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1

ÚVOD

Předložené biologické hodnocení si klade za cíl zhodnotit vliv záměru „Vodní nádrž Kraslice“
na rostliny a živočichy, s důrazem na zvláště chráněné druhy podle vyhlášky č. 395/1992 Sb.
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK).
Záměrem je výstavba vodní nádrže na Stříbrném potoce pro zásobování města Kraslice
pitnou vodou.
Biologické hodnocení bylo zpracováno na základě zadání společnosti Vodohospodářský rozvoj
a výstavba, a.s. , která je pověřena projektovou přípravou záměru.
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2

POPIS ZÁMĚRU

Záměrem je vybudování vodní nádrže na Stříbrném potoce, jedná se o novostavbu.
Řešené území se nachází v Karlovarském kraji, v k.ú. Kraslice a k.ú. Stříbrná, mezi městem
Kraslice a obcí Stříbrná, v údolní nivě Stříbrného potoka, podél ulice Havlíčkova. Jedná se
o úsek toku ř. km 2,1 až 2,8. Celková plocha řešeného území je přibližně 5,5 ha.
Hráz VD je umístěna cca 160 m od stávající čerpací stanice (ve směru toku) s odběrným
objektem.
Účelem stavby je zadržovat dostatečné množství vody pro plnění následujících účelů:
 zabezpečenost odběrů vody pro pitné účely (min. 97,5%),
 zajištění minimálních zůstatkových průtoků pod místem odběru.
Umístění záměru
Stát: Česká republika
Kraj: Karlovarský
Obec: Kraslice
Katastrální území: Kraslice, Stříbrná
Pozemky: 1549/1, 1549/2, 1568/2, 6747/2, 1568/3, 1568/1, 1568/4, 6748, 2443/1, 11, 13/1,
2285/1, 10, 2442/2, 2547/2
Stavba je rozdělena na 13 stavebních objektů a 3 provozní soubory.
SO-01 – Zemní hráz (maximální výška hráze 14,5 m)
SO-02 – Zátopa
SO-03 – Sdružený objekt a spodní výpusti
SO-04 – Bezpečnostní přeliv
SO-05 – Objekt čerpací stanice, odběr, výtlak
SO-06 – Úprava koryta
SO-07 – Dělící hrázka (usazovací prostor)
SO-08 – Elektro
SO-09 – Kácení
SO-10 – Demolice
SO-11 – Přístupy
SO-12 – Zemník
5
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SO-13 – Zařízení staveniště
PS-01 Spodní výpusti 2 x DN 800
PS-02 Technologie ČS, PS-03 Monitoring na vodním díle

Obr. 1 Lokalizace záměru v rámci širších územních vztahů
Možnost kumulace s jinými záměry
Na serveru EIA je uveden záměr z roku 2007 „Vodní zdroj na p.p.č. 6882/2 v k.ú. Kraslice“.
Nachází se pod soutokem Stříbrného potoka a Svatavy.
V Aktualizaci č. 1 ZÚR KK je obsažena rozvojová plocha 13a. Jedná se o plochu rekreace a
sportu Stříbrná – Bublava, v rámci procesu SEA zde bylo upozorněno na zásah do ochranného
pásma vodních zdrojů I., II. a II.b stupně, riziko ovlivnění odtokových poměrů – zásah do
záplavových území, ovlivnění kvality povrchových vod.
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3 POPIS A VYHODNOCENÍ BIOLOGICKÝCH PRVKŮ KRAJINY SE ZVLÁŠTNÍM
ZŘETELEM NA ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ DRUHY ORGANISMŮ
3.1

Metodika

V první etapě byly prostudovány a využity dostupné dokumenty z nálezové databáze
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) – NDOP a jiných informačních pramenů.
Zdrojem informací pro předložené biologické hodnocení byly terénní práce, které probíhaly
během měsíců červen 2016 až červenec 2017. Dále byla využita data z nálezové databáze
NDOP a vrstva mapování biotopů (©AOPK ČR 2017).
Vzhledem k charakteru záměru byly pro bioindikaci zvoleny následující skupiny:
- cévnaté rostliny,
- makrozoobenthos,
- vážky, vodní brouci,
- ryby,
- další obratlovci (obojživelníci, plazi, ptáci, savci).
Všechny skupiny byly zkoumány hlavně s ohledem na charakter záměru, největší důraz byl
kladen na druhy s úzkou vazbou na vodní prostředí nebo jeho nejbližší okolí a území, které
bude zaplaveno.
Poté byly definovány negativní vlivy spojené s realizací záměru a zhodnocena intenzita jejich
působení na populace zjištěných druhů. Nakonec byla navržena opatření ke zmírnění
negativních vlivů.
Metodika průzkumů
Cévnaté rostliny – Mgr. Ondřej Volf, Mgr. Eva Volfová
Průzkum spočíval ve zhodnocení vegetace území dotčeného záměrem. Byl zjišťován výskyt
biotopů – klasifikace podle Katalogu biotopů České republiky (Chytrý a kol. 2010), resp. dle
platné metodiky aktualizace mapování biotopů (Guth, Lustyk 2009) včetně Příručky
hodnocení biotopů (Guth a kol. 2008). Dále byl zjišťován výskyt chráněných a vzácných druhů
rostlin. Nomenklatura rostlin je uvedena dle Klíče ke květeně ČR (Kubát et al. 2002).
Botanický průzkum proběhl během čtyř terénních návštěv (15. 6. 2016, 26. 5., 1. 6. a 20. 7.
2017).
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Makrozoobenthos – Mgr. Luboš Zelený
Hydrobiologický průzkum byl proveden 28. září 2016 a 25. května 2017 v profilu toku Stříbrný
potok Kraslice zhruba 50 m pod objektem vodohospodářské infrastruktury města Kraslice
v katastrálním území obce Kraslice.
Vzorek makrozoobentosu byl odebrán metodou PERLA, bylo postupováno podle normy ČSN
EN ISO 10870 Kvalita vod – Návod pro výběr metod a zařízení pro odběr vzorků
sladkovodního makrozoobentosu a normy ČSN 75 7714 Kvalita vod – Biologický rozbor –
Stanovení bentosu. Dále bylo postupováno dle metodického pokynu VÚV: Kokeš, J.,
Němejcová, D. (2006): Metodika odběru a zpracování vzorků makrozoobentosu metodou
PERLA.
Saprobní index byl stanoven podle normy ČSN 75 7716 Jakost vod – Biologický rozbor –
Stanovení saprobního indexu.
BMWP skóre a ASPT index byly vypočítány dle Kokeš, J. a Vojtíšková, D. (1999): Nové metody
hodnocení makrozoobentosu tekoucích vod.
K výpočtu Shannonova indexu a indexu Equitability byl použit statistický program PAST3
dostupný z http://folk.uio.no/ohammer/past/.
Vážky, vodní brouci – Mgr. Přemysl Tájek
Sledované území bylo navštíveno dvakrát, 21. 6. 2017 a 18. 7. 2017, vždy po dobu 4,5 hodiny,
kdy byl dvakrát prochozen celý sledovaný úsek toku (vždy jednou po proudu a jednou proti
proudu). Zařazení do kategorie ohrožení je uvedeno dle Červeného seznamu ohrožených
bezobratlých České republiky (Farkač et al. 2005). Data jsou uložena v Nálezové databázi
AOPK ČR.
A/ Vážky:
Základní metodou terénního průzkumu bylo pozorování dospělců během jejich letu a odchyt
dospělců klasickou entomologickou síťkou o průměru cca 40 cm buď za letu, nebo opatrným
smýkáním z vegetace. Při procházení tokem byly vyhledávány svlečky. S pomocí cedníku byly
také filtrovány sedimenty ze dna a smýkána ponořená vegetace s cílem zjistit výskyt larev
vážek. Odchycené exempláře dospělých vážek byly determinovány přímo v terénu a
vypuštěny.
B/ Vodní brouci:
Vodní brouci byly na lokalitě zjišťováni s pomocí cedníku, s jehož pomocí byly filtrována voda
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v okolí ponořených částí vegetace, kolem kořenů na břehu rostoucích stromů (pod vodních
hladinou, v území převážně kořeny olše lepkavé), a filtrováním sedimentů (převážně
organických). Odchycené exempláře byly sbírány, uloženy v lihu a determinovány později pod
binolupou.
Ryby – Ing. Vladimír Čeřovský, Ing. Roman Vlček
Zájmové území bylo vymezeno jako 2 780 m dlouhý úsek toku Stříbrného potoka, ležící
v intravilánu města Kraslice. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 513 – 583 m n. m.
Území spadá do mapovacího kvadrátu 5641 c.
Celkem byly provedeny 2 návštěvy v měsících říjen a listopad 2016. Údaje o rybách byly
získávány odchyty za použití bateriového elektroagregátu (typ SEN). Doplňkově pak vizuálním
pozorováním a determinací uhynulých jedinců. Odlovy byly realizovány za použití běžných,
schválených metodických postupů (Adámek, Jurajda 2006; Jurajda, Slavík, Adámek 2006) a
probíhaly v souladu se stávající legislativou.
Početnost druhů v rámci zájmového území je odhadována orientačně na základě všech
pozorování a odchytů.
Obojživelníci, plazi, ptáci, savci – Mgr. Ondřej Volf, MUDr. Vít Zavadil
Byl proveden průzkum obratlovců zaměřený na zjištění výskytu zvláště chráněných druhů
podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a dalších ochranářsky významných druhů. Zvířata byla
zjišťována vizuálně (pomocí dalekohledu), akusticky, byly vyhledávány jejich pobytové stopy.
Pro zjištění

obojživelníků a plazů byly prohledávány potenciální terestrické úkryty,

obojživelníci byly zjišťováni i pomocí odlovu síťkou. Průzkum drobných savců nebyl proveden,
průzkumné práce byly zaměřeny na výskyt druhů spojených svými ekologickými nároky s
vodním prostředím.
Pro účely průzkumu obratlovců bylo provedeno celkem 8 návštěv (15. 6. 2016 a 30. 12. 2016,
17. 3., 5. 5., 6. 5., 26. 5., 1. 6. a 20. 7. 2017).
Zjištěné druhy patřící mezi zvláště chráněné jsou v textu uvedeny tučně. Dále je pak uvedena
kategorie ochrany podle vyhlášky č. 395/1992 Sb. (O – ohrožený, SO – silně ohrožený, KO –
kriticky ohrožený).
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3.2

Charakteristika území

Obecná charakteristika
Lokalita leží v chladné oblasti CH7 (Quitt, 1971), která je charakteristická velmi krátkým až
krátkým, mírně chladným a vlhkým létem, dlouhým přechodným obdobím s mírně chladným
jarem a mírným podzimem, dlouhou mírnou až mírně vlhkou zimou s dlouhým trváním
sněhové pokrývky.
Regionálně geomorfologické členění: Krušnohorská soustava – Krušnohorská hornatina
(podsoustava) – Krušné hory (celek) – Klínovecká hornatina (podcelek) – Jindřichovická
vrchovina a Přebuzská hornatina (okrsek). Nachází se na rozhraní těchto dvou okrsků.
Jindřichovická vrchovina je členitá vrchovina o rozloze 256,41 km 2, složená ze
spodnopaleozoických až proterozoických svorů, fylitů a kvarcitů krušnohorského krystalinika
a pozdně variských granitů až granodioritů. Kerná vrchovina silně rozčleněná hlubokými
údolími potoků přitékajících z vyššího horského stupně, s menšími erozně denudačními
plošinami na rozvodních hřbetech (Demek et al, 2006).
Geologie: Český masív, Krušnohorská oblast (Saxothuringikum), sasko-vogtlandská jednotka
Z hydrogeologického hlediska se zájmové území nachází v hydrogeologickém rajónu základní
vrstvy 6111 Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor.
Hydrologie: Stříbrný potok je přítokem Svatavy. Náleží k povodí řeky Ohře, odvodňující území
k SV, povodí III. Řádu: 1-13-01 Ohře po Teplou, dílčí povodí Stříbrného potoka (1-13-01-0980).
Lokalita záměru je součástí chráněného území akumulace podzemních vod (CHOPAV) Krušné
hory.
Potenciální přirozená vegetace: bikové bučiny (Luzulo Fagetum)
Fytogeografické členění: území se nachází ve fytogeografickém obvodu Českomoravské
mezofytikum – M, ve fytogeografickém okresu 22 Halštrovská vrchovina.
Území spadá do zoologického mapovacího kvadrátu 5641 c.

10

O. Volf 2016: Vodní nádrž Kraslice. Biologické hodnocení.

Popis území
Stříbrný potok je vodní tok pramenící v Krušných horách přibližně 4 km severozápadně od
Přebuzi v přírodním parku Přebuz v nadmořské výšce 940 m n. m. a je pravostranným
přítokem řeky Svatavy v Kraslicích. Tok v řešeném území teče přibližně jižním směrem
zalesněným údolím, které má na pravém břehu strmý svah se skalními výchozy a levobřežní
území se zvedá pouze pozvolně směrem k silnici mezi Kraslicemi a obcí Stříbrná. Potok má
dva větší (Rájovský a Bublavský potok) a několik drobných přítoků. Celková plocha povodí
Stříbrného potoka je 29,2 km2. Toto povodí se skládá z několika dílčích povodí. Délka
Stříbrného potoka je 12,30 km.
Nadmořská výška v území se pohybuje v rozmezí 513 – 583 m n. m.
Břehy potoka mají naprosto odlišný charakter. Pravý břeh je tvořen výrazným skalním
svahem. Nedaleký vrchol Hradiště se nachází pouze 300 m západně od potoka a jeho
nadmořská výška je 715 m. Levý břeh je pozvolný s pokryvem lužního lesa, menších vlhkých
louček, navazujících na intravilán města Kraslice (Havlíčkova ulice). Směrem od ulice k potoku
je zástavba pouze v uliční linii, směrem do nivy se nachází pastvina daňků, skladový areál,
náletové porosty.
Stříbrný potok má v daném úseku především peřejnatý charakter, v klidnějších částech toku
se objevují i hlubší tůně. Koryto pod odběrným místem vodárny je tvořeno velkými balvany,
jedná se o morfologicky zajímavý úsek. Je zde patrný odběr vody z koryta, průtok je snížený.
Dno potoka je z větší části písčité se značným množstvím štěrku, stabilní, převážně bez úprav.
Charakter území dokreslují fotografie v příloze 1.
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3.3

Výsledky přírodovědných průzkumů

Botanika (Mgr. Eva Volfová)
Popis vegetace
Ve vrstvě mapování biotopů AOPK ČR (©2017, viz obrázek 2) se na pravém břehu vyskytuje
segment, který je tvořen mozaikou S1.2 a T8.2B. Podél celého dotčeného úseku toku se
nachází liniový segment L2.2B, na severním a jižním okraji rozšířený.

