Návrh ÚPO Stříbrná – hodnocení vlivu koncepce na soustavu N2000
_________________________________________________________________________

Návrh ÚPO Stříbrná

Hodnocení vlivu koncepce
na lokality soustavy NATURA 2000

říjen 2009

1

Návrh ÚPO Stříbrná – hodnocení vlivu koncepce na soustavu N2000
_________________________________________________________________________

Předmět hodnocení: Návrh ÚPO Stříbrná
Zadavatel:

Obec Stříbrná
Stříbrná 670
358 01 Kraslice
IČO : 00259616

Zpracovatel:

RNDr. Oldřich Bušek
autorizovaná osoba pro hodnocení dle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění
(rozhodnutí č.j. 630/3245/04 ze dne 30.11.2004)
Pod Jelením skokem 5, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 468 72 990
DIČ: CZ 5602200373

Kontakt:

tel : 353 235 184 mobil : 728 607 751
E-mail : old.busek@tiscali.cz

Datum : Karlovy Vary, 12.10. 2009

Podpis :

2

Návrh ÚPO Stříbrná – hodnocení vlivu koncepce na soustavu N2000
_________________________________________________________________________

OBSAH

1. Zadání a cíl posouzení ....................................................................................... 4
2. Metodika .......................................................................................................... 5
3. Popis záměru ...................................................................................................

6

4. Obecná fyzicko-geografická charakteristika lokality .....................................

6

5. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti
dotčené záměrem .............................................................................................

7

6. Hodnocení pravděpodobných vlivů záměru na EVL ......................................

9

6.1.Vlivy na stanoviště .................................................................................

10

6.2 . Vlivy na druhy rostlin a ţivočichů .......................................................

11

6.3. Celkové vyhodnocení pravděpodobných významných vlivů
na lokalitu soustavy N2000 ...............................................................

11

7. Závěry a doporučení ......................................................................................

12

8. Literatura a podklady ....................................................................................

13

9. Zkratky ..........................................................................................................

14

10. Přílohy .........................................................................................................

14

3

Návrh ÚPO Stříbrná – hodnocení vlivu koncepce na soustavu N2000
_________________________________________________________________________

1. ZADÁNÍ A CÍL POSOUZENÍ
Koncepcí, pro kterou se posuzuje významnost vlivů na lokality soustavy Natura 2000
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je návrh územního plánu
obce, vypracovaný projekční kanceláří Ing.arch. A. Kasková , Karlovy Vary v prosinci 2008.
Obec Stříbrná leţí v blízkosti území, které bylo vzhledem ke kvalitě a významnému
zastoupení stanovišť a druhů uvedených v příloze II. směrnice Rady č. 92/43/EHS, zařazena
do české soustavy Natura 2000 na základě nařízení vlády č.132/2005 Sb. jako evropsky
významná lokalita (EVL).
Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor ţivotního prostředí a zemědělství ve svém
stanovisku č.j. 3967/ZZ/07 ze dne 3.10.2007 nevyloučil moţný významný vliv na evropsky
významnou lokalitu.
Předloţené hodnocení musí proto stanovit, zda hlavní předměty ochrany EVL mohou být
realizací opatření a staveb obsaţených v ÚPO ovlivněny a jaká je míra a předpokládané
důsledky tohoto ovlivnění pro předměty ochrany, integritu a zachovalost lokalit soustavy
Natura 2000.
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2. METODIKA
Lokality soustavy N2000 na území obce i v jejím okolí byly vizitováno opakovaně
nejen v uplynulých letech, ale účelově také dne 18.9.2009.
Výsledky terénních pochůzek byly porovnány s předloţenou dokumentací a dále s
dostupnými údaji o lokalitách a distribuci, biologii, event. ekologických nárocích druhů,
které jsou zde předmětem ochrany .
Pravděpodobné významné vlivy na předměty ochrany (negativní i pozitivní) byly hodnoceny
podle Tab. 1.
Tab. 1 Hodnocení vlivů na předměty ochrany
Významnost vlivů bude hodnocena podle následující stupnice:

Vliv

Hodnota

Významný
negativní

-2

Mírně negativní

-1

Nulový

0

Mírně pozitivní

+1

Významný
pozitivní

+2

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je moţné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý aţ likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je moţné jej minimalizovat navrţenými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá ţádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Poznámka: Vlivy na prioritní stanoviště či druhy nemohou být hodnoceny stejně jako u ostatních předmětů
ochrany (viz § 45i, odst. 10). Platí, ţe při identifikaci významného negativního vlivu na lokality s prioritními
typy přírodních stanovišť a druhy je vţdy třeba prokázat převaţující důvody veřejného zájmu týkající se
veřejného zdraví, veřejné bezpečnosti nebo příznivých důsledků nesporného významu pro ţivotní prostředí.
V takovém případě je na Ministerstvu ţivotního prostředí, aby rozhodlo o odůvodněnosti realizace záměru,
případně aby poţádalo o stanovisko Evropskou komisi.
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3. POPIS ZÁMĚRU
Záměr :

