existenci. Je 
zapotřebí přísně chránit obývaný biotop a případně umožnit jeho další rozšíření vhodnými 
úpravami, po kterých se vytvoří více vyhovujících stanovišť. Je nutné vyvarovat se především 
zahlubování toků, zpevňování koryt a těžby jemných náplavů (dle www.biomonitoring.cz). 

 

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 
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.  
 
 

http://www.biomonitoring.cz)
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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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3.3. Vyhodnocení přítomnosti předmětů ochrany dotčených lokalit soustavy 
Natura 2000 

 
EVL Tichá Orlice: 
Jediným předmětem ochrany je zde populace mihule potoční. Pro její výskyt je nezbytná 
přítomnost vhodných bahnito-písčitých náplavů, v nichž se po dobu několika let vyvíjejí její 
larvy. Její výskyt je udáván dle nálezové databáze ND AOPK ČR (© Lusk in Hanel 2001) 
v meandrujícím úseku řeky Tichá Orlice v k.ú. Mladkov. 
   
PO Králický Sněžník: 
Jediným předmětem ochrany PO Králický Sněžník je chřástal polní, který využívá výhradně 
bezlesé biotopy. Data o jeho výskytu byla získána z ústředního pracoviště AOPK ČR v Praze, 
kde se shromažďují údaje z pravidelného monitoringu ptačích oblastí.  

K dispozici také byly údaje z hodnocení vlivů záměrů dle § 45i zákona č. 114/1992 
Sb., v platném znění, které byly v zájmovém území v minulosti realizovány.   

Dle zjištěných podkladů se chřástal polní v zájmovém území vyskytuje ve větší 
vzdálenosti od obytné zástavby, v prostoru západně od Petroviček. V případě přítomnosti 
preferovaného biotopu (mokřiny a prameniště) byl jeho výskyt zaznamenán i blízkosti 
stávající zástavby (jižně od Vlčkovic, západně od Mladkova). 

Všechny návrhové plochy na území PO Králický Sněžník nebo v blízkosti její hranice 
byly vyhodnoceny také z hlediska potenciálního významu jako vhodného biotopu chřástala 
polního. 
 

4. Hodnocení vlivu koncepce na lokality soustavy Natura 2000 

4.1. Zhodnocení úplnosti podkladů pro hodnocení 

Pro účely hodnocení byly zadavatelem poskytnuty následující podklady: 
• Návrh ÚP Mladkov (textová část, výkresová část), Urbaplan s.r.o., Hradec Králové. 

 
Pro zjištění výskytu předmětů ochrany byly využity následující podklady: 

• Výpis údajů z Nálezové databáze AOPK ČR s údaji o výskytu mihule potoční 
v zájmovém území. 

• Data o výskytu chřástala polního získaná na základě monitoringu v PO Králický 
Sněžník poskytnutá ústředním pracovištěm AOPK ČR, Praha. 

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

• Aktualizovaná vrstva mapování biotopů (AOPK ČR 2016) dostupná na 
http://mapy.nature.cz 

http://mapy.nature.cz
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Podklady poskytnuté zadavatelem byly shledány ve většině případů jako dostatečné (úměrně 
měřítku koncepce) pro provedení hodnocení návrhových ploch.  
 
4.2. Hodnocení vlivů na dotčené lokality soustavy Natura 2000 

Vyhodnocení vlivu ploch navrhovaných v hodnoceném návrhu ÚP Mladkov nebylo založeno 
pouze na prostorových vztazích (územním střetu), ale byly brány v úvahu i možnosti 
nepřímého ovlivnění, které by mohlo být způsobeno záměry vzdálenými od hranice PO 
Králický Sněžník a EVL Tichá Orlice.  

Níže je uveden komentář k jednotlivým plochám, u kterých nebyl vliv v prvotním 
screeningu vyloučen.  Plochy jsou rozděleny podle katastrálních územích, kde jsou umístěny. 