Obr. 2 Výskyt přírodních biotopů v území dle vrstvy mapování biotopů AOPK ČR (©2017),
zákres ploch pro soupis druhů (bílá čísla)
V rámci terénního průzkumu byl potvrzen výskyt přírodních biotopů L2.2B Údolní jasanovoolšové luhy (přechodné k L2.1 Horské olšiny s olší šedou) a S1.2 Štěrbinová vegetace
silikátových skal a drolin. Biotop T8.2B se nenachází při patě svahu, ale ve vyšších polohách,
které záměrem nebudou dotčeny. Naopak je zde podstatný zápoj smrku a náletových dřevin,
nejedná se však o přirozený lesní porost, ani o přírodní biotop.
V nivě potoka na levém břehu se vyskytují menší mokřadní loučky, které je možné řadit
k T1.5 Vlhkým pcháčovým loukám, přechodné k biotopu T1.2 Horské trojštětové louky.
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Popis přírodních biotopů
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin
Stinné i slunné skalní srázy a balvanové rozpady v údolích. Hluboce zaříznutá údolí řek a
potoků. Biotop se vyznačuje velkou variabilitou ekologickou i floristickou. Zaujímá výchozy
různých silikátových hornin, různého typu a rozsahu. Vedle skalních útvarů sem náleží
i horninové rozpady od kamenitých sutí až po blokové akumulace. Spadají sem horniny
s různou minerální silou a chemickou reakcí – vyvřelé, stejně jako usazené a přeměněné.
V typické podobě představuje biotop navětralý skalní podklad s početným výskytem
diagnosticky významných bylin, mechorostů a lišejníků. Fyziognomii porostů určují drobné
acidotolerantní kapradiny.
Výskyt: Ve vrstvě mapování biotopů se nachází jeden segment na pravém břehu Stříbrného
potoka, avšak biotop se nachází průběžně v dolní části svahu v celé délce v území pro stavbu
nádrže. Vyskytují se zde diagnostické druhy kapradin Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris
connectilis.
T1.5 Vlhké pcháčové louky
Vlhké až mokré louky s dominantními travinami a širolistými bylinami. Přítomny druhy
přesahující z horských trojštětových luk. Rostou na podmáčených glejových půdách v údolích
potoků. Hladina podzemní vody je trvale vysoká, porosty však nesnášejí dlouhotrvající
zaplavení ani periodické vysychání.
Výskyt v nivě Stříbrného potoka na nezalesněných ploškách v lužním porostu. Přechodné
k horským trojštětovým loukám i tužebníkovým ladům (neobhospodařováno).
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy
Biotop L2.2B je degradovanou formou lužního lesa – vyvíjí se maloplošně, liniově podél toků.
Lužní lesy v nejnižších částech aluvií řek a potoků, kde jsou hlavním ekologickým faktorem
pravidelné záplavy způsobené povrchovou vodou nebo zamokření způsobené podzemní
vodou. Patří sem nezapojené vrbo-topolové porosty (měkký lužní les) rozšířené v záplavových
územích větších řek a olšiny podél potoků a menších řek ve vyšších polohách.
Charakteristicky se uplatňují nitrofilní a hygrofilní druhy.
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Vyskytuje se v celé délce podél toku Stříbrného potoka, v území pro stavbu nádrže. Jedná se
o poměrně kvalitní výskyty s horským charakterem, přechodné k L2.1 Horským olšinám s olší
šedou.
Soupis druhů na vybraných plochách
Na šesti vybraných plochách byl pořízen soupis druhů a identifikován přítomný biotop.
Lokalizace ploch je zaznamenána na obrázku 2.
Plocha 1 Lužní porost L2.2B
E3+E2: Alnus glutinosa, Acer pseudoplatunus, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Sorbus
aucuparia; E1: Impatiens noli-tangere, Galeobdolon luteum, Imperatoria ostruthium, Rubus
idaeus, Petasites albus, Luzula sylvatica, Oxalis acetosella, Poa nemoralis, Fagus sylvatica
juv., Impatiens parviflora, Frangula alnus, Spiraea x billardi, Phalaris arundinacea,
Deschampsia cespitosa, Fraxinus excelsior juv., Athyrium filix-femina, Dryopteris dilatata,
Anemone nemorosa, Prunus padus juv., Equisetum sylvaticum, Rumex obtusifolius, Ficaria
verna, Stellaria nemorum, Silene dioica, Euphorbia dulcis, Geranium palustre.
Plocha 2 Prameniště v luhu L2.2B
E3+E2: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix fragilis; E1: Chrysosplenium oppositifolium,
Cardamine amara, Chaerophyllum hirsutum, Caltha palustris, Scirpus sylvaticus, Impatiens
noli-tangere,

Galium aparine, Urtica dioica, Stellaria nemorum, Filipendula ulmaria,

Chaerophyllum hirsutum, Phalaris arundinacea, Iris pseudacorus, Poa nemoralis.
Plocha 3 Ruderální vegetace na náplavu – mokřad
E1: Scirpus sylvaticus, Juncus effusus, Cirsium palustre, Equisetum arvense, Carex canescens,
Stellaria media, Veronica beccabunga, Cirsium heterophyllum, Carex brizoides, Reynoutria
japonica.
Plocha 4 Vegetace na skalním svahu S1.2
E3+E2: Picea abies, Betula pendula, Sorbus aucuparia; E1: Gymnocarpium dryopteris,
Phegopteris connectilis, Dryopteris dilatata, Avenella flexuosa, Vaccinium myrtillus, Rubus
idaeus, Deschampsia cespitosa, Hypericum maculatum, Stellaria media, Digitalis grandiflora.
Plocha 5 Mokřadní společenstvo na světlině v luhu T1.5
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O. Volf 2016: Vodní nádrž Kraslice. Biologické hodnocení.

E1: Chaerophyllum hirsutum, Imperatoria ostrunthium, Galeopsis bifida, Stellaria media,
Rudus idaeus, Athyrium filix-femina, Hypericum maculatum, Festuca gigantea, Thalictrum
aquilegiifolium, irsium palustre, Cirsium oleraceum, Phyteuma spicatum, Crepis paludosa,
Equisetum palustre, Anemone nemorosa, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Epilobium
palustre, Phalaris arundinacea.
Plocha 6 Vlhká louka u budoucí hráze T1.5
E1: dm Carex brizoides, Chaerophyllum hirsutum, Stellaria nemorum, Urtica dioica, Rubus
idaeus, Sanquisorba officinalis, Filipendula ulmaria, Bistorta major, Cirsium heterophyllum,
Lysimachia nemorum, Holcus lanatus, Phalaris arundinacea.
Soupis zjištěných druhů rostlin
Byla prozkoumána celá plocha pro umístění nádrže, pořízen soupis druhů cévnatých rostlin.
Tab. 1 Zjištěné druhy rostlin
Vědecký název

Český název

E3+E2
Acer pseudoplatanus

Javor klen

Acer platanoides

Javor mléč

Alnus glutinosa

Olše lepkavá

Alnus incana

Olše šedá

Betula pendula

Bříza bělokorá

Crategus monogyna

Hloh jednosemenný

Frangula alnus

Krušina olšová

Fraxinus excelsior

Jasan ztepilý

Larix decidua

Modřín opadavý

Picea abies

Smrk ztepilý

Populus tremula

Topol osika

Prunus padus

Střemcha obecná

Sambucus racemosa

Bez červený

Salix caprea

Vrba jíva

Salix cinerea

Vrba popelavá

Salix fragilis

Vrba křehký

Spiraea x billardi

Tavolník Billardův

Sorbus aucuparia

Jeřáb ptačí

Tilia platyphyllos

Lípa velkolistá
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Vědecký název

Český název

E1
Achillea millefolium

Řebříček obecný

Aegopodium podagraria

Bršlice kozí noha

Agrostis capillaris

Psineček obecný

Ajuga reptans

Zběhovec plazivý

Aliaria petiolata

Česnáček lékařský

Alchemilla monticola

Kontryhel pastvinný

Alnus glutinosa

Olše lepkavá

Alopecurus aegualis

Psárka plavá

Alopecurus pratensis

Psárka luční

Anemone nemorosa

Sasanka hajní

Angelica sylvestris

Děhel lesní

Anthoxanthum odoratum

Tomka vonná

Anthriscus sylvestris

Kerblík lesní

Arabis glabra

Huseník lysý

Arctium lappa

Lopuch větší

Arrhenatherum elatius

Ovsík vyvýšený

Artemisia vulgaris

Pelyněk černobýl

Athyrium filix-femina

Papratka samičí

Avenella flexuosa

Metlička křivolaká

Betula pendula

Bříza bělokorá

Bistorta major

Rdesno hadí kořen

Calamagrostis villosa

Třtina chloupkatá

Caltha palustris

Blatouch bahenní

Campanula patula

Zvonek rozkladitý

Campanula rotundifolia

Zvonek okrouhlolistý

Campanula trachelium

Zvonek kopřivolistý

Cardamine amara

Řeřišnice hořká

Cardaminopsis halleri

Řeřišničník Hallerův

Carduus acanthoides

Bodlák obecný

Carex acuta

Ostřice štíhlá

Carex brizoides

Ostřice třeslicová

Carex canescens

Ostřice šedavá

Carex ovalis

Ostřice zaječí

Cerastium holosteoides

Rožec obecný

Chaerophyllum hirsutum

Krabilice chlupatá

Chrysosplenium oppositifolium

Mokrýš vstřícnolistý
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Vědecký název

Český název

Cirsium arvense

Pcháč oset

Cirsium heterophyllum

Pcháč různolistý

Cirsium palustre

Pcháč bahenní

Convolvulus arvensis

Svlačec rolní

Conyza canadensis

Turanka kanadská

Crepis paludosa

Škarda bahenní

Cytisus scoparius

Janovec metlatý

Dactylis glomerata

Srha laločnatá

Deschampsia cespitosa

Metlice trsnatá

Digitalis grandiflora

Náprstník velkokvětý

Dryopteris dilatata

Kapraď rozložená

Dryopteris filix-mas

Kapraď samec

Epilobium angustifolium

Vrbovka úzkolistá

Epilobium parviflorum

Vrbovka malokvětá

Equisetum arvense

Přeslička rolní

Equisetum palustre

Přeslička bahenní

Equisetum sylvaticum

Přeslička lesní

Erigeron acris

Turan ostrý

Euphorbia dulcis

Pryšec sladký

Fagus sylvatica

Buk lesní

Festuca gigantea

Kostřava obrovská

Festuca rubra

Kostřava červená

Ficaria verna

Orsej jarní

Filipendula ulmaria

Tužebník jilmový

Fraxinus excelsior

Jasan ztepilý

Galeobdolon luteum

Pitulník žlutý

Galeopsis bifida

Konopice dvouklanná

Galium album

Svízel bílý

Galium aparine

Svízel přítula

Galium palustre

Svízel bahenní

Geranium palustre

Kakost bahenní

Geranium robertianum

Kakost smrdutý

Geum urbanum

Kuklík městský

Glyceria fluitans

Zblochan vzplývavý

Glyceria maxima

Zblochan vodní

Gnaphalium sylvaticum

Protěž lesní

Gymnocarpium dryopteris

Bukovník kapraďovitý
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Vědecký název

Český název

Heracleum mantegazzianum

Bolševník velkolepý

Heracleum spondylium

Bolševník obecný

Holcus lanatus

Medyněk vlnatý

Holcus mollis

Medyněk měkký

Hypericum maculata

Třezalka skvrnitá

Hypericum perforatum

Třezalka tečkovaná

Hypochaeris radicata

Prasetník kořenatý

Impatiens noli-tangere

Netýkavka nedůtklivá

Impatiens parviflora

Netýkavka malokvětá

Imperatoria ostrunthium

Všedobr horský

Iris pseudacorus

Kosatec žlutý

Juncus articulatus

Sítina článkovaná

Juncus bufonius

Sítina žabí

Juncus effusus

Sítina rozkladitá

Lapsana communis

Kapustka obecná

Lathyrus niger

Hrachor černý

Lathyrus pratensis

Hrachor luční

Lotus corniculatus

Štírovník růžkatý

Lupina polyphyllus

Lupina mnoholistá

Luzula sylvatica

Bika lesní

Lysimachia nemorum

Vrbina hajní

Lysimachia nummularia

Vrbina penízková

Lythrum salicaria

Kyprej vrbice

Moehringia trinerva

Mateřka trojžilná

Myosotis arvensis

Pomněnka rolní

Myosotis palustris

Pomněnka bahenní

Oxalis acetosella

Šťavel kyselý

Persicaria amphibia

Rdesno obojživelné

Persicaria maculosa

Rdesno červivec

Petasites albus

Devětsil bílý

Picea abies

Smrk ztepilý

Pimpinella major

Bedrník větší

Phalaris arundinacea

Chrastice rákosovitá

Phegopteris connectilis

Bukovinec osladičovitý

Phyteuma spicatum

Zvonečník klasnatý

Plantago lanceolata

Jitrocel kopinatý

Poa annua

Lipnice roční
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Vědecký název

Český název

Poa nemoralis

Lipnice hajní

Polemonium caeruleum

Jirnice modrá

Potentilla erecta

Mochna nátržník

Potentilla norvegica

Mochna norská

Potentilla repens

Mochna plazivá

Ranunculus acris

Pryskyřník prudký

Ranunculus repens

Pryskyřník plazivý

Reynoutria japonica

Křídlatka japonská

Ribes rubrum

Rybíz červený

Rubus fruticosus

Ostružiník křovitý

Rubus idaeus

Ostružiník maliník

Rubu sp.