Návrh územního plánu obce Stříbrná

Katastrální území :

75765 Nová Ves u Kraslic
75764 Stříbrná

Obec :

Stříbrná

Kraj :

Karlovarský

Sídelní struktura na území obce zůstane zachována. Obec Stříbrná se bude rozvíjet jako
polyfunkční horské středisko rekreace a sportu. Plochy individuální rekreace se budou
rozvíjet jen zbytkově ve vybraných polohách v údolí Pod Špičákem. Lokalita Nová Ves se
v podstatě nebude rozvíjet, Rajecké údolí nebude nově zastavováno – historická zástavba
bude stabilizována. Východní svahy Tisovce a Olověného vrchu i severní svah údolí Pod
Špičákem budou vyuţity pro zimní sjezdové lyţování s výstavbou nových lanovek a vleků.
Veřejně prospěšná opatření směřovaná do volné krajiny (mimo zastavěná území) směřují
k omezení eroze, event. k vymezení prvků ÚSES.
Ţádné opatření či návrh ÚP není lokalizováno do území lokalit soustavy N2000.

4. OBECNÁ FYZICKO-GEOGRAFICKÁ
CHARAKTERISTIKA A POPIS LOKALITY
Území obce Stříbrná se nachází v silně zalesněné horské krajině severně od Kraslic,
o. Sokolov.
Geomorfologické celky, reliéf :

Česká vysočina
III Krušnohorská soustava
IIIA Krušnohorská hornatina
IIIA-2 Krušné hory
IIIA-2A Klínovecká hornatina
IIIA-2A-a Přebuzská hornatina

(východní svahy Olověného vrchu náleţí celku IIIA-2A-c Jindřichovická vrchovina)
Geologie území :
Geologické podloţí území tvoří hlavně granitové horniny nejdeckého masivu, ale také
přeměněné paleozoické horniny sasko-vogtlandské jednotky (fylity a svory).
Klimatická charakteristika :
kontakt chladných klimatických oblastí CH6 a CH7
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Biogeografická charakteristika :
fytogeografie : oreofytikum, fytogeografický okres 85. Krušné hory,
vegetační stupeň montánní
zoogeografie : území se nachází ve faunistickém obvodu Krušné hory, středoevropská
provincie listnatých lesů Palearktidy
Rekonstruovanou potenciální vegetací v území jsou bikové bučiny Luzulo-Fagion), v údolních
nivách pak luţní les (údolní jasanovo-olšový luh podsvazu Alnenion glutinoso-incanae,
nejspíše as. Stellario-Alnetum glutinosae, event. Pruno-Fraxinetum) .
V severovýchodní části území obce byly vymapovány rovněţ plochy podmáčených
rohozcových smrčin (Mastigobryo-Piceetum).
Podstatná část správního území obce je dnes pokryta kulturními hospodářskými smrčinami,
zastoupeny jsou ale také luční porosty horských poloh (několik typů).

5. EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY
A PTAČÍ OBLASTI DOTČENÉ NÁVRHEM
EVL Krušnohorské plató zasahuje do severovýchodní části katastrálního území Stříbrná a
severovýchodní části katastrálního území Nová Ves u Kraslic (Příl.1). Z tohoto důvodu můţe
být tato lokalita soustavy N2000 potenciálně dotčena opatřeními a záměry obsaţenými
v navrhovaném ÚPO.
Lokality soustavy N2000 na území obce a jejich hlavní předměty ochrany
ukazuje Tab. 2.
Jiné, další lokality soustavy N2000 nemohou být vzhledem k charakteru záměru (obsaţeném
v koncepci) a jejich odlehlosti ovlivněny.
Tab. 2

EVL Krušnohorské plató (CZ 0414110)