 
Komentář k vyhodnocení vlivů realizace záměru v návrhových plochách, u kterých 
nebyl vliv vyloučen:   
 
Vlčkovice u Mladkova: 
Z13: VL – rozvojová plocha areálu výroby, 0,26 ha 
Plocha je umístěna mimo území dotčené PO a EVL. Navazuje na stávající průmyslový areál. 
V současnosti se zde nacházejí travní porosty, které jsou vhodným biotopem chřástala 
polního. Jeho výskyt byl doložen severně od stávajícího areálu, cca 200 m od rozvojové 
plochy, která je situována jižně.   
 Vzhledem k umístění plochy mimo území PO Králický Sněžník, její omezené rozloze a 
umístění, nedojde její realizací k významnému zásahu do biotopu chřástala polního. Nebude 
dotčen jeho preferovaný biotop. Vliv byl na základě výše uvedených důvodů vyhodnocen 
jako mírně negativní.  
 
Mladkov: 
Z14: OS – plocha pro rozvoj sportovního areálu u zastávky ČD,  0,98 ha 
Plocha se nachází v sousedství stávajícího sportovního hřiště v nivě řeky Tichá Orlice, kde je 
vymezena EVL. Nyní se zde nachází travní porost ovsíkové louky, který je místy podmáčen. 
Při realizaci plochy nedojde dle jejího vymezení k zásahu do břehového porostu toku. 
V případě, že zde dojde při realizaci záměru k výstavbě, je nutné zabezpečit likvidaci 
odpadních vod na centrální ČOV, případně zajistit jejich dostatečné čištění jiným způsobem. 
 Realizace záměru nebude znamenat přímý zásah do toku Tichá Orlice. Vzhledem 
k charakteru záměru nedojde k ovlivnění populace mihule, která je předmětem ochrany EVL 
Tichá Orlice. 
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Z22: BV – zástavba pod zatáčko na Petrovičky, 0,10 ha  
Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník. Navazuje na stávající zástavbu a je 
využívána jako zahrada a není tedy vhodným biotopem chřástala polního. Jeho výskyt nebyl 
v okolí plochy zaznamenán. Realizací plochy nedojde k ovlivnění předmětu ochrany PO 
Králický Sněžník. 
 
Z23: BV – zástavba v Mladkově za kostelem, 0,34 ha 
Plocha byla vymezena v blízkosti hranice EVL Tichá Orlice. Nyní se zde nachází porost 
náletových dřevin. Mezi plochou a územím EVL vede na náspu železniční trať.  
 Realizací plochy nedojde k přímému zásahu do toku a ovlivnění populace mihule 
potoční nepřímými vlivy nepředpokládáme.  
 
Z26: VL – rozvojová plochy pod areálem výroby na východní hranici, 1,81 ha 
Plocha je vymezena na okraji zastavěného území obce Mladkov, v sousedství stávajícího 
zemědělského družstva, při silnici II/312, která tvoří hranici PO Králický Sněžník. 
V současnosti je území využíváno jako pole, které není vhodným biotopem chřástala polního. 
Jeho výskyt nebyl v okolí plochy zaznamenán. Změnou využívání plochy nedojde k ovlivnění 
jeho populace v PO Králický Sněžník. 
 
Petrovičky u Mladkova: 
Z28: RI - plocha rekreačního bydlení nad kapličkou, 0,15 ha 
Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník. Je součástí rozptýlené zástavby rekreačních 
objektů. Plocha není obhospodařována, převládá zde nálet listnatých druhů dřevin a ruderální 
vegetace. Realizací záměru nebude dotčen vhodný biotop chřástala polního, jeho ovlivnění lze 
vyloučit.  
 
Z29: RI - rozvojová plocha rekreace nad silnicí v Petrovičkách – jižní, 1,01 ha 
Plocha leží na území PO Králický Sněžník. Je vymezena na svahu nad silniční komunikací 
mezi rozvolněnou zástavbou a zapojeným porostem listnatých druhů dřevin. Je součástí 
rozsáhlých lučních porostů, které jsou užívaným biotopem chřástala polního. Nejblíže je 
výskyt zaznamenán cca 450 m jihovýchodně od hranice plochy. Realizací záměru dojde ke 
ztrátě vhodného biotopu chřástala polního, k přímému ovlivnění jeho užívaného hnízdiště 
ovšem nedojde. Vzhledem k situování plochy a jejímu rozsahu nebude plánovaná výstavba 
znamenat významné ovlivnění jeho populace v PO Králický Sněžník. Vliv byl vyhodnocen 
jako mírně negativní.  
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Z30: RI - plocha rekreačního bydlení pod zatáčkou ve středu Petroviček, 0,42 ha 
Plocha byla vymezena u hranice PO Králický Sněžník. Je součástí rozvolněné zástavby obce. 
Zčásti zarůstá náletem listnatých dřevin, na části je louka. Plocha svým charakterem není 
vhodným biotopem chřástala polního a k ovlivnění jeho populace na území proto PO nedojde.  
 