Ostružiník

Rumex acetosa

Šťovík kyselý

Rumex acetosella

Šťovík menší

Rumex obtusifolius

Šťovík tupolistý

Salix fragilis

Vrba křehká

Sanquisorba officinalis

Krvavec toten

Sagina procumbens

Úrazník položený

Scirpus sylvaticus

Skřípina lesní

Scrophularia nodosa

Krtičník hlíznatý

Senecio ovatus

Starček Fuchsův

Senecio viscosus

Starček lepkavý

Silene dioica

Knotovka červená

Solidago canadensis

Zlatobýl kanadský

Sonchus arvensis

Mléč rolní

Stellaria alsine

Ptačinec mokřadní

Stellaria graminea

Ptačinec trávovitý

Stellaria media

Ptačinec prostřední

Stellaria nemorum

Ptačinec hajní

Stellaria palustris

Ptačinec bahenní

Symphytum officinale

Kostival lékařský

Tanacetum vulgare

Vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

Pampeliška lékařská

Telekia speciosa

Kolotočník ozdobný

Thalictrum aquilegiifolium

Žluťucha orlíčkolistá

Trifolium pratensis

Jetel luční

Trifolium repens

Jetel plazivý
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Vědecký název

Český název

Tussilago farfara

Podběl lékařský

Urtica dioica

Kopřiva dvoudomá

Vaccinium myrtillus

Brusnice borůvka

Veronica arvensis

Rozrazil rolní

Veronica beccabunga

Rozrazil bahenní

Veronica chamaedrys

Rozrazil rezekvítek

Vicia cracca

Vikev ptačí

Viola reichenbachiana

Violka lesní

Viola tricolor

Violka trojbarevná

Během botanického průzkumu bylo na ploše pro umístění nádrže nalezeno celkem 170 druhů
cévnatých rostlin. Nebyl zjištěn žádný zvláště chráněný druh.
Jirnice modrá Polemonium caeruleum je druhem chráněným podle Červeného seznamu jako
C2r (silně ohrožený druh). Na náplavu na levém břehu v horní třetině byl nalezen jeden
exemplář albinické formy tohoto druhu.
V území pro výstavbu vodní nádrže byla v doprovodu Stříbrného potoka zjištěna relativně
přirozená vegetace horského toku s mokřadními druhy a lužním porostem. Pravý břeh je
tvořen skalním svahem se skalní vegetací a porosty smrku a náletových dřevin. V toku nebyla
zjištěna makrofytní vegetace, může to být dáno chladným charakterem potoka.
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Vážky, vodní brouci (Mgr. Přemysl Tájek)
Výsledky:
A/ Vážky:
vážky: 2 ex. Cordulegaster boltonii, 18. 7. 2017, tesně nad malým jezem: 50°19'55.16"N,
12°30'50.82"E
1 ex. Anax imperator, 18. 7. 2017, 50°20'11.0"N, 12°31'9.98"E
larvy: nebyla nalezena žádná larva ani svlečka
B/ Vodní brouci:
Platambus maculatus, 21. 6. 2017 a 18. 7. 2017, roztroušeně po celé délce toku s těžištěm
výskytu v horní polovině
Oreodites sanmarkii sanmarkii, 21. 6. 2017 a 18. 7. 2017, roztroušeně po celé délce toku
Další významné zjištěné druhy organismů:
Argynnis paphia (perleťoves stříbropásek)
Limenitis camilla (bělopásek dvořadý)
Apatura ilia (batolec červený)
Zhodnocení:
A/ Vážky
Cordulegaster boltonii je druhem řazeným v červeném seznamu v kategorii VU, tedy
zranitelný. Je to druh vázaný na čisté (spíše lesní) potoky a říčky s písčitým dnem, v ČR se
vyskytuje nesouvisle převážně v podhorských oblastech, v poměrně rozsáhlých oblastech ČR
zcela chybí. V západních Čechách se vyskytuje roztroušeně, v oblasti Kraslicka jde o ojedinělý
záznam (z části jistě způsobeno nedostatečnými znalostmi zdejší odonatofauny).
Ani přes intenzivní snahu nebyla ve sledovaném toku zjištěna žádná larva vážek. Je tedy
pravděpodobné, že oba zjištěné druhy na lokalitu zalétly až jako dospělci. Z pohledu výskytu
a ochrany vážek není tedy sledovaný úsek toku významný.
B/ Vodní brouci:
Oba zjištěné druhy brouků (Platambus maculatus a Oreodites sanmarkii sanmarkii) jsou častí
obyvatelé proudících vod. Oreodites sanmarkii sanmarkii preferuje horské či podhorské
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potoky či řeky s písčitým dnem a čistou vodou. Ani jeden z těchto druhů není uveden
v červeném seznamu.
Makrozoobenthos (Mgr. Luboš Zelený)
Maximální šířka toku v místě odběru makrozoobentosu je 4 m, minimální 1,5 m, střední pak 2
m. Odběr byl proveden v době normálního vodního stavu, maximální hloubka v proudnici
byla 60 cm, minimální 20 cm, střední 20 cm. Voda byla čiré barvy, dno viditelné i
v nejhlubších partiích toku, voda bez zápachu. Z biotických mikrohabitatů převažují (60%)
v toku hrubé částice organických materiálů (CPOM), porosty mechorostů (asi 30%).
Výsledky:
Výčet nalezených a determinovaných organismů makrozoobentosu s udanou četností a
saprobním indexem (Si), BMWP skóre, ASPT indexem, Shannonovým idexem a indexem
Equitability je uveden v tabulkách 2 a 3.
Tab. 2 Seznam a počet nalezených a determinovaných taxonů makrozoobentosu v profilech
Stříbrného potoka
Název taxonu

Kraslice
nad

Kraslice
nad

Ochrana
druhu

BMWP

28.9.2016 25.5.2017 Systematická jednotka skóre 2016
Ephemeroptera (Jepice)
Baetis sp. (juv.)
Baetis rhodani
Baetis vernus
Epeorus asimilis

421
364
15
14

Baetidae
Baetidae
Baetidae
Heptageniidae

Habroleptoides modesta
Rhithrogena sp. (juv.)

4
24

Leptohlebiidae
Heptageniidae

10

7

56

56

Plecoptera (Pošvatky)

1100

2301

Amphinemura borealis

642

1057

Nemouridae

146

Taeniopterygidae
Perlodidae
Perlodidae
Perlodidae

Brachyptera seticornis
Diura bicaudata
Isoperla oxylepis
Isoperla sp. (juv.)

1
6
16

skóre 2017

22

4
4
10

7

NT

10
NT
10
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Název taxonu

Leuctra sp. (juv.)
Nemoura sp.
Nemurela picteti
Perlodes intricatus
Protonemura sp. (juv.)

Kraslice
nad

Ecclisopteryx dalecarlica
Ecclisopteryx sp.

Ochrana
druhu

BMWP

28.9.2016 25.5.2017 Systematická jednotka skóre 2016
73
739
Leuctridae
10
24
Nemouridae
8
Nemouridae
12
Perlodidae
10
324
297
Nemouridae

Siphonoperla neglecta
Trichoptera (Chrostíci)
Adicella reducta
Anomalopterygella
chauviniana

Kraslice
nad

56
253
12

Hydropsyche saxonica
Hydropsyche siltalai

4
24

Hydropsyche sp. (juv.)
Chaetopteryx villosa
Micrasema longulum
Mystacides azurea

69
44

Leptoceridae
304

Limnephilidae

1

Limnephilidae
Limnephilidae

1
10

Glossosomatidae
Limnephilidae

43
81

Hydropsychidae
Hydropsychidae

137
45

Hydropsychidae
Limnephilidae
Brachycentridae
Leptoceridae

4

Odontoceridae

4

Odontocerum albiciorne

10

10

5

5

7

7
10

10

Philopotamus montanus

19

Philopotamidae

8

Plectrocnemia conspersa

1

Polycentropidae

7

Potamophylax luctuosus

2

cf. Rhyacophila dorsalis
Rhyacophila fasciata
Rhyacophila sp. (juv.)
Sericostoma sp.
Silo pallipes
Diptera (Dvoukřídlí)
Atherix ibis
Atherix marginata
Brillia bifida

16

Limnephilidae

3

Rhyacophilidae
Rhyacophilidae
Rhyacophilidae
Sericostomatidae
Goeridae

11
22
25
598
18
209

NT

690

16

Glossosoma conformis
Halesus digitatus

Chloroperlidae

skóre 2017
10

9
22
14
583
4
8

Athericidae
Athericidae
Chironomidae

23

7
7
10
10

10
10
O
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Kraslice
nad

Název taxonu

Kraslice
nad

Ochrana
druhu

BMWP

28.9.2016 25.5.2017 Systematická jednotka skóre 2016
Ceratopogonidae g.sp.
Dicranota sp.
Chironomidae g. sp.
Limnophila sp.
Psychodidae g.sp.
Simulium sp. (juv.)
Simulium monticola
Simulium vernum
Tinearia alternata
Coleoptera (Brouci)
Elmis sp. AD
Elmis sp. LV
Elodes marginata LV
Esolus sp. LV
Hydraena gracilis AD
Hydroporus cf. obscurus
AD
Limnebius sp. LV
Limnius perrisi AD
Limnius perrisi LV

44
250
13
16
40

4
32
71
19

445
4
4
488
4
52
40

Ceratopogonidae
Pediciidae
Chironomidae
Limonidae
Psychodidae
Simulidae
Simulidae
Simulidae
Psychodidae

9
57
40
12
41

Elminthidae
Elminthidae
Helodidae
Elminthidae
Hydraenidae

4
4
17
102

21
284

Dytiscidae
Hydraenidae
Elminthidae
Elminthidae

Oreodytes sanmarkii AD

232

8

Dytiscidae

Platambus maculatus LV
Oligochaeta
(Máloštětinatci)
Eiseniella tetraedra
Enchytraeidae g. sp.
Lumbriculidae g.sp.

17

16

129
4
96

2

5
5

5

5

5

5

5

5

Dytiscidae

250
8

Oligochaeta
Oligochaeta
Oligochaeta
Oligochaeta
Oligochaeta

1

Lumbriculus variegatus
Proppapus volki

21
8

4

Chelicerata (Klepítkatci)
Acari

113
113

48
48

Turbellaria (Ploštěnci)
Polycelis cf. nigra

272
272

1030
1030

2016
2017

1,4 (oligosaprobita)
1,5 (oligosaprobita až betamezosaprobita)

Tab. 3 Souhrnné údaje
SAPROBNÍ INDEX (Si)

skóre 2017
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BMWP skóre
ASPT index
Shannonův index
diverzity
Index Eqitability
TAXONŮ
CELKEM

2016
2017
2016
2017

138
133
6,9
7

2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

2,954
2,605
0,7513
0,7016
51
41
3374
5 442

Při hydrobiologickém průzkumu bylo v září 2016 zaznamenáno celkem 51 taxonů (celkem
3 374 jedinců) bezobratlých živočichů. Při jarním odběru v roce 2017 pak celkem 41 taxonů
(celkem 5 442 jedinců). Z hlediska abundance ve vzorku dominuje v podzimním i jarním
vzorku drobná pošvatka Amphinemura borealis. Pošvatky jsou ostatně dominantní skupinou
(1 100, respektive 2 301 jedinců), co do početnosti taxonů však dominují chrostíci
(Trichoptera), celkem 21 taxonů. Zajímavý je výskyt drobné ploštěnky Polycelis nigra, zejména
v jarním vzorku (1 030 jedinců).
Saprobní index se pohybuje v rozmezí 1,4 (oligosaprobita) až 1,5 (betamezosaprobita), což
zcela odpovídá přirozenému charakteru toku v dané nadmořské výšce. Převažují druhy
chladnomilné a druhy vyžadující vyšší kvalitu vody s nízkým obsahem organických látek.
Zhodnocení:
Mezi nalezenými taxony převažují druhy vázané ve vodních ekosystémech na biotopy s vyšší
rychlostí proudu, dostatkem rozpuštěného kyslíku, nižší teplotou vody (i v letním období) a
štěrkovito-kamenitým substrátem s dostatečným vstupem organického materiálu (detrit).
Většina z nalezených a determinovaných druhů (jepice, chrostíci, brouci) patří mezi
bioindikátory kvality vodního prostředí. Z jepic převládají běžné druhy rodu Baetis. Velmi
hojně jsou zastoupeny pošvatky Ampinemura borealis,

Brachyptera seticornis (jaro) a

Siphonoperla neglecta (jaro). Zajímavý je výskyt pošvatek druhu Leuctra, Protonemura a
Nemoura, které se však díky jejich výskytu v raných vývojových stádiích nepodařilo přesněji
určit. Z chrostíků je významný podíl bezschránkatých larev (rod Hydropsyche), které přímo
využívají dostupný hrubý organický materiál. Dominantním druhem v jarním vzorku byl
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chrostík Anomalopterygela chauviniana, který je svým výskytem vázaný na studené písčité
toky. Mezi další typické zástupce chladných vod patří chrostíci Odontocerum albicorne,
Glossosoma conformis, Adicella reducta či Micrasema longulum. Z brouků dominují opět
druhy vyskytující se v chladných a čistých vodách: Oreodytes sanmarkii, Limnius perrisi, Elmis
sp. nebo Hydraena gracilis. Zajímavostí je výskyt brouka Elodes marginata, který patří mezi
bioindikační vodní druh v zachovalých tocích a na mokřadech. Mezi dvoukřídlým hmyzem
vyčnívá výskyt muchničky Simulium monticola, o kvalitě vodního prostředí vypovídá rovněž
výskyt ploštěnky Polycelis nigra.
Larva drobného dvoukřídlého hmyzu číhalky pospolné (Atherix ibis) je chráněna dle
prováděcí vyhlášky MŽP ČR 175/2006 Sb. zákona 114/92 sb. o ochraně přírody a krajiny
(ohrožený druh). Zmiňovaný druh vodního hmyzu je vázán na čisté vody, předmětem ochrany
by měla být zejména ochrana biotopu.
Ve vzorku se dále našly tři druhy pošvatek, které jsou dle Červeného seznamu ohrožených
druhů České republiky (bezobratlí) zařazeny do kategorie NT (téměř ohrožený). Jedná se
o pošvatky Amphinemura borealis, Diura bicaudata a Perlodes intricatus.
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Ryby (Ing. Vladimír Čeřovský, Ing. Roman Tuček)
Výsledky:
Byl zkoumán 2 780 m dlouhý úsek toku Stříbrného potoka, ležící v intravilánu města Kraslice.
Průzkum byl doplněn záznamy MUDr. V. Zavadila
Tab. 4 Zjištěné druhy ryb v zájmovém území
Český název

Vědecký název

§

Počet odchycených jedinců, charakteristika výskytu

Mřenka mramorovaná

Barbatula barbatula

1 ex., u soutoku s řekou Svatavou, méně početná
populace

Pstruh obecný

Salmo trutta

desítky ex., velmi početná populace

Siven americký

Salvelinus fontinalis

Střevle potoční

Phoxinus phoxinus

O

Vranka obecná

Cottus gobio

O

2 ex., méně početná populace
Jednotlivě, pozoroval V. Zavadil
3 ex., méně početná populace

Zhodnocení:
Zoologickým průzkumem zaměřeným na ichtyofaunu, provedeným v měsících říjen a listopad
2016, byly v rámci zájmového území prokázány celkem 4 druhy ryb. Během průzkumu
obojživelníků byl zjištěn výskyt dalšího druhu – střevle potoční.
Ve smyslu vyhlášky č.395/1992 Sb., resp. zákona č.114/1992 Sb. byl prokázán výskyt dvou
zvláště chráněných druhů z kategorie ohrožených: vranka obecná, střevle potoční.
Zjištěné druhové spektrum, s ohledem k charakteru zájmového území, můžeme považovat za
standardní a odpovídající obdobným biotopům v regionu. Za významnější lze označit
prokázaný výskyt vranky obecné a střevle potoční.
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Další obratlovci (Mgr. Ondřej Volf, MUDr. Vít Zavadil)
Obojživelníci a plazi
Zástupci obojživelníků a plazů, kteří byli zjištěni v zájmovém území (ZÚ), jsou uvedeni
v tabulce 5.
Tab. 5 Zjištěné druhy obojživelníků a plazů
Český název

Vědecký název

§

Komentář

Ropucha obecná

Bufo bufo

O

Jednotlivě až desítky (pulci), vlhké a podmáčené části ZÚ

Skokan hnědý

Rana temporaria

Ještěrka živorodá

Lacerta agilis

SO

Plošný výskyt, celé ZÚ

Zmije obecná

Vipera berus

KO

Pravidelný výskyt na sušších místech, např. v okolí
příjezdových cest.