Stanoviště a druhy, jež jsou hlavními předměty ochrany

Rozšíření

Přírodní stanoviště
4030 Evropská suchá vřesoviště
6230 * Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podloţích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6520 Horské sečené louky
7110 * Aktivní vrchoviště
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9140 Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
91D0 * Rašelinný les
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Živočichové

rozloha v EVL
200,3987 ha
272,8214 ha
799,9189 ha
97,8862 ha
548,6742 ha
8,8845 ha
3,2284 ha
781,4631 ha
5158,5476 ha
na území obce se
nevyskytuje

střevlík Ménetriesův (Carabus menetriesi pacholei) *
Rostliny
-

-

Pozn. 1 :
Stanoviště a druhy reálně či potenciálně dotčené koncepcí
jsou označeny modře.
Prioritní stanoviště a druhy jsou značeny *
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Ćást EVL Krušnohorské plató zasahující na území obce Stříbrná je tvořena mozaikou
stanovišť s výraznou převahou podmáčených a rašelinných smrčin (stanoviště 9410 a
91D0*), v menší míře jsou zastoupeny horské sečené louky (stanoviště 6520).
Lesní porosty které pokrývají horní uzávěr údolí Novoveského potoka v blízkosti rozvojové
plochy NS5 jsou tvořeny jednak lesními kulturami smrku ztepilého (Picea excelsa) , ale také
přírodními smrčinami typu podmáčených nebo rašelinných porostů.
Stromové patro je tvořeno téměř bez výjimky smrkem ztepilým, jen výjimečně jsou
vtroušeny jednotlivé exempláře dalších druhů stromů (Sorbus aucuparia, Betula pendula,
Acer pseudoplatanus).
Bylinné patro je druhově poměrně chudé, značně uniformní a neliší se od jiných, podobných
porostů v EVL. Dominantním druhem je borůvka (Vaccinium myrtillus), spíše jen
roztroušeně se vyskytují např. sedmikvítek evropský (Trientalis europaea), šťavel kyselý
(Oxalis acetosella) , metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis
villosa), kapraď rozloţená (Dryopteris dilatata) a přeslička lesní (Equisetum sylvaticum).
Výskyt dalších druhů je uţ spíše ojedinělý : černýš luční (Melampyrum pratense), suchopýr
pochvatý (Eriophorum vaginatum), papratka samičí (Athyrium filix-femina).
Mechové patro dosahuje pokryvnosti kolem 50% (zejména v porostech charakteru
rašelinných smrčin) a na jeho výstavbě se podílejí především mechy rodů Polytrichum a
Sphagnum, indikační význam pro tento typ stanovišť má přítomnost rohozce trojlaločného
(Bazzania trilobata).
Výskyt vzácných typů společenstev smrčin nebo ochranářsky významné druhy rostlin či
ţivočichů nebyly v posuzovaných porostech zjištěny.
Horské sečené louky v posuzovaném území (především tedy v blízkosti navrhované
rozvojové plochy – NS5) jsou typu „krušnohorských koprníkových luk“ – as. Meo
athamantici-Festucetum rubrae Bartsch et Bartsch 1940.
Dominují v nich trávy (Agrostis capillaris, Festuca rubra,Avenella flexuosa), pro Krušné
hory je společenstvo charakteristické přítomností např. pcháče různolistého (Cirsium
heterophyllum), hlavně ale téměř masovým výskytem zvláště chráněného koprníku
štětinolistého (Meum athamanticum). Konstatními druhy těchto luk jsou dále např. : Galium
saxatile, Hypericum maculatum, Achillea millefolium s.l., Alopecurus pratensis, Potentilla
erecta, Campanula rotundifolia, Bistorta major, Poa pratensis.
Některé porosty horských luk v lokalitě Stříbrná jsou významně degradovány – lokálně silně
dominuje např. medyněk Holcus mollis nebo metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa).
Nepříznivý stav těchto lučních porostů je způsoben absencí pravidelné seče, u jiných (zdá se)
naopak příliš intenzivní pastvou.
Společenstvo Meo athamantici-Festucetum rubrae je specifické pro Krušné hory (Jizerské
hory a Krkonoše) a vyskytuje se zde na východní hranici svého areálu. Z tohoto důvodu
představuje ochranářsky poměrně cenný fenomén, zasluhující zvláštní pozornosti.
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6. VYHODNOCENÍ VLIVŮ KONCEPCE NA EVL A PO
Vyhodnocení úplnosti podkladů :
Autorovi hodnocení byl předloţen kompletní text návrhu ÚPO v tištěné podobě,
k dispozici byly také všechny mapové podklady návrhu.
Informace o výskytu, distribuci a početnosti druhů, kteří jsou předmětem ochrany v EVL a
PO, pocházejí z vlastní databáze autora posouzení.
Data o výskytu stanovišť (biotopů) v lokalitě poskytla AOPK ČR, jejich aktuální stav byl
revidován autorem tohoto hodnocení
Vytipované předměty ochrany, které mohou být reálně nebo potenciálně dotčeny realizací
záměrů obsaţených v předloţeném regulačním plánu :