Z31: OV - rozvojová plocha vybavenosti v Petrovičkách, 0,75 ha 
Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník a sousedí s návrhovou plochou Z29. Nyní je 
zde zapojený porost náletových dřevin. Svým současným charakterem není vhodným 
biotopem chřástala polního. Změnou ve využívání plochy nedojde k ovlivnění jeho populace 
v PO Králický Sněžník. 
 
Z32: RI - plocha rekreačního bydlení nad zatáčkou ve středu Petroviček, 0,45 ha 
Plocha byla vymezena na území PO Králický Sněžník a je situována v proluce stávající 
rozptýlené zástavby. Svým současným využitím, jako zarůstající zahrada, nepřestavuje 
vhodný biotop chřástala polního. K ovlivnění jeho populace tedy nedojde. 
 
Z33: RI - rozvojová plocha rekreace nad cestou v „horních“ Petrovičkách, 1,36 ha 
Plocha se nachází na území PO Králický Sněžník a je vymezena na svahu u silniční 
komunikace. Realizací zástavby dojde k záboru travních porostů s rozptýlenou zelení. Plocha 
je od rozsáhlých travních porostů, které jsou užívaným biotopem chřástala polního, oddělena 
výsadbou dřevin. Nejbližší výskyt chřástala byl od hranice plochy zaznamenán cca 700 m 
jihovýchodním směrem. Změnou ve využívání plochy dojde ke ztrátě vhodného biotopu 
chřástala polního na území PO Králický Sněžník. Vzhledem k velikosti plochy a její současné 
izolovanosti od užívaného biotopu chřástala, nedojde k jeho významnému ovlivnění. Vliv byl 
vyhodnocen jako mírně negativní. 
 
Z34: RI - plocha rekreačního bydlení pod silnící v „horních“ Petrovičkách, 0,26 ha 
Návrhová plocha se nachází v PO Králický Sněžník a byla vymezena u silniční komunikace 
v proluce stávající rozptýlené zástavby. Svou polohou a využitím není vhodným biotopem 
chřástala polního. K ovlivnění jeho populace na území PO Králický Sněžník proto nedojde. 
 
D01: DSk – koridor přeložky silnice I/11, 71,07 ha 
Důvodem vymezení dopravního koridoru je přeložka silnice II/312 v k.ú. Mladkov, která 
prochází severně od stávající zástavby. Mezi silnicemi II/312 a II/311 protíná území PO 
Králický Sněžník.  

Vedení trasy je v souladu se Zásadami územního rozvoje Pardubického kraje (2009) a 
jejich aktualizací č. 1 (2014). Konkrétně se jedná o záměr D28 - přeložka silnice I/11; úsek 
Šedivec – Lichkov. Posouzení vlivu této koncepce na evropsky významné lokality a ptačí 
oblasti podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění 
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provedl RNDr. Milan Macháček v roce 2009. Jako potenciálně ovlivněná byla určena EVL 
Tichá Orlice. Závěrem hodnocení bylo konstatování, že vliv realizace záměru nelze 
vyhodnotit z důvodu nedostatečné podrobnosti umístění stavby a jejího technického řešení. 
V hodnoceném návrhu ÚP nejsou i nadále parametry komunikace specifikovány. 

Výstavba silničních komunikací představuje trvalý zásah do biotopu druhu a může také 
docházet k přímému ohrožení jedinců chřástala či k rušení vlivem světla v nočních hodinách a 
působením hluku. Chřástali jsou schopni po určitou dobu přítomnost komunikace tolerovat, 
ale poté dochází ke snižování početnosti až k opuštění stanoviště (Chvojková et al. 2011).  