Nepočetně, vlhké a podmáčené části ZÚ

Podhorský a chladný ráz zájmového území předurčuje menší druhovou diverzitu obou
uvedených skupin. Zkoumaná lokalita nabízí pro obojživelníky pouze omezené podmínky pro
rozmnožování v kalužích a tůních v nivě Stříbrného potoka. Početnost ropuchy obecné je zde
odhadnuta na řádově jedince až desítky jedinců, bylo zjištěno rozmnožování a výskyt desítek
pulců. Skokan hnědý se vyskytuje hojněji, byly pozorovány až tisíce pulců. Otázkou je, jestli je
oběma druhům umožněno rozmnožování dokončit, je pravděpodobné, že v sušších letech
menší tůně v průběhu sezóny vysychají.
Také druhové složení fauny plazů odpovídá ekologickým podmínkám ZÚ (vyšší nadmořská
výška, chladnější podnebí, otevřené, vlhčí plochy). Výskyt plazů je roztroušený, ale na
vhodných místech víceméně plošný. Ještěrka živorodá i zmije obecná osídlují osluněná místa,
tedy především travnaté porosty v okolí cest, zpevněných ploch a kamenů.
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Ptáci
Na sledované lokalitě byly zaznamenány druhy ptáků uvedené v tabulce 6.
Tab. 6 Zjištěné druhy ptáků
Český název

Vědecký název

Brhlík lesní

Sitta europaea

Charakteristika výskytu, odhad Bližší lokalizace
početnosti
Lesní porost na pravém
1 až 2 páry hnízdí
břehu Stříbrného
potoka
Plošně celé ZÚ
5 až 6 párů hnízdí

§

Červenka obecná

Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
trochilus
Erithacus rubecula

Čížek lesní

Carduelis spinus

Hnízdění 1 až 2 párů možné

Datel černý

Dryocopus martius

Přeletuje, hnízdění možné

Drozd brávník

Turdus viscivorus

1 pár pravděpodobně hnízdí

Drozd zpěvný

Turdus philomelos

5 až 6 párů hnízdí

Holub hřivnáč
Hrdlička divoká
Hýl obecný

Columba palumbus
Streptopelia turtur
Pyrrhula pyrrhula

Kachna divoká

Anas platyrhynchos

Káně lesní
Konipas bílý
Konipas horský
Kos černý

Buteo buteo
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Turdus merula

1 až 2 páry hnízdí, přeletuje
Opakované přelety
1 až 2 páry hnízdí
1 až 2 páry hnízdí, mimo
hnízdění početnějí, zimuje
Pouze příležitostné přelety
hnízdí min. 1 pár
V ZÚ hnízdí dva páry
3 - 5 párů hnízdí

Králíček obecný

Regulus regulus

1 až 3 páry hnízdí

Krahujec obecný

Accipiter nisus

Pěnice černohlavá

Sylvia atricapilla

2 až 3 páry hnízdí

Pěnice hnědokřídlá

Sylvia communis

1 pár pravděpodobně hnízdí

Pěnkava obecná
Pěvuška modrá

Fringilla coelebs
Prunella modularis

Poštolka obecná

Falco tinnunculus

2 až 5 párů hnízdí
1 pár pravděpodobně hnízdí
Příležitostně zaletuje za
potravou

Rehek domácí

Phoenicurus
ochruros

Rorýs obecný

Apus apus

Skorec vodní

Cinclus cinclus

Budníček menší
Budníček větší

3 páry hnízdí
Hnízdí 4 až 5 párů

Příležitostně zaletuje za
potravou

SO

2 páry hnízdí
O

ojediněle, zálety za potravou
1 pár hnízdí na soutoku, zimuje
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Lesní porosty v ZÚ
Plošné celé ZÚ
Liniová zeleň podél
potoka
V lesích na pravém
břehu
V lese na pravém
břehu Stříbrného
potoka
Lesní porosty a
rozptýlená zeleň ZÚ
Plošně celé ZÚ
celé ZÚ
Lesní porost v ZÚ
Využívá celý dotčený
úsek toku
celé ZÚ
jižní část ZÚ
Celé ZÚ
Celé ZÚ
Jehličnaté porosty po
okrají ZÚ
celé ZÚ
Jednotlivé stromy, lesní
porost
Levý břeh potoka,
otevřené plochy
Plošně celé ZÚ
Lesní porost v ZÚ
celé ZÚ
Zaletují k potoku za
potravou z okolních
budov
celé ZÚ
Hnízdí na soutoku
Stříbrného potoka, celé
ZÚ je součástí jeho
teritoria
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Český název

Vědecký název

Sojka obecná

Garrulus glandarius

Stehlík obecný

Carduelis carduelis

Straka obecná

Pica pica

Strakapoud velký

Dendrocopos major

Strnad obecný

Emberiza citrinella

Sýkora koňadra

Troglodytes
troglodytes
Parus major

Sýkora modřinka

Parus caeruleus

Sýkora uhelníček

Periparus ater

Špaček obecný

Sturnus vulgars

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

Volavka popelavá

Ardea cinerea

Vrána černá
Zvonek zelený

Corvus corone
Carudelis chloris

Zvonohlík zahradní

Serinus serinus

Žluna šedá

Picus canus

Střízlík obecný

Charakteristika výskytu, odhad
početnosti
1 pár pravděpodobně hnízdí
Zaletuje za potravou, hnízdění
možné
1 pár pravděpodobně hnízdí
1 až 2 páry pravděpodobně
hnízdí

§

1 pár hnízdí
3 až 5 párů hnízdí

Bližší lokalizace
Celé ZÚ
Celé ZÚ
Celé ZÚ
Celé ZÚ
Okraj ZÚ – otevřené
plochy
Plošně, celé ZÚ

Celé ZÚ
Plošně, celé ZÚPlošně,
3 až 4 páry hnízdí
Celé ZÚ
Lesní porost na pravém
1 pár pravděpodobně hnízdí
břehu Stříbrného
potoka
Celé ZÚ
Pravidelné přelety
do 10 ex. - opakovaně, zálety za Celé ZÚ
potravou
Jednotlivě, zálety za potravou v Celé ZÚ
mimohnízdním období
Celé ZÚ
Ojediněle přeletuje
Celé ZÚ
1 až 2 páry hnízdí
V zástavbě na levém
2 páry hnízdí
břehu, zálety do ZÚ
Lesní porost na pravém
1 pár pravděpodobně hnízdí
břehu Stříbrného
potoka
3 – 5 párů hnízdí

O

Při průzkumu lokality pro umístění záměru Vodní nádrž Kraslice bylo celkem zaznamenáno 42
druhů ptáků. Jedná se o druhy, které jsou schopny využívat lesní porosty, zeleň a vlhčí
prostředí v blízkosti lidského osídlení. Vzhledem k charakteru prostředí a relativně malé
rozloze plochy není zjištěné druhové spektrum příliš bohaté.
Ze zjištěných druhů patří mezi zvláště podle vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění
celkem 3 druhy ptáků.
Komentář k vybraným druhům ptáků:
Datel černý, žluna šedá – území představuje pouze okraj trvale obývaného biotopu, který se
nachází v lesním porostu na svazích na pravém břehu Stříbrného potoka.
Krahujec obecný (SO) – ZÚ je součástí potravního okrsku tohoto druhu, nad územím
pravidelně přeletuje, loví zde nebo a odpočívá. Hnízdiště se pravděpodobně nachází v okolí
ZÚ.
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Rorýs obecný (O), vlaštovka obecná (O) – oba druhy nad ZÚ pouze přeletují a ve vyšších
letových výškách loví. Nehnízdí zde.
Skorec vodní – druh bezprostředně vázaný na rychle tekoucí vody s kamenitými břehy a
dnem. Potok Stříbrná v úseku nad soutokem se Svatavou je typickým biotopem druhu.
Savci
Předmětem průzkumu byly hlavně větší druhy savců, nebyli zjišťováni drobní hlodavci. Také
zástupci letounů nebyli vzhledem minimálnímu ovlivnění záměrem předmětem výzkumu.
Byly zjištěné tyto druhy:
Krtek evropský Talpa europaea – pobytové stopy byly nalezeny roztroušeně na loukách na
levém břehu potoka.
Ježek západní Erinaceus europaeus – nepočetný výskyt plošně v celém ZÚ.
Veverka obecná Sciurus vulgaris – (O) – ojedinělý, nepočetný výskyt v lese na pravém břehu
Stříbrného potoka.
Liška obecná Vulpes vulpes – pobytové stopy a nález nory na svahu nad pravým břehem.
Lasice kolčava Mustela nivalis – ojedinělý výskyt v lese nad pravým břehem.
Kuna skalní Martes foina – ojedinělé záznamy.
Zajíc polní Lepus europaeus – nepravidelný výskyt v lesním porostu.
Srnec evropský Capreolus capreolus – běžný druh v lese nad pravým břehem.
Komentář k druhu vydra říční Lutra lutra (SO): řeka Svatava je podle nálezových dat AOPK ČR
součástí biotopu tohoto druhu. Nelze vyloučit její příležitostnou přítomnost i v ZÚ. Vzhledem
k vysoké míře antropogenního rušení a malé velikosti toku však tato vodoteč není využívána
pravidelně a absence aktuálních nálezů to potvrzuje.
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3.4

Zvláště chráněné druhy

Ve sledovaném území se nevyskytují zvláště chráněné druhy rostlin.
V dotčené lokalitě bylo zaznamenáno celkem 11 zvláště chráněných druhů živočichů podle
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění.
Tab. 7 Přehled zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů
Zvláště chráněný druh
Český název

Vědecký název

Kategorie ochrany

Číhalka pospolná

Atherix ibis

O

Vranka obecná

Cottus gobio

O

Střevle potoční

Phoxinus phoxinus

O

Ropucha obecná

Bufo bufo

O

Ještěrka živorodá

Lacerta agilis

SO

Zmije obecná

Vipera berus

KO

Krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

Rorýs obecný

Apus apus

O

Vlaštovka obecná

Hirundo rustica

O

Veverka obecná

Sciurus vulgaris

O

Vydra říční

Lutra lutra

SO
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3.5

Územní ochrana přírody

3.5.1 Zvláště chráněná území
Plánovaný záměr nezasahuje do žádného velkoplošného ani maloplošného zvláště
chráněného území.
Nejbližší MZCHÚ: PP Rašeliniště Haar (4,6 km východně), PP Přebuzské vřesoviště a NPR
Božídarské rašeliniště (7 km severovýchodně), PR V rašelinách (8 km jižně), PP Studenec (9
km jižně), PP Vysoký kámen (9 km západně). Záměr vzhledem ke značné vzdálenosti nemůže
mít vliv na tato zvláště chráněná území, nemůže dojít ani k nepřímým vlivům na ně.

Obr. 3 Maloplošná zvláště chráněná území v okolí záměru (červeně vyznačeno umístění
záměru)
3.5.2 Natura 2000 (ptačí oblasti, evropsky významné lokality)
Záměr nezasahuje na území žádné ptačí oblasti (PO) ani evropsky významné lokality (EVL).
Nejbližší MZCHÚ: EVL Šibeniční vrch (0,5 km jižně), EVL Krušnohorské plató (1,5 km
východně), EVL Tisovec (1,7 km). Tyto EVL leží poměrně blízko, avšak žádná z nich není
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vázána na vodní prostředí, které by mohlo být ovlivněno záměrem. Ani další nepřímé vlivy
nejsou pravděpodobné.
Další dvě evropsky významné lokality se nacházejí v Německu: SAC Buchenwälder um
Klingenthal (5,5 km západně), SAC Bergwiesen um Klingenthal (5,8 km severně)
Nejbližší PO: SPA Elstergebirge (5,5 km západně), SPA Westerzgebirge (5,8 km severně); další
PO na české straně pak více než 20 km. Německé SPA nebudou dotčeny vlivy záměru.
Nedojde k přímým vlivům, ani nepřímým vlivům na vodní prostředí v daných SPA. Na
vzdálenost 5,5 km a více, navíc v dané geomorfologické situaci (severní příkré vysoké
skalnaté svahy a vrch Hradiště odděluje údolí Stříbrného potoka od navazujícího území) se
nemohou projevit ani např. vlivy rušení stavebními pracemi.
Závěr: Záměr neovlivní žádné lokality soustavy Natura 2000.

Obr. 5 Mapa lokalit soustavy Natura 2000 v okolí záměru (červeně vyznačeno umístění
záměru)
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3.5.3 Přírodní parky, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability
Přírodní parky
Zájmové území se nachází mezi dvěma přírodními parky: Leopoldovy Hamry a Přebuz.
Přírodní parky jsou vzdálené přibližně 1,5 km (Leopoldovy Hamry západně, Přebuz
východně).
Záměr neovlivní území přírodních parků, a to ani nepřímými vlivy.