Tab. 4 Souhrnné vyhodnocení dotčených předmětů ochrany a možných vlivů záměru
Předměty ochrany EVL a PO
Předmět ochrany
stanoviště 4030
evropská suchá
vřesoviště
stanoviště 6230 *
druhově bohaté smilkové
louky na silikátových
podloţích v horských
oblastech
(a v kontinentální Evropě
v podhorských oblastech)
stanoviště 6520
horské sečené louky

stanoviště 7110 *
aktivní vrchoviště
stanoviště 7140
přechodová rašeliniště a
třasoviště
stanoviště 8220
chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých
svahů
stanoviště 9140
středoevropské
subalpínské bučiny s
javorem (Acer) a
šťovíkem horským
(Rumex arifolius)

Přítomnost
v lokalitě

Možnost
ovlivnění

-

-

Pozn -popis vlivu
- nebude ovlivněno, nevyskytuje
se v dosahu vlivů záměru
- nebude ovlivněno, nevyskytuje
se v dosahu vlivů záměru

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

- můţe být ovlivněno, vyskytuje
se v dosahu vlivů záměru
(- změna dochovaného stavu
přilehlých ploch stanoviště degradace )
- nebude ovlivněno, nevyskytuje
se v dosahu vlivů záměru
- nebude ovlivněno, nevyskytuje
se v dosahu vlivů záměru
- nebude ovlivněno, nevyskytuje
se v dosahu vlivů záměru
- nebude ovlivněno, nevyskytuje
se v dosahu vlivů záměru

-

-
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stanoviště 91D0 *
rašelinný les

+
stanoviště 9410
acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

střevlík Ménetriesův
(Carabus menetriesi
pacholei) *

+

+

+

-

-

- můţe být ovlivněno, vyskytuje
se v dosahu vlivů záměru
(- změna dochovaného stavu
přilehlých ploch stanoviště degradace )
- můţe být ovlivněno, vyskytuje
se v dosahu vlivů záměru
(- změna dochovaného stavu
přilehlých ploch stanoviště degradace )