Dle dostupných dat nebyl v navržené trase komunikace výskyt chřástala polního 
zaznamenán. Nejblíže byl jeho výskyt zaznamenán cca 450 m severně od hranice koridoru. 
Ve východní části plochy dojde k ovlivnění preferovaných biotopů chřástala polního, které 
jsou součástí jeho užívaného biotopu.    

Navržená trasa je vedena v  sousedství zastavěného území obce a její realizace nebude 
znamenat významnou fragmentaci lučních porostů.  

Pro vyhodnocení ztráty biotopu chřástala či jeho narušení je nutné provést několikaleté 
detailní sledování výskytu chřástala polního na místě stavby i v jejím širším okolí. 
V současnosti bez znalosti přesného umístění stavby a jejich technických parametrů nelze 
realizaci záměru vyhodnotit. Realizací zmírňujících opatření mohou být nepřímé negativní 
vlivy spojené s vyššími intenzitami hluku a světla minimalizovány (např. výsadbou clonících 
pásů dřevin či instalací protihlukových stěn). Vyhodnocení vlivu si vyžádá samostatné 
hodnocení vlivu výstavby komunikace dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., které bude založeno 
na nejméně dvouletém aktuálním biologickém průzkumu. Součástí bude i navržení vhodných 
zmírňujících opatření k minimalizaci negativního ovlivnění výstavby a provozu komunikace.  
 
4.3. Klasifikace zjištěných vlivů 

Na základě výše uvedeného hodnocení jsou v následujícím přehledu (tabulka 2) klasifikovány 
hodnoty vlivů jednotlivých návrhů ploch a opatření, které by mohly ovlivnit populaci 
chřástala polního v PO Králický Sněžník nebo populaci mihule potoční v EVL Tichá Orlice. 
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 
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 
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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, kterým je populace chřástala polního v PO 
Králický Sněžník.  

 
Tabulka 2: Klasifikace významnosti vlivu u návrhových ploch v ÚP Mladkov  

označení 
plochy navržený způsob využití výměra 

(ha) 
katastrální 

území 
Významnost vlivu 

Z13 
VL 

- rozvojová plocha areálu výroby ve 
Vlčkovicích 

0,26 Vlčkovice u 
Mladkova 

-1 

Z14 
OS 

- plocha pro rozvoj sportovního 
areálu u zastávky ČD 

0,98 Mladkov 
0 

Z22 BV 
-zástavba pod zatáčkou na Petrovičky 0,10 Mladkov 0 

Z23 BV 
- zástavba v Mladkově za kostelem 0,34 Mladkov 0 

Z26 
VL 

- rozvojová plocha pod areálem 
výroby na východní hranici 

1,81 Mladkov 
0 

Z28 
RI 

- plocha rekreačního bydlení nad 
kapličkou 

0,15 Petrovičky u 
Mladkova 

0 

Z29 
RI 

- rozvojová plocha rekreace nad 
silnicí v Petrovičkách - jižní 

1,01 Petrovičky u 
Mladkova 

-1 

Z30 
RI 

- plocha rekreačního bydlení pod 
zatáčkou ve středu Petroviček 

0,42 Petrovičky u 
Mladkova 

0 

Z31 
OV 

- rozvojová plocha vybavenosti 
v Petrovičkách 

0,75 Petrovičky u 
Mladkova 

0 

Z32 
RI 

- plocha rekreačního bydlení nad 
zatáčkou ve středu Petroviček 

0,45 Petrovičky u 
Mladkova 

0 

Z33 RI 1,36 Petrovičky u -1 
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označení 
plochy navržený způsob využití výměra 

(ha) 
katastrální 

území 
Významnost vlivu 

- rozvojová plocha rekreace nad 
cestou v „horních“ Petrovičkách 

Mladkova 

Z34 
RI 

- plocha rekreačního bydlení pod 
silnící v „horních“ Petrovičkách 

0,26 Petrovičky u 
Mladkova 

0 

D01 DSk 
- koridor přeložky silnice I/11 71,07 Mladkov ? 