Obr. 6 Přírodní parky v okolí záměru (červeně vyznačeno umístění záměru)
Významné krajinné prvky
Posuzovaný záměr je umístěn v lokalitě, která je součástí významného krajinného prvku (VKP)
– les, vodní tok a niva vodního toku (§ 3 zákona č. 114/1992 Sb.).
Záměr ovlivní VKP a jeho funkci.
Územní systém ekologické stability
Zkoumané území není součástí prvků územního systému ekologické stability (ÚSES)
regionální nebo nadregionální úrovně.
Nejvýznamnějšími prvkem v okolí záměru je nadregionální biocentrum 69 Studenec, dále
jsou významná regionální biocentra 1176 Mlžný vrch, 1177 Tisovec a 10103 Krásná, 10104
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Liščí vrch, 10105 Smolná a 10106 Sklenský vrch. Územím procházejí nadregionální
biokoridory K1 a K38 včetně ochranných zón a vymezena je síť regionálních biokoridorů.
Lokální ÚSES je vymezen územním plánem z roku 2014. Údolí Stříbrného potoka nebylo
vymezeno jako prvek lokálního ÚSES.
Záměr neovlivní prvky ÚSES, a to ani nepřímými vlivy.
3.5.4 Další lokality ochrany přírody
Nedaleko záměru se nachází Mokřad Ramsarské úmluvy Krušnohorská rašeliniště (1,5 km
východně). Záměr neovlivní tuto lokalitu.
V blízkosti záměru se nenachází žádný geopark UNESCO ani biosférická rezervace.
V okolí Kraslic se nachází migračně významné území pro velké šelmy, podél státní hranice pak
dálkový migrační koridor. Nedojde k ovlivnění migrace velkých šelem výstavbou vodní nádrže.
V blízkosti záměru se nenachází žádná lokalita výskytu národně významného druhu.
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4
4.1

HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
Předpokládané přímé a nepřímé vlivy záměru

Zábor biotopu
Výstavbou technických objektů a vodní nádrže samotné dojde k plošnému záboru biotopů na
jejich místě. Ovlivněný úsek toku je 700 m dlouhý. Celková plocha řešeného území je
přibližně 5,5 ha.
Stavba vodní nádrže je stavbou trvalou. Zemník a zařízení staveniště jsou stavbami
dočasnými.
Znečištění vody
Stavba by mohla ovlivnit ekosystém toku Stříbrného potoka v případě úniku závadných látek
nebo kalů do vodního prostředí. V souhrnné zprávě jsou navržena opatření pro ochranu
kvality vod.
Rušení v době výstavby i provozu
V době výstavby dojde k nárůstu hladiny rušení v dotčené lokalitě. To může ovlivnit některé
citlivější druhy živočichů, hlavně ptáků. Vzhledem k tomu, že se dotčená lokalita nachází v
blízkosti zástavby a frekventovaných komunikací, bude změna intenzity rušení málo výrazná.
Mortalita způsobená při výstavbě (provozu) záměru
Při stavebních pracích nelze vyloučit přímé usmrcení živočichů. To se týká především ryb,
obojživelníků a plazů.
Narušení migrační spojitosti toku
Výstavbou vodní nádrže dojde k zásadnímu přerušení kontinua toku. Nádrž vytvoří migrační
překážku, změní tzn. dosti omezí komunikaci prostředí nad a pod nádrží.
Šíření invazních druhů
V území pro výstavbu nádrže se nachází místa s porosty křídlatky japonské Reynoutria
japonica. Je možné šíření tohoto druhu na plochy narušené stavbou (zařízení staveniště,
zemník).
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Vyhodnocení významnosti přímých a nepřímých vlivů na zvláště chráněné druhy

4.2

Hodnoceny byly vlivy záměru, a to podle následující stupnice významnosti vlivů (tab. 8).
Tab. 8 Významnost vlivů – stupnice významnosti
Hodnota
-2

Termín
Významně
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

Nulový vliv

Popis
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 záměru, nelze jej eliminovat.
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.
Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

Proběhlo vyhodnocení významnosti vlivů na dotčené zvláště chráněné druhy (tab. 9).
Tab. 9 Vyhodnocení vlivu záměru na zvláště chráněné živočichy
Zvláště chráněný
druh
Český název

§

Číhalka pospolná

O

Vranka obecná

O

Vyhodnocení Komentář
vlivů záměru

-1

Zasažená pouze malá část obývaného biotopu, krátký úsek toku.
Druh bude ohrožen možným znečištěním vody a přímou mortalitou
v době výstavby.

-2

Znemožnění migrace, fragmentace populace v důsledku migrační
bariéry, průchodnost bude znemožněna nebo velmi omezena.
Druh bude ohrožen možným znečištěním vody a přímou mortalitou
v době výstavby.

Střevle potoční

O

-2

Znemožnění migrace, fragmentace populace v důsledku migrační
bariéry, průchodnost bude znemožněna nebo velmi omezena.
Druh bude ohrožen možným znečištěním vody a přímou mortalitou
v době výstavby.

Ropucha obecná

O

-1

Zasažen pouze malý podíl obývaného biotopu, nebudou ovlivněny
jeho klíčové segmenty.
Druh bude ohrožen možným přímou mortalitou v době výstavby.

Ještěrka živorodá

SO

-1

Zasažen pouze malý podíl obývaného biotopu, ovlivněna malá část
populace.
Druh bude ohrožen možným přímou mortalitou v době výstavby.

Zmije obecná

KO

-1

Zasažen pouze malý podíl obývaného biotopu, ovlivněna malá část
populace.
Druh bude ohrožen možným přímou mortalitou v době výstavby.

Krahujec obecný

SO

-1

Dojde k rušení a záboru biotopu, celkový podíl ovlivněné populace
bude malý.

Rorýs obecný

O

0

Druh nebude záměrem ovlivněn. Nad území pouze přeletuje ve
značné výšce.

Vlaštovka obecná

O

0

Druh nebude záměrem ovlivněn. Nad území pouze přeletuje ve
značné výšce.

Veverka obecná

O

-1

Zasažen pouze malý podíl obývaného biotopu, ovlivněna malá část
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Zvláště chráněný
druh
Český název

§

Vyhodnocení Komentář
vlivů záměru
populace.

Vydra říční

SO

-1

Bude zasažena pouze nevýznamná část biotopu, migrační
průchodnost do horních úseků toku zůstane zachována.
Druh bude ovlivněn rušením v době výstavby.

Zásadním vlivem záměru je přerušení spojitosti a omezení migrační průchodnosti toku v
důsledku výstavby nádrže. Pro řadu vodních živočichů, za zvláště chráněných se jedná o dva
druhy ryb – vranku obecnou a střevli potoční, bude hráz průtočné vodní nádrže
nepřekonatelnou bariérou, která oddělí části populace v horních úsecích Stříbrného potoka a
větší část pod hrází a v toku Svatavy. V důsledku fragmentace populace se stane izolovaná
část zranitelnější a navíc ohrožená ochuzením genetické diverzity. Tento vliv lze zmírnit aktivní
péčí o oddělené části populací.
Omezení migrační průchodnosti bude mít vliv i na další druhy, ale vzhledem k jejich lepší
mobilitě tento vliv nebude zásadní (číhalka pospolitá, vydra říční). Hráz vodního díla bude
pravděpodobně překonatelná a nezpůsobí izolaci části populace.
Záměr způsobí plošný zábor biotopu některých druhů, které trvale nebo dočasně úsek toku
pro plánovanou přehradu využívají. Kromě ryb se jedná o číhalku pospolitou a také vydru
říční. Dojde k zaplavení suchozemských biotopů veverky obecné a krahujce obecného, stejně
jako k záboru biotopu obojživelníků (ropucha obecná) a plazů (ještěrka živorodá, zmije
obecná). Podíl zabraného biotopu ve srovnání s celkovou rozlohou vhodných biotopů v okolí
je však malý a úroveň tohoto vlivu je hodnocena jako mírně negativní.
Hmyz a menší terestrické (zemní) druhy živočichů budou v době výstavby ohroženy přímou
mortalitou v důsledku pohybu stavebních a dopravních strojů. Ze zvláště chráněných lze
jmenovat číhalku pospolitou, ropuchu obecnou, ještěrku živorodou a zmiji obecnou. Přímé
zabíjení lze omezit vhodnou organizací výstavby, stejně jako hrozbu znečištění vody v době
výstavby.
Byl zjištěn významně negativní vliv na 2 druhy zvláště chráněných druhů živočichů (vranka
obecná, střevle potoční). Základním vlivem je vznik migrační bariéry v místě hráze a následná
fragmentace jejich populací, přičemž části populací v horním úseku budou izolovány.
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Dále byl zjištěn mírně negativní vliv na 7 zvláště chráněných druhů živočichů (číhalka
pospolitá, ropucha obecná, ještěrka živorodá, zmije obecná, krahujec obecný, veverka
obecná, vydra říční).
Vlivy lze pokládat za mírné především vzhledem k tomu, že dotčené území zabírá méně
významnou část jejich biotopu a další negativní vlivy jsou na úrovni jedinců nebo alespoň
populace akceptovatelné. Bude ovlivněno řádově několik jedinců dotčených druhů, nelze
předpokládat významnější vlivy na jejich populace.
Dva zvláště chráněné druhy, které dotčené území pouze přeletují, nebudou záměrem dotčeny
vůbec (rorýs obecný, vlaštovka obecná).

4.3

Vyhodnocení významnosti přímých a nepřímých vlivů na přírodní biotopy

Realizací záměru dojde k fyzické likvidaci několika výskytů přírodních biotopů S1.2 Štěrbinová
vegetace silikátových skal a drolin, T1.5 Vlhké pcháčové louky a L2.2B Údolní jasanovoolšové luhy. Rizikem je také šíření invazních druhů (Reynoutria japonica) do okolních porostů.
Všechny tyto biotopy jsou na území České republiky velmi hojné, nejedná se o regionálně
významné výskyty. Přírodní biotop L2.2B je degradovanou formou lužního porostu.
Vliv na tyto tři přírodní biotopy je hodnocen jako mírně negativní.

4.4

Vyhodnocení významnosti přímých a nepřímých vlivů na územní ochranu přírody

Prostorovou analýzou a zhodnocením možných přímých a nepřímých vlivů bylo zjištěno, že
záměr neovlivní žádné zvláště chráněné území, lokalitu soustavy Natura 2000, skladebný
prvek ÚSES ani přírodní park.
Dojde k ovlivnění významného krajinného prvku dle §3 ZOPK – les, vodní tok a niva vodního
toku.
VKP
Dojde k poškození především VKP vodní tok a niva vodního toku a oslabení jejich ekologickostabilizačních funkcí. Vodní tok bude výstavbou vodní nádrže velmi změněn, dojde
k přerušení kontinua toku, omezení migrace. Niva vodního toku bude ovlivněna z velké části
– v rozsahu 5,5 ha.
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Vlivy na VKP les budou méně významné, dojde sice k záboru ve spodní části svahu (u hráze až
do výšky 14,5 m), avšak jedná se o lesní porost nižší kvality s převahou náletových dřevin.
4.5

Popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci

negativních účinků
Opatření na ochranu jedinců


Je třeba zajistit, aby v průběhu prací nedocházelo k úniku toxických látek (např. úniky po-

honných hmot, motorových olejů, cementových výluhů apod.) do vodního prostředí a
k nadměrnému kalení vody, a nedošlo tak k negativnímu ovlivnění populací ryb vyskytujících
se níže po toku nebo v toku Svatavy.


Před zahájením terénních prací, stavebních prací nebo přesunů hmot bude proveden zá-

chranný transfer obojživelníků a plazů v místě prací. Transfer provede odborně způsobilá osoba, jejíž výběr schválí zodpovědný orgán ochrany přírody (KÚKK, AOPK ČR).


Každé dva roky bude zajištěn genetický kontakt rozdělených částí populací zvláště chráně-

ných druhů ryb. Bude odchyceno cca 10 až 20 kusů vranky obecné a 50 až 80 jedinců střevle
potoční v úseku pod přehradou (může být využit i navazující úsek Svatavy), kteří budou vypuštěni do Stříbrného potoka nad hrází VN Kraslice.
Technické řešení stavby


Koryto Stříbrného potoka pod přehradou a nad předpokládaným vzdutím nebude tech-

nicky upravováno.


Zařízení staveniště ani dočasné deponie materiálu nebudou zřizovány v blízkosti toku ani

v záplavovém území nivy.


Budou minimalizovány zásahy do vzrostlé zeleně. Zeleň, která není v konfliktu se stavbou

a nachází se v její blízkosti bude po dobu stavby ochráněna proti možným zásahům ze strany
stavebních strojů.
Časový harmonogram prací


Kácení dřevin proběhne mimo období hnízdění ptáků tedy mimo období březen až čer-

venec.
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Zahájení stavebních prací doporučujeme z důvodu ochrany ryb a vodních živočichů nača-

sovat na období od 15. srpna do 1. března běžného kalendářního roku. Za optimální z pohledu ochrany ryb považujeme termín: září až listopad.
Havarijní plán


Při stavebních pracích budou použity pouze stroje s biologicky odbouratelnými mazivy.



Pro případ havárie při úniku pohonných látek a olejů je nutné mít připraven havarijní

plán, který zajistí, aby se znečištění nedostalo dále do toku.
Legislativa
Před zahájením jakýchkoli stavebních prací, souvisejících se zásahem do břehů a dna zájmového území, je třeba zajistit udělení výjimky pro zvláště chráněné druhy – číhalku pospolitou, vranku obecnou, střevli potoční, ropuchu obecnou, ještěrku živorodou, zmiji obecnou,
krahujce obecného, veverku obecnou a vydru říční (dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb.) jejichž
vazba na ZÚ byla v rámci průzkumu prokázána, a které jsou dle vyhlášky 395/1992 Sb., řazeny
mezi zvláště chráněné druhy. V případné výjimce orgán ochrany přírody stanoví a specifikuje
ochranné podmínky, popř. může výjimku neudělit.
Úprava vodních toků patří podle odst. 2 §4 ZOPK k zásahům, které vyžadují stanovisko orgánu
ochrany přírody k zásahu do VKP.
4.6

Návrh monitoringu negativních vlivů

Bude zajištěn biologický dozor v průběhu stavby, který zajistí dodržení výše uvedených
opatření. Tento dozor bude zaměřen zejména na monitoring možných škodlivých jevů
ovlivňujících kvalitu vody v potoce, na minimalizaci mortality živočichů v průběhu stavby
apod.
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SHRNUTÍ A ZÁVĚRY

Bylo zjištěno, že záměr má významně negativní vliv na vranku obecnou a střevli potoční, které
jsou chráněny jako ohrožené druhy.
Dále byl zjištěn mírně negativní vliv na 7 zvláště chráněných druhů živočichů a na 3 přírodní
biotopy.
Dojde k poškození VKP vodní tok a niva vodního toku a oslabení jejich ekologickostabilizačních funkcí.
Nedojde k žádnému vlivu na zvláště chráněná území, lokality soustavy Natura 2000,
skladebné prvky ÚSES ani přírodní parky.
Byla navržena opatření k minimalizaci negativních vlivů záměru a jejich monitoringu.
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VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

Úvod
Na základě objednávky od firmy KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o. (jako
součást dokumentace EIA) byl proveden tento předběžný dendrologický průzkum na
zájmových parcelách pro realizaci záměru „Vodní nádrž Kraslice“.