- nebude ovlivněn, nevyskytuje
se v dosahu vlivů záměru

6.1. Vlivy na stanoviště
Plochami návrhu ÚPO, které sice leţí vně, ale přesto jsou víceméně v kontaktu s EVL jsou :
plochy zastavitelné :
S/Z-O10 horní stanice sedačkové dráhy Stříbrná – Nová Ves
S/Z-D5 odstavná plocha u horní stanice sedačkové lanové dráhy Novoveské sjezdovky
plochy nezastavěného území :
NS5 – Novoveská sjezdovka se sedačkovou dráhou
Distribuci stanovišť, která jsou v lokalitě předmětem ochrany a vyskytují se v okolí výše
zmíněných ploch ukazuje Příl2.
Protoţe plochy zamýšlené Novoveské sjezdovky (včetně obsluţných zařízení a ploch) leţí
vně hranic vytýčené EVL, nehrozí redukce výměry chráněných typů stanovišť způsobená
zábory půdy (trvalými či dočasnými).
Existuje potenciální nebezpečí změny dochovalého stavu stanovišť pod vlivem zvýšeného
antropického tlaku, především v bezprostředním okolí horní stanice lanovky. Tento vliv
ovšem hodnotím max. jako mírně negativní (-1).
Na plochy kolem této stanice, event. kolem odstavné plochy totiţ navazují pouze uměle
zaloţené porosty hospodářských smrčin. Nejbliţší porosty chráněného stanoviště 9410
(acidofilní smrčiny) se nacházejí aţ ve vzdálenosti větší neţ 100 m od zájmových ploch
navrţených ÚPO a nelze předpokládat, ţe by uţivatelé sjezdovky, vybavení na sjezdové
lyţování ve významné míře vnikali do málo přístupného lesního porostu na svahu
odvráceném od sjezdovky.
Také jediný porost horské sečené louky, který se nachází na území EVL je od stanice
lanovky vzdálen více neţ 300 m. Ani ten nemůţe být zvýšením počtu návštěvníků lokality
významně ovlivněn – uţ z tohot důvodu, ţe antropický tlak v území vzroste pouze v zimním
období, v době vegetačního klidu a v době dostatečné sněhové pokrývky.
Všechny další navrhované plochy ÚP leţí vně lokality soustavy N2000, především EVL
Krušnohorské plató, bez kontaktu s nimi a v takové vzdálenosti, ţe nebyly identifikovány ani
potenciální negativní vlivy, které by je mohly ovlivnit.
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6.2. Vlivy na druhy rostlin a živočichů
Jediný druh, který je předmětem ochrany EVL Krušnohorské plató (Carabus menetriesi
pacholei) se v řešeném území nevyskytuje a nemůţe být proto realizací opatření obsaţených
v ÚPO dotčen.
6.3. Celkové vyhodnocení pravděpodobných významných vlivů
na lokalitu soustavy N2000
Vyhodnocení kumulativních vlivů :
Protoţe záměry a opatření ÚPO nevykazují ţádný významný vliv na integritu a předměty
ochrany EVL Krušnohorské plató, nemůţe v tomto ohledu docházet ke kumulaci či
synergickému působení s jinými, byť vzdálenými záměry.
Vyhodnocení celistvosti lokality :
Celistvost a ekologická integrita EVL v území nebude realizací ÚPO narušena. Své základní
ekologické funkce (především jako refugium rostlinných a ţivočišných druhů a společenstev)
bude nadále plnit, lokalizace záměrů vně hranic EVL rovněţ znamená, ţe nedojde ani
k fragmentaci biotopů či populací druhů zde se vyskytujících.
Na území EVL v blízkosti řešeného správního území obce Stříbrná nebyl rovněţ zjištěn
výskyt předmětů ochrany v mimořádném mnoţství či kvalitě vyţadujícím zvýšenou
pozornost či uplatnění principu předběţné opatrnosti.
Vyhodnocení přeshraničních vlivů :
Na území Svobodného státu Sasko v blízkosti správního území obce Stříbrná se nacházejí
tyto lokality soustavy Natura 2000 :
SPA (Vogelschutzgebiet) DE 5441-451 Westerzgebirge
FFH 5540-303 Bergwiesen um Klingenthal
FFH 5541-302 Erzgebirgskamm am grossen Kranichsee
Do blízkosti těchto lokalit není lokalizován ţádný záměr ani opatření návrhu ÚPO.
Významný vliv na integritu či předměty ochrany nebyl identifikován.
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7. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ
Realizací záměrů a opatření obsaţených v návrhu územního plánu obce Stříbrná
nedojde k závaţnému nebo nevratnému poškození přírodních stanovišť a biotopů druhů,
k jejichţ ochraně je evropsky významná lokalita CZ0414110 Krušnohorské plató či lokality
na území Svobodného státu Sasko určena,
ani nedojde k soustavnému nebo dlouhodobému vyrušování druhů, k jejichţ ochraně jsou
tato území určena ( § 45g zákona č. 114/1992 Sb.).

V tomto ohledu
hodnocený návrh ÚPO nemá významný negativní vliv
na celistvost a předměty ochrany soustavy Natura 2000 .
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9. ZKRATKY
ES – Evropské společenství
EVL – evropsky významná lokalita
FFH – Fauna-Flora-Habitat ( odpovídá EVL v ČR)
KO – kriticky ohroţený druh, uvedený ve vyhlášce MŢP č.395/1992 Sb.
N2000 – soustava lokalit Natura 2000
O – ohroţený druh, uvedený ve vyhlášce MŢP č.395/1992 Sb.
OOP – orgán ochrany přírody
PO – ptačí oblast
SCI – (Sites of Community Importance)
– evropsky významná lokalita
SO – silně ohroţený druh, uvedený ve vyhlášce MŢP č.395/1992 Sb.
SPA – (Special Protection Areas) – ptačí oblast
ÚP(O) – územní plán (obce)

10. PŘÍLOHY
Příl. 1 : Správní území obce a soustava lokalit N2000
Příl. 2 : Distribuce významných stanovišť v blízkosti zájmových ploch návrhu ÚP
Fotodokumentace
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FFH
Erzgebirgskamm
am Grossen Kranichsee

SPA
Westerzgebirge

EVL
Krušnohorské plató

FFH
Bergwiesen um Klingenthal

Příl 1 :

Území obce a lokality soustavy N2000
správní území obce
státní hranice
0

625

1 250

2 500 metrů

Příl 2 :
Distribuce významných typů stanovišť
v blízkosti zájmových ploch návrhu ÚP
hranice území řešeného ÚP

plochy sjezdovky (s lanovkou)
+ obsluž. plochy
EVL Krušnohorské plató

stanoviště horských sečených luk
stanoviště podmáč. smrčin
0 250500

1 000 metrů

stanoviště rašelin. smrčin
přechodová rašeliniště
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Foto 1 : Celkový pohled na lokalitu Novoveské sjezdovky

Foto 2 : Charakter porostů horských luk na ploše sjezdovky (plocha NS5)