 
Plochy, u kterých bylo konstatováno mírně negativní ovlivnění (hodnota –1), 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 nebo se zde 
vyskytuje jeho vhodný biotop. Plochy Z29 a Z33 se nacházejí na území PO, plocha Z13 mimo 
toto území při její hranici. 

V případě dopravního koridoru nebylo možné významnost vlivu záměru vyhodnotit. 
Důvodem byl nedostatek informací o přesném umístění stavby a technickém řešení 
komunikace. Vyhodnocení vlivu přeložky komunikace by měl předcházet několikaletý 
průzkum výskytu chřástala polního v ovlivněném území a jeho okolí. 

Ostatní plochy, u kterých bylo ovlivnění předmětů ochrany PO Králický Sněžník a EVL 
Tichá Orlice předem vyloučeno, byly klasifikovány s nulovým vlivem.  
 Odůvodnění stanovení míry významnosti vlivu je uvedeno v komentářích k jednotlivým 
plochám 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 realizace hodnoceného návrhu ÚP Mladkov dochází ke kumulativnímu  
ovlivnění biotopu chřástala polního v PO Králický Sněžník. K přímému ovlivnění jeho 
populace nedojde, protože návrhové plochy jsou situovány ve větší vzdálenosti než 200 m od 
známého výskytu. Realizací ploch Z29 a Z33 dochází k úbytku vhodného biotopu chřástala 
polního na území PO. Celková ovlivněná plocha je 2,37 ha. K další ztrátě dochází mimo 
území PO a to v případě realizace plochy Z13, kdy bude také dotčen travní porost o rozloze 
0,26 ha, který je součástí užívaného biotopu chřástala polního. Celkově dojde ke ztrátě 2,63 
ha vhodného biotopu chřástala polního. Jeho preferovaný biotop však dotčen nebude. 
Z celkové rozlohy PO Králický Sněžník, která je 30 191,67 ha, to znamená ztrátu 0,008 %, 
což je zanedbatelné.   

V případě vyhodnocení kumulativního ovlivnění je třeba také zohlednit společný vliv 
všech návrhových ploch v kumulaci se záměry realizovanými v zájmovém území. Dle 
informačního serveru EIA/SEA byla v zájmovém území plánována výstavba několika 
větrných elektráren (k.ú. Mladkov, k.ú. Vlčkovice u Mladkova). Vzhledem k výsledku Studie 
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potenciálního vlivu výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz území 
Pardubického kraje (Studio B&M, 2007 in Urbaplan 2016) nejsou v území vymezovány 
plochy pro větrné elektrárny. Záměry jiné povahy nejsou dle dostupných informací v území 
plánovány. 

Na základě výše uvedených údajů lze konstatovat, že realizace návrhu ÚP Mladkov 
nemá významný kumulativní vliv na populaci chřástala polního v PO Králický Sněžník.  
  

4.5. Vyhodnocení přeshraničních vlivů 

Zájmové území sousedí s Polskou republikou. Nejblíže situovanou lokalitou soustavy Natura 
2000 na území Polska je  EVL Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika (PLH020016), která se 
nachází cca 9 km SV od dotčené plochy a navazuje na PO Králický Sněžník na území ČR. 
Předmětem ochrany jsou zde evropsky významná stanoviště a druhy rostlin a živočichů. 
Vzhledem k charakteru plánovaných záměrů nedojde k ovlivnění předmětů ochrany této EVL. 
 
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.  
 Vzhledem k povaze záměru a jejich umístění nedojde realizací ÚP Mladkov 
k významnému ovlivnění celistvosti PO Králický Sněžník. K ovlivnění EVL Tichá Orlice 
změnou ve využívání návrhových ploch nedojde. 
 
4.7. Vyhodnocení variant 

Návrh ÚP Mladkov byl předložen k hodnocení v jedné aktivní variantě.  
 
 

5. Závěr 
Cílem tohoto hodnocení bylo posoudit vliv návrhu ÚP Mladkov na předměty ochrany 
a celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Jako potenciálně ovlivněná byla určena EVL Tichá 
Orlice a PO Králický Sněžník. Na základě vyhodnocení bylo zjištěno, že návrh územního 
plánu  Mladkov nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost EVL Tichá 
Orlice a PO Králický Sněžník. 
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