Geografická situace
Navrhovaná stavba se nachází v Karlovarském kraji, na rozhraní obcí a katastrálních území
Kraslice a Stříbrná.
Tabulka č.1.
PARCELA

Identifikace pozemků
VÝMĚRA
VLASTNÍK
[M2]

1682/1

731080

Město Kraslice, nám. 28. října 1438/6, 35801 Kraslice

Kraslice

1549/1

15933

Čejková Ivana Ing. Mgr., Akátová 622, 33003 Chrást

Kraslice

1549/2

5337

Město Kraslice, nám. 28. října 1438/6, 35801 Kraslice

Kraslice

1568/2

9598

Město Kraslice, nám. 28. října 1438/6, 35801 Kraslice

Kraslice

6747/2

5695

Kraslice

st. 2776

205

1568/3

1642

1568/1

30647

1568/4

4631

Česká republika, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova
4219, 43003 Chomutov
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.,
Pohraniční stráže 367, 35801 Kraslice
KMS KRASLICKÁ MĚSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.,
Pohraniční stráže 367, 35801 Kraslice
MĚSTSKÉ LESY KRASLICE, spol. s r. o.,
Havlíčkova 1918, 35801 Kraslice
Město Kraslice, nám. 28. října 1438/6, 35801 Kraslice

6748

217

2443/1

153

11

2776

13/1

7079

2285/1

1186

10

2576

2433

21109

2547/2

15574

K.Ú.

Kraslice
Kraslice
Kraslice
Kraslice

Česká republika, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova
4219, 43003 Chomutov
Česká republika, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova
4219, 43003 Chomutov
Obec Stříbrná, č. p. 670, 35801 Stříbrná

Kraslice

Česká republika, Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
50008 Hradec Králové
Česká republika, Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
Obec Stříbrná, č. p. 670, 35801 Stříbrná

Stříbrná

Česká republika, Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova
4219, 43003 Chomutov
Město Kraslice, nám. 28. října 1438/6, 35801 Kraslice

Stříbrná

Stříbrná
Stříbrná

Stříbrná
Stříbrná

Stříbrná

Metodika zpracování dendrologického průzkumu
Terénní průzkum proběhl v srpnu a září 2018.
Posuzován byl vymezený prostor pro budoucí záměr "Vodní nádrž Kraslice".
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VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE
Nejprve byl identifikován druh (rod) dřevin, keřů a porostů. Následně byl u dřevin změřen
obvod kmene ve 130 cm nad zemí.
U keřů a porostů byla odhadnuta plocha, která byla následně upřesněna na základě orthofoto
map.
Výsledky byly tabelárně zpracovány, dřeviny, keře a porosty byly zaneseny do katastrální
mapy.

Vyhodnocení
Dřeviny
Celkem bylo na posuzované ploše inventarizováno 471 položek dřevin. Některé dřeviny byly
vícekmenné ( 2 - 7 kmenů na jedné podnoži), některé položky se popsaly vícero druhy dřevin,
byly identifikovány i keřové porosty.
Nejvíce byli v řešené ploše zastoupeni jedinci olše lepkavé (Alnus glitinosa) 137 položek 183 kmenů, javoru (Acer sp.) 79 položek a 122 kmenů, vrby (Salix sp.) 77 položek a 97
kmenů a smrku ztepilého (Picea alba) 80 položek a 98 kmenů
Dále se v území vyskytovaly: jasan ztepilý (Fraximus excelsior), bříza bělokorá (Betula
pendula). Ostatní druhy měly nižší početnost.
Přehled počtu kmenů jednotlivých druhů dřevin uvádí následující tabulka.
Tabulka č.2.
Celkový počet ks převažujících druhů (rodů) dřevin
NÁZEV LATINSKY
NÁZEV ČESKY
POČET KS
Alnus glutinosa
Acer sp.
Picea abies
Salix sp.
Betula pendula
Fraximus excelsior

olše lepkavá
javor
smrk ztepilý
vrba
bříza bradavičnatá
jasan ztepilý
ostatní

183
122
98
97
87
20
10

Dřeviny jsou jednotlivě tabelárně popsány v příloze č. 3.

Dřeviny vyžadující povolení ke kácení
V rámci průzkumu byly identifikovány dřeviny, které vyžadují získat povolení ke kácení
dřevin dle § 4 Vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení.
Jedná se o dřeviny, které mají obvod kmene vyšší než 80 cm, měřené ve 130 cm nad zemí.
Celkem bylo identifikováno 293 ks dřevin a 388 kmenů o obvodu vyšším než 80 cm (průměr
26 cm a více).
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VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

Keře a dřeviny v porostu
Plochy keřů a dřevin v porostu jsou popsány v příloze č.3. V rámci posuzované lokality bylo
identifikováno 32 ploch keřů a porostů o celkové výměře 613 m2. Větší než 40 m2 (a tudíž
vyžadují získat povolení ke kácení dřevin dle § 4 Vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně
dřevin a povolování jejich kácení) jsou 4 plochy o výměře 187 m2.

Závěr
V rámci dendrologického průzkumu bylo popsáno 471 ks dřevin.
Lze konstatovat, že zásah do dřevin rostoucích mimo les bude z hlediska počtu kusů dřevin
velice významný, i když z hlediska kvality dřevin nikoliv. Bylo identifikováno 293 kusů
dřevin, které mají obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí větší než 80 cm a bude nutné
vyžádat si povolení ke kácení. Doporučujeme v dalších etapách projektové dokumentace
(zejména v plánu organizace výstavby) minimalizovat zásah do zeleně.

Přílohy:
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

Situace - klad listů (bez měřítka, A3)
Zákres dřevin do katastrální mapy (1:500, A4)
Popis dřevin
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PŘÍLOHOVÁ ČÁST
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Příloha č.1

Situace - klad listů (bez měřítka, A3)
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Příloha č.2

Zákres dřevin do katastrální mapy (1:500, A4).
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Příloha č.3

Popis dřevin.

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

Č.

Taxon latinsky

Taxon česky

1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
44
45

Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Prunus padus
Fraximus excelsior
Fraximus excelsior
Symphoricarpos albus
Symphoricarpos albus
Alnus glitinosa
Prunus padus
Prunus padus
Prunus padus
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Betula pendula
Betula pendula
Crataegus sp.
Symphoricarpos albus
Betula pendula
Betula pendula
Crataegus sp.
Prunus padus
Sorbus aucuparia
Crataegus sp.
Crataegus sp.
Salix caprea
Salix caprea
Betula pendula
Picea abies
Betula pendula
Salix caprea
Prunus padus
Fraximus excelsior
Betula pendula
Betula pendula
Viburnum opulus
Prunus padus
Crataegus sp.
Betula pendula
Salix sp.
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Salix caprea
Crataegus sp.
Acer sp.
Crataegus sp.

olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
střemcha obecná
jasan ztepilý
jasan ztepilý
pámelník bílý
pámelník bílý
olše lepkavá
střemcha obecná
střemcha obecná
střemcha obecná
olše lepkavá
olše lepkavá
bříza bělokorá
bříza bělokorá
hloh
pámelník bílý
bříza bělokorá
bříza bělokorá
hloh
střemcha obecná
jeřáb obecný
hloh
hloh
vrba jíva
vrba jíva
bříza bělokorá
smrk ztepilý
bříza bělokorá
vrba jíva
střemcha obecná
jasan ztepilý
bříza bělokorá
bříza bělokorá
kalina obecná
střemcha obecná
hloh
bříza bělokorá
vrba
bříza bělokorá
bříza bělokorá
bříza bělokorá
bříza bělokorá
bříza bělokorá
vrba jíva
hloh
hloh

Obvod kmene (cm)

Plocha průměr kmene (cm)
(m2)

116
107+94
94
47-79
110
104
63+94

37
34+30
30
15-25
35
33
20+30
20

38
13
63
94+94+79+63+63
85+63+38+94
72+75+47
79+72+66+63
75+72+72+85
66+38
107+100
63

12
4
20
30+30+25+20+20
27+20+12+30
23+24+15
25+23+21+20
24+23+23+27
21+12
34+32
20
15

16-63
100+94

5-20
32+30
20

31
57+38
53+85
141
236
31-157

10
18+12
17+27
45
75
10-50
15

31-94
63-141

10-30
20-45
10
10

63
188
31-79
157
141
63
94
126

20
60
10-25
50
45
20
30
40
23

10

Č.

Taxon latinsky

Taxon česky

46
47
48
48
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

Salix caprea
Fraximus excelsior
Acer sp.
Fraximus excelsior
Prunus padus
Betula pendula
Prunus padus
Acer sp.
Acer sp.
Prunus padus
Prunus padus
Prunus padus
Sambucus nigra
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Acer sp.
Salix caprea
Alnus glitinosa
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Alnus glitinosa
Acer
Salix caprea
Prunus padus
Picea abies
Salix caprea
Salix caprea
Acer sp.
Acer sp.
Salix caprea
Salix caprea
Salix caprea
Fraximus excelsior
Fraximus excelsior
Fraximus excelsior
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Acer sp.
Salix caprea
Salix caprea
Fraximus excelsior
Quercus robur
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Picea abies
Acer
Alnus glitinosa

vrba jíva
jasan ztepilý
javor
jasan ztepilý
střemcha obecná
bříza bělokorá
střemcha obecná
javor
javor
střemcha obecná
střemcha obecná
střemcha obecná
bez černý
vrba jíva
vrba jíva
vrba jíva
vrba jíva
vrba jíva
vrba jíva
vrba jíva
javor
vrba jíva
olše lepkavá
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
olše lepkavá
javor
vrba jíva
střemcha obecná
smrk ztepilý
vrba jíva
vrba jíva
javor
javor
vrba jíva
vrba jíva
vrba jíva
jasan ztepilý
jasan ztepilý
jasan ztepilý
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
javor
vrba jíva
vrba jíva
jasan ztepilý
dub letní
olše lepkavá
olše lepkavá
smrk ztepilý
javor
olše lepkavá

Obvod kmene (cm)

Plocha průměr kmene (cm)
(m2)

63
126

20
40
10

110+126

35+40
30

63+79
126
79
85
57
220
82
79
88+110
110+88
110
79
110
85
157
141
267
79
141
72
79
44
141
85
79
94
88
9
110
85
113
126
88
157
141+104
79
31-145
85
53
79
267
94+94
85+88+94+110
88
22+47+63+79
85+85+110

20+25
40
25
27
18
70
26
25
28+35
35+28
35
25
35
27
50
45
85
25
45
23
25
14
45
27
25
30
28
3
35
27
36
40
28
50
45+33
25
10-45
27
17
25
85
30+30
27+28+30+35
28
7+15+20+25
27+27+30

Č.

Taxon latinsky

Taxon česky

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
113
114
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Fraximus excelsior
Betula pendula
Acer
Acer
Acer
Acer
Betula pendula
Betula pendula
Picea abies
Betula pendula
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Salix caprea
Picea abies
Salix caprea
Betula pendula
Picea abies
Betula pendula
Betula pendula
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Betula pendula
Picea abies
Salix caprea
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Salix caprea
Picea abies
Picea abies
Alnus glitinosa
Acer sp.
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Salix caprea
Picea abies
Picea abies
Betula pendula
Picea abies
Picea abies

jasan ztepilý
bříza bělokorá
javor
javor
javor
javor
bříza bělokorá
bříza bělokorá
smrk ztepilý
bříza bělokorá
olše lepkavá
olše lepkavá
bříza bělokorá
bříza bělokorá
bříza bělokorá
vrba jíva
smrk ztepilý
vrba jíva
bříza bělokorá
smrk ztepilý
bříza bělokorá
bříza bělokorá
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
bříza bělokorá
smrk ztepilý
vrba jíva
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
vrba jíva
smrk ztepilý
smrk ztepilý
olše lepkavá
javor
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
vrba jíva
smrk ztepilý
smrk ztepilý
bříza bělokorá
smrk ztepilý
smrk ztepilý

Obvod kmene (cm)

Plocha průměr kmene (cm)
(m2)

31-79
94
125+94+79
94
173
126
132
154
163+138
69
79, 75, 44, 38, 28, 22
104, 94, 94, 88, 6
82
100
104
126+94+79

10-25
30
40+30+25
30
55
40
42
49
52+44
22
25,24,14,12,9,7
33,30,30,28,12
26
32
33
40+30+25
12

157
75+47
141
79
204
82
138
85
100+100
85
267
210
195
157+188
251
126
88
157
94+94+79
100
110
188
85
204
220
44
163
151
148+47+47+47+47
173
75+75+75+75+75+75
100+31
173
204
94, 85, 47
188+79

50
24+15
45
25
65
26
44
27
32+32
27
85
67
62
50+60
80
40
28
50
30+30+25
32
35
60
27
65
70
14
52
48
47+15+15+15+15
55
24+24+24+24+24+24
32+10
55
65
30, 27, 15
60+25

Č.

Taxon latinsky

Taxon česky

148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

Salix caprea
Salix caprea
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Betula pendula
Picea abies
Acer sp.
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Betula pendula
Acer sp.
Betula pendula
Picea abies
Salix caprea
Betula pendula
Betula pendula
Betula pendula
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Acer sp.
Picea abies
Alnus glitinosa
Fraximus excelsior
Acer sp.
Acer sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Acer sp.
Betula pendula
Salix caprea
Betula pendula
Betula pendula
Alnus glitinosa
Salix caprea
Betula pendula
Salix caprea
Betula pendula
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Fraximus excelsior
Acer sp.

vrba jíva
vrba jíva
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
bříza bělokorá
smrk ztepilý
javor
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
bříza bělokorá
javor
bříza bělokorá
smrk ztepilý
vrba jíva
bříza bělokorá
bříza bělokorá
bříza bělokorá
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
javor
smrk ztepilý
olše lepkavá
jasan ztepilý
javor
javor
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
javor
bříza bělokorá
vrba jíva
bříza bělokorá
bříza bělokorá
olše lepkavá
vrba jíva
bříza bělokorá
vrba jíva
bříza bělokorá
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
jasan ztepilý
javor

Obvod kmene (cm)

79+79
79+47+38
204
251
251
85
141
85
75
85
47
38
110
94
82
66+66
79
47
88
104
126
126+79
151
188
100
110
126
88
116
72+82
126+141
148
110
72+82
79
63
116
53
88
53
97
63+63
85
104
144
82
157
223
144
60
179
119
110
85+88

Plocha průměr kmene (cm)
(m2)

25+25
25+15+12
65
80
80
27
45
27
24
27
15
12
35
30
26
21+21
25
15
28
33
40
40+25
48
60
32
35
40
28
37
23+26
40+45
47
35
23+26
25
20
37
17
28
17
31
20+20
27
33
46
26
50
71
46
19
57
38
35
27+28

Č.

Taxon latinsky

Taxon česky

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255

Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Alnus glitinosa
Acer sp.
Salix caprea
Salix sp.
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Salix sp.
Salix sp.
Salix sp.
Sorbus aucuparia
Acer sp.
Acer sp.
Picea abies
Salix sp.
Salix, Alnus
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Salix sp.
Acer sp.
Tylia platyphylos
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Salix sp.
Acer sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Salix sp.
Alnus glitinosa
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Alnus glitinosa

javor
javor
javor
javor
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
olše lepkavá
javor
vrba jíva
vrba
javor
javor
javor
vrba
vrba
vrba
jeřáb obecný
javor
javor
smrk ztepilý
vrba
vrba, olše
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
vrba
javor
lípa velkolistá
javor
javor
javor
javor
javor
javor
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
vrba
javor
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
javor
javor
javor
vrba
olše lepkavá
javor
javor
javor
olše lepkavá

Obvod kmene (cm)

Plocha průměr kmene (cm)
(m2)

116+110
113
104
9+47+47+47+47+47+47
126+72
148
110+79
157+79
79+79+47+47
63+31

37+35
36
33
3+15+15+15+15+15+15
40+23
47
35+25
50+25
25+25+15+15
20+10
1

63+63+38
79+69
129+129

20+20+12
25+22
41+41
3

79

25
1

88
173
126+79
72

28
55
40+25
23
40
68

104
173
79+82
132
119

33
55
25+26
42
38
4

38
72
104
82+31
85
188
116+135
138
132
85
69+44
151
179
148
151
104
91
116
88
132
126
79
220
82+82+82
104

12
23
33
26+10
27
60
37+43
44
42
27
22+14
48
57
47
48
33
29
37
28
42
40
25
70
26+26+26
33

Č.

Taxon latinsky

Taxon česky

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309

Alnus glitinosa
Sorbus aucuparia
Salix caprea
Alnus glitinosa
Acer sp.
Alnus glitinosa
Acer sp.
Acer sp.
Salix sp.
Salix sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Salix sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Picea abies
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Picea abies
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Picea abies
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Picea abies
Alnus glitinosa
Picea abies
Acer sp.
Acer sp.
Fraximus excelsior
Alnus glitinosa
Acer sp.
Fraximus excelsior
Acer sp.
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Picea abies
Betula pendula

olše lepkavá
jeřáb obecný
vrba jíva
olše lepkavá
javor
olše lepkavá
javor
javor
vrba
vrba
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
vrba
olše lepkavá
olše lepkavá
smrk ztepilý
olše lepkavá
olše lepkavá
smrk ztepilý
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
smrk ztepilý
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
javor
javor
smrk ztepilý
olše lepkavá
smrk ztepilý
javor
javor
jasan ztepilý
olše lepkavá
javor
jasan ztepilý
javor
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
smrk ztepilý
bříza bělokorá

Obvod kmene (cm)

Plocha průměr kmene (cm)
(m2)

179
88+72
63
41+41
132
91
69+31
104
63
188+94
129
94
179
163
119
126

57
28+23
20
13+13
42
29
22+10+10
33
20
60+30
41
30
57
52
38
40
2

141+148+126
204+151+116
88
141
85
173
110
132
151
72
176
104
113
85
141
110
57
85
91+79
314
138+69
236
57
38
57
72
148
104
94
63
236
72
38
188
126
94
141+141

45+47+40
65+48+37
28
45
27
55
35
42
48
23
56
33
36
27
45
35
18
27
29+25
100
44+22
75
18
12
18
23
47
33
30
20
75
23
12
60
40
30
45+45

Č.

Taxon latinsky

Taxon česky

310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363

Picea abies
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Alnus glitinosa
Fraximus excelsior
Fraximus excelsior
Acer sp.
Acer sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Betula pendula
Alnus glitinosa
Acer sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Acer sp.
Acer sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Salix sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Salix sp.
Salix sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Fraximus excelsior
Acer sp.
Alnus glitinosa
Fraximus excelsior
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.
Acer sp.
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Fraximus excelsior
Alnus glitinosa
Alnus glitinosa
Acer sp.

smrk ztepilý
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
olše lepkavá
jasan ztepilý
jasan ztepilý
javor
javor
olše lepkavá
olše lepkavá
bříza bělokorá
olše lepkavá
javor
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
javor
javor
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
vrba
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
vrba
vrba
olše lepkavá
olše lepkavá
jasan ztepilý
javor
olše lepkavá
jasan ztepilý
olše lepkavá
olše lepkavá
javor
javor
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
olše lepkavá
jasan ztepilý
olše lepkavá
olše lepkavá
javor

Obvod kmene (cm)

Plocha průměr kmene (cm)
(m2)

85
94
82
157
119
85
110
47+31
50
88+82
57
151
104+116
31
94
75+69
141+69
141+141+141
88
91
38
126
141+31
148
163
63
141
132
53+22
148+119
148
157+157
157

27
30
26
50
38
27
35
15+10
16
28+26
18
48
33+37
10
30
24+22
45+22
45+45+45
28
29
12
40
45+10
47
52
20
45
42
17+7
47+38
47
50+50
50
30
35

94+94+85+31
69
47
104
132
31
141+141
82
50
31
141
116
151+126+79
113+131
110
47
110
148
69

30+30+27+10
22
15
33
42
10
45+45
26
16
10
45
37
48+40+25
36+36
35
15
35
47
22

Č.

Taxon latinsky

Taxon česky

364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417

Alnus glitinosa
olše lepkavá
Salix sp.
vrba
Betula pendula
bříza bělokorá
88
Betula pendula
bříza bělokorá
85
Salix caprea
vrba jíva
75
Betula pendula
bříza bělokorá
104
Salix sp.
vrba
Sambucus, salix caprea, Picea
bez, jíva,
abies,
smrk,
Acer,
javor,
Larix
modřín
Salix caprea
vrba jíva
85+82+85+82
Acer platanoides
javor mléč
25
Sorbus aucuparia
jeřáb obecný
31
Acer sp.
javor
22
Alnus glitinosa
olše lepkavá
69
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Alnus glitinosa
olše lepkavá
79+63+31
Alnus glitinosa
olše lepkavá
100
Alnus glitinosa
olše lepkavá
69
Alnus glitinosa
olše lepkavá
88+35
Alnus glitinosa
olše lepkavá
31
Alnus glitinosa
olše lepkavá
66
Alnus glitinosa
olše lepkavá
38
Alnus glitinosa
olše lepkavá
31
Alnus glitinosa
olše lepkavá
31
Alnus glitinosa
olše lepkavá
100
Alnus glitinosa
olše lepkavá
75+57
Alnus glitinosa
olše lepkavá
38
Alnus glitinosa
olše lepkavá
82
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Salix caprea
vrba jíva
72
Alnus glitinosa
olše lepkavá
94
Salix sp.
vrba
251
Alnus glitinosa
olše lepkavá
82
Alnus glitinosa
olše lepkavá
50
Alnus glitinosa
olše lepkavá
53
Alnus glitinosa
olše lepkavá
57+13
Alnus glitinosa
olše lepkavá
72
Alnus glitinosa
olše lepkavá
41
Alnus glitinosa
olše lepkavá
79
Alnus glitinosa
olše lepkavá
35
Acer sp.
javor
100
Salix caprea
vrba jíva
79+94
Salix caprea
vrba jíva
104
Betula pendula
bříza bělokorá
82
Betula pendula
bříza bělokorá
151+79+38
Alnus glitinosa
olše lepkavá
69+79+66
Betula pendula
bříza bělokorá
28
Salix caprea
vrba jíva
116+79
Alnus glitinosa
olše lepkavá
132
Salix caprea
vrba jíva
63
Acer sp.
javor
72
Salix caprea
vrba jíva
82+63
Betula pendula
bříza bělokorá
85
Acer sp.
javor
Alnus glitinosa
olše lepkavá
104

Obvod kmene (cm)

Plocha průměr kmene (cm)
(m2)

40
2
28
27
24
33
25
20
27+26+27+26
8
10
7
22
30
25+20+10
32
22
28+11
10
21
12
10
10
32
24+18
12
26
8
23
30
80
26
16
17
18+4
23
13
25
11
32
25+30
33
26
48+25+12
22+25+21
9
37+25
42
20
23
26+20
27
20
33

Č.

Taxon latinsky

Taxon česky

418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471

Alnus glitinosa
olše lepkavá
Betula pendula
bříza bělokorá
Betula pendula
bříza bělokorá
Betula pendula
bříza bělokorá
Betula pendula
bříza bělokorá
Betula pendula
bříza bělokorá
Betula pendula
bříza bělokorá
Picea abies
smrk ztepilý
Picea abies
smrk ztepilý
Betula pendula
bříza bělokorá
Betula pendula
bříza bělokorá
Betula pendula
bříza bělokorá
Betula pendula
bříza bělokorá
Alnus, Acer
olše, javor
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Betula pendula
bříza bělokorá
Salix caprea
vrba jíva
Salix caprea
vrba jíva
Betula pendula
bříza bělokorá
Salix caprea
vrba jíva
Picea abies
smrk ztepilý
Crateagus
hloh
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Picea abies
smrk ztepilý
Salix sp.
vrba
Salix caprea
vrba jíva
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Salix, Prunus, Sambucus jíva, střemcha, bez
Salix caprea
vrba jíva
Crateagus
hloh
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Picea abies
smrk ztepilý
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Salix caprea
vrba jíva
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Alnus glitinosa
olše lepkavá
Salix caprea
vrba jíva
Salix caprea
vrba jíva
Picea abies
smrk ztepilý
Acer sp.
javor
Salix caprea
vrba jíva
Salix caprea
vrba jíva
Salix caprea
vrba jíva
Salix caprea
vrba jíva
Salix sp.
vrba
Cornus, Rubus
svída, malina
Salix caprea
vrba jíva

Obvod kmene (cm)

Plocha průměr kmene (cm)
(m2)

110
163
75
100
110
79
79
31
19+16
138
82
110
144

35
52
24
32
35
25
25
10
6+5
44
26
35
46
30

69
19
126
57+53
88+88+38
100
60
47
38+44
132
204

22
6
40
18+17
28+28+12
32
19
15
12+14
42
65
10

110+85
144+138+69

35+27
46+44+22
39

119+63
44+25
122+85
38
75
75
82
72+72+22
69
75
110
53
75
72
100
126+132
22
116+110+69
79+72+69+38+63+38
25+25+25+25

38+20
14+8
39+27
12
24
24
26
23+23+7
22
24
35
17
24
23
32
40+42
7
37+35+22
25+23+22+12+20+12
8+8+8+8
10

85
82+85
0
236

27
26+27
20
75
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1
1.1

VYMEZENÍ HODNOCENÉHO ÚZEMÍ (DOTČENÝ KRAJINNÝ
PROSTOR)
Popis navrhovaného záměru

Zájmové území se nachází v západní části České republiky, v Karlovarském kraji.
Navrhovaná stavba je umístěna v nezastavěném území v nivě Stříbrného potoka mezi městem
Kraslice a obcí Stříbrná. Hráz je umístěna v morfologicky vhodném profilu, s ohledem na retenční
objem území nad hrází, minimalizaci nároků na objem zeminy a zábor pozemků samotnou hrází,
přístupnost k hrázi a objektům, apod.
Pozemky v řešené lokalitě jsou využívány jako trvalý travní porost (louky) a jako lesní pozemky.
Realizací stavby nedojde v místě zátopy ke změně ve využití pozemků, které budou částečně sloužit
pro stavbu hráze a objektů a částečně jako trvalá zátopa.
Stavba není zanesena v aktuálně platném územním plánu města Kraslice, ale je součástí aktuálně
projednávaného Návrhu Změny č. 2 územního plánu Kraslice.
Hráz je navržena jako zemní sypaná. Funkční objekty jsou navrženy s ohledem na minimalizaci vlivu
na krajinný ráz. Sdružený objekt je umístěn u návodní paty hráze. Bezpečnostní přeliv je řešen jako
boční při levém zavázání hráze do terénu.
Součástí stavby nebudou budovy ani žádné jiné rozměrné konstrukce významněji převyšující stávající
terén, které by mohly nepříznivě narušovat vzhled okolí. Povrch upravené hráze bude zatravněn.
Plocha zemníku bude rekultivována (plocha mimo trvalou zátopu).
Stavba obsahuje technologická zařízení pro uzávěry spodních výpustí, monitoring na vodním díle a
technologii čerpací stanice. Uzávěry spodních výpustí budou regulovat odtok z nádrže tak, aby byla
udržována hladina vody na úrovni hladiny zásobního prostoru a zároveň aby byl z nádrže vypouštěn
nejméně minimální zůstatkový průtok (předpoklad 87,5 l/s). Manipulace bude možná pouze dle
schváleného manipulačního řádu.
V rámci provozu stavby bude prováděna běžná kontrola a údržba jednotlivých objektů (sečení trávy na
hrázi, kontrola objektů stavby – Sdružený objekt, spodní výpusti, bezpečnostní přeliv apod., technickobezpečnostní dohled).
Vlastní hráz přes údolí Stříbrného potoka ve zvoleném nejvhodnějším profilu bude provedena jako
zemní sypaná s celkovou délkou v koruně 121 m. Těleso hráze je navrženo jako homogenní. Hráz
bude vybavena sdruženým objektem (spodní výpusti a odběr vody) a bočním bezpečnostním
přelivem. Vlastní sdružený objekt je tvořený manipulačním objektem
(věž) se spodními výpustmi (včetně uzávěrů spodních výpustí), navazující odpadní chodbou s
ukončením ve vývaru spodních výpustí a vodárenským odběrem. Vodní dílo má dvě samostatné na
sobě nezávislé spodní výpusti. Výpustné zařízení tvoří dvě spodní výpusti DN 800 a jsou osazeny
třemi uzávěry (revizní uzávěr – vřetenové šoupě, přírubové šoupě, segment).
Obě výpusti dále ústí do odpadní chodby, která je vyvedena na vzdušní líc hráze, kde je ukončena
vývarem spodních výpustí, který dále navazuje na odpadní koryto pod hrází.
V čelní stěně věžového objektu jsou umístěna (ve 2 úrovních) odběrná potrubí, která se následně
spojují do jednoho potrubí. To je vedeno odpadní štolou do čerpací stanice, odkud je voda čerpána na
úpravnu vody.
Bezpečnostní přeliv je řešený jako boční situovaný u levobřežního zavázání hráze. Vlastní přeliv je
tvořený přelivnou hranou, dále spadištěm délky 36,7 m, na který navazuje skluz šířky 9,0 m se
sklonem 4,4 - 25%. Na úrovni koryta toku je skluz zakončený vývarem od bezpečnostního přelivu.
3
Objekty bezpečnostního přelivu jsou uvažovány na návrhovou kapacitu Q100 = 46,1 m /s a zároveň
3
byly posouzeny i pro bezpečné převedení průtoku Q100 = 89,4 m /s.
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Součástí návrhu je i vlastní řešení napojení objektů na stávající koryto nad hrází i pod hrází. Část
koryta před nátokem do objektu spodních výpustí bude v délce cca 20 m upravena na lichoběžníkový
profil se sklonem dna cca 3,5%.
Pod hrází je odpadní část koryta navázána přechodovou částí pod objektem vývaru bezpečnostního
přelivu. Odpadní koryto je navržené jako lichoběžníkový profil se sklonem svahů 1:2 a šířkou ve dně
5,0 m a sklonem dna 2,0 %. Odpadní koryto je v místě napojení na stávající koryto toku zakončeno
příčným prahem.

1.2

Možné vlivy záměru na krajinný ráz

Navrhovaný záměr svým rozsahem může ovlivnit krajinný ráz především pohledově tím, že může
narušit harmonický ráz. Výstavbou pravděpodobně dojde i k fyzickým zásahům do charakteru krajiny.
Sluchové vjemy se dají předpokládat při výstavbě záměru, čichové vjemy nelze předpokládat.

1.3

Vymezení dotčeného krajinného prostoru (DoKP)

Vliv navrhovaného záměru na krajinný ráz je vždy omezen na určité území, kde se projevují
bezprostřední fyzické vlivy záměru na danou lokalitu nebo kde se projevují vlivy vizuální, sluchové,
čichové a jiné. Takové území označujeme jako dotčený krajinný prostor (DoKP).
Vymezení dotčeného krajinného prostoru (místa nebo několika míst krajinného rázu) jakožto území
skutečně nebo potenciálně zasaženého vlivem navrhovaného záměru se vymezuje především pomocí
bariér očekávané viditelnosti stavby (terénní horizonty, okraje lesních porostů, hmoty nelesní zeleně,
horizonty a okraje zástavby) a pomocí okruhů předpokládaných vlivů (vizuálního, hlukového apod.).
Posuzovaný záměr leží v dotčeném krajinném prostoru Přebuzská vrchovina.

1.3.1

Vymezení DoKP vizuálními bariérami

DoKP je zpravidla vymezen vizuálními barierami, ale ve směrech, kde se od lokality navrhovaného
záměru otevírají delší výhledy do krajiny, je omezen okruhy potenciální viditelnosti. Jedná se o
vymezení horizontů terénu, lesních porostů nebo zástavby.

1.3.2 Stanovení okruhů potenciální viditelnosti
Prostor záměru je víceméně viditelný pouze ze silnice Kraslice - Stříbrná - Přebuz a to pouze v cca 1
km průběhu.

2
2.1

HODNOCENÍ KRAJINNÉHO RÁZU DANÉ OBLASTI A MÍSTA
Vymezení oblastí a míst krajinného rázu

Oblast krajinného rázu je krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou charakteristikou
odrážející se v souboru jejích typických znaků, který se výrazně liší od jiného celku ve všech
charakteristikách či v některé z nich a který zahrnuje více míst krajinného rázu); je vymezena hranicí,
kterou mohou být přírodní nebo umělé prvky nebo jiné rozhraní měnících se charakteristik
Vizuální projevy se uplatňují uvnitř oblasti.
Místo krajinného rázu je část krajiny relativně homogenní z hlediska přírodních, kulturních a
historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, které odlišují místo krajinného
rázu od jiných míst krajinného rázu. Je nejmenším hodnoceným prostorem; jedná se zpravidla
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o vizuálně vymezený krajinný prostor (konkávní nebo konvexní), který je pohledově spojitý z většiny
pozorovacích stanovišť, nebo o území typické díky své výrazné charakterové odlišnosti.
V případě daného záměru bude výrazně dotčeno jedno místo krajinného rázu – změna stávající údolní
Nivy Stříbrného potoka (tvořené především nevyužívanou zemědělskou půdou a porostlou
dřevinami) na vodní plochu.
V okolí se nacházejí další místa krajinného rázu:
Místo krajinného rázu Zastavěné území obce Stříbrná - jedná se o rozptýlenou zástavbu obce
Stříbrná a severovýchodní části Kraslic od nivy Stříbrného potoka do okolních svahů. Zástavba je
tvořená rodinnými domy, ale i průmyslovými areály (SAMETEX, Kraslické lesy, úpravna vody KMS ,
Technické služby atd.). Modřín u Stříbrného potoka je památný strom solitérní modřín opadavý. Roste
nad levým břehem Stříbrného potoka asi 1,5 km severně od Stříbrné na západním úpatí Stříbrného
vrchu, asi 260 m jižně od křižovatky silnic Stříbrná-Bublava-Přebuz. Strom má krátké a silné kořenové
náběhy, nízko zavětvenou korunu.
Místo krajinného rázu Tisovec - svahy (povětšinou zalesněné) a vrchol Tisovce (807,2 m n.m.).
Součástí MKR je i Přírodní památka Tisovec a EVL Tisovec. Masív Tisovce je v rámci územního
systému ekologické stability regionálním biocentrem.
Místo krajinného rázu Hradiště - zalesněný vrchol Hradiště s výskytem pramenů (Eleonořin pramen,
pramen Karla IV, Holečkův pramen, Hudební pramen, pramen Horníků). V prostoru naučné stezky
Stopami horníků jsou zbudovány altány (Vedralův, Dotzaerův). Na vrchu Hradiště jsou zachovány
terénní stopy, příkopy a valy bývalého hradu Hausberg (Greislein).
Místo krajinného rázu Šibeniční vrch - Zalesněný vrchol (659 m n.m.) a níže položené svahy v okolí.
Na Šibeničním vrchu bývalo popraviště se třemi sloupy šibenice. Město Kraslice mělo hrdelní právo,
ale svého kata nemělo, toho si půjčovalo buď z Chebu nebo z Jáchymova.
Okrašlovací a pečovatelský spolek, který v roce 1868 zkrášloval Městské sady, také vybudoval v roce
1908 park na Šibeničním vrchu. Tento park nesl jméno Jubilejní park Josefa I., v dnešní době se mu
říká Emíliina vyhlídka. Pojmenování Emíliina vyhlídka dostal po manželce Josefa Meindla Emílii. Na
skále se nachází altán. Dříve z něj byl krásný výhled do údolí Kraslic. Dnes bohužel výhled není
prakticky žádný.
Severovýchodně od vrcholu je zbudována Vyhlídka (700 m n.m.), nachází se zde obelisk s koulí.
Připomínal 60 let panování císaře Josefa I. Po 1.světové válce musel být z pomníku odstraněn nápis
Viribus Unitis (společnými silami).
V okolí vyhlídek je vymezena EVL Šibeniční vrch. V územním plánu Kraslice je MKR vymezeno jako
regionální biocentrum.
Místo krajinného rázu Kamenec - zalesněné svahy Kamence a Smrkovce - pod a nad silnicí na
Novou Ves.
Místo krajinného rázu Stříbrný vrch - svahy a vrchol Stříbrného vrchu (768 m n.m.). Horní partie
zalesněny. Jsou zde vymezena 2 lokální biocentra a lokální biokoridor.
V okolí (a v grafické příloze) jsou vymezeny ještě následující Místa krajinného rázu: MKR Zelená
Hora, MKR Zástavba podél Bublavského potoka, MKR Kraslice. Tyto MKR nebudou záměrem dotčeny
a nejsou předmětem tohoto posouzení.
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2.2

Obecná charakteristika širšího území (oblasti krajinného rázu) a jeho
zařazení do krajinných souvislostí

2.2.1 Klimatologická charakteristika
Území leží v chladné oblasti CH7 (QUITT 1971) - je pro ni charakteristické velmi krátké až krátké léto,
mírně chladné a vlhké, přechodné období je dlouhé, mírně chladné jaro a mírný podzim. Zima je
dlouhá, mírná, mírně vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.
Tabulka č.1.
Charakteristika rajonu klimatické oblasti chladné CH7
KLIMATICKÁ OBLAST
CHLADNÁ
Rajon
CH 7
Počet letních dnů
10 - 30
Počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více
120 - 140
Počet mrazových dnů
140 - 160
Počet ledových dnů
50 - 60
Průměrná teplota v lednu
-3°C - -4°C
Průměrná teplota v červenci
15°C - 16°C
Průměrná teplota v dubnu
4°C - 6°C
Průměrná teplota v říjnu
6°C - 7°C
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
120 - 130
Srážkový úhrn ve vegetačním období
500 - 600 mm
Srážkový úhrn v zimním období
350 - 400 mm
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
100 - 120
Počet dnů zamračených
150 - 160
Počet dnů jasných
40 - 50

Průměrná roční teplota vzduchu je 5,9 °C a průměrný roční úhrn srážek 673 mm. Nejvyšší
zaznamenaný denní úhrn srážek byl na blízké stanici Stříbrná zaznamenán ve výši 111 mm.

2.2.2 Povrchové vody
Hydrograficky náleží území do povodí Ohře po Teplou (1-13-01). Lokálně se nachází v dílčím povodí
Stříbrného potoka (-098).
Území se nachází v záplavovém území Q100 , Q20 i Q5.

2.2.3 Podzemní vody
Lokalita leží v hydrogeologickém rajónu 6111 - Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor. Ten je
budován regionálně významnou puklinovou zvodní metamorfitů a žul, která má mohutný rozsah. Hornina
je prostoupena hustou sítí puklin, které jsou ve svrchní části vyplněny produkty zvětrávání, které snižují
propustnost. S postupem do hloubky se uplatňuje systém otevřenějších puklin, ty umožňují komunikaci
podzemních vod v hlubších zónách.
Z hydrogeologické mapy je patrné, že puklinový kolektor se zvýšenou propustností přípovrchové zóny
-5
-4
2
zvětralin a rozpojení puklin má koeficient transmisivity v širším okolí Kraslic T = 2,3×10 až 2,7×10 m /s.
Průlinové zvodnění kvartérních uloženin má dle odhadu T o řád vyšší, propustnost je však proměnlivá a
závislá na zrnitostním složení materiálu. Podzemní vody zde podle archivních podkladů vyžadují obecně
složitější úpravu, mohou mít např. vyšší obsah kovů.

2.2.4 Geomorfologické podmínky
Soustava:
Podsoustava:
Celek:

Krušnohorská
Krušnohorská hornatina
Krušné hory
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Okrsek:

Přebuzská hornatina

Přebuzská hornatina je plochá hornatina složená především z biotitického až muskoviticko-biotitického
granitu, ve vlastním řešeném území však vystupují metamorfované horniny.
Území má vrchovinný ráz modelovaný místními toky. Ty v oblasti vyerodovaly poměrně strmá úzká
údolí, zahloubená vůči okolním elevacím o 150 až 200 m. Svahy údolí jsou z převážné části
zalesněné jehličnany.

2.2.5 Geologické podmínky
Zájmové území má poměrně složitou geologickou stavbu. Je budováno komplexem kambrickoordovických metamorfitů, jimiž pronikají pozdně variské žuly. Z metamorfitů v okolí lokality převládají
kambrické nepravidelně páskované chloriticko-sericitické fylity s hojným sekrečním křemenem, lokálně se
vyskytují vložky deskovitě odlučných kvarcitů.
Dominantní zlomy oblasti mají směr SV–JZ (hlubinný podkrušnohorský zlom), zlomy nižších řádů jsou
směru SZ–JV (kraslický, určuje směr toku Svatavy) a SSV–JJZ (doprovodný zlom Stříbrného potoka).
Zlomy nižších řádů jsou dosud seismicky aktivní, zemětřesení se opakují v intervalu kolem 10 let a mají
charakter zemětřesných rojů nižších intenzit (7° M. C. S.).
Zvětralinový plášť tvoří převážně hlinitopísčité svahové hlíny s kameny a eluvia v metrových mocnostech.
Vodoteče jsou lemovány málo rozsáhlými polohami náplavů s převahou štěrků.

2.2.6 Biogeografická charakteristika
Dle biogeografického členění území ČR patří zájmové území do Krušnohorského bioregionu.
V okolí plochy záměru se nachází biochora -5SS - svahy na kyselých metamorfitech 5. vegetačního
stupně.
Fytogeografie: Mesophytikum, fytogeografický okres

22 - Halštrovská vrchovina.

Potenciální vegetace dle geobotanické mapy - převážně Luhy a olšiny, okrajově Bikové bučiny
(Luzulo-Fagion).
Potenciální vegetace dle mapy potenciální přirozené vegetace na větší části území – Biková bučina
(Luzulo-Fagetum).

2.2.7 Zvláště chráněná území
Nejbližším chráněným územím přírody je Přírodní památka Tisovec a Přírodní památka Rašeliniště
Haar. Z hlediska soustavy NATURA 2000 se v okolí vyskytují Evropsky významná lokalita CZ0410001
Tisovec (hranice EVL je vzdálena cca 600 m severoseverozápadně), EVL CZ0410046 Šibeniční vrch
(cca 1600 m jihojihovýchodně) a EVL Krušnohorské plató - 1700 m východně.
Území není součástí dálkového migračního koridoru a nespadá do migračně významného území.
Lokalita není součástí mokřadů Ramsarské úmluvy.

2.2.8 Územní systém ekologické stability
Lokalita záměru nezasahuje do systému ekologické stability.
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2.2.9

Významné krajinné prvky

Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. V prostoru posuzovaného záměru se
vyskytuje a bude proveden zásah do významných krajinných prvků "ze zákona" - vodní tok, údolní
niva a les.
Dále jsou jimi jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. orgán
ochrany přírody jako významný krajinný prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé
travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy.
Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. Podmínky
pro činnost ve VKP upravuje § 4 odst. 2) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Zpřesňovány jsou v rozhodnutích o registraci. V řešeném území se nenachází žádný registrovaný
významný krajinný prvek.

2.3

Identifikace znaků přírodní, kulturní a historické charakteristiky
krajinného rázu a jejich klasifikace

Identifikace každého výše uvedeného místa krajinného rázu je provedena v tabulce v přílohové části.

2.4

Klasifikace identifikovaných znaků

Klasifikace identifikovaných znaků místa krajinného rázu je provedena v tabulce v přílohové části.

3
3.1

POSOUZENÍ ZÁSAHU DO KRAJINNÉHO RÁZU
Posouzení míry vlivu navrhovaného záměru na identifikované znaky a
hodnoty

Přírodní charakteristika krajinného rázu zahrnuje vlastnosti krajiny určené jak trvalými přírodními
podmínkami, kterými jsou především geologické, geomorfologické, klimatické a biogeografické
poměry, tak aktuálním stavem ekosystémů.
Posouzení míry vlivu na identifikované znaky každého výše uvedeného místa krajinného rázu je
provedeno v tabulce v přílohové části. V následujícím textu je provedeno verbální zhodnocení.

3.1.1 Míra zásahů navrhovaného záměru do kulturní charakteristiky
Kulturní charakteristika krajinného rázu je dána způsobem využívání přírodních zdrojů člověkem a
stopami, které v krajině zanechal.
Širší okolí posuzovaného záměru je dlouhodobě antropogenně využíváno. Posuzovaný záměr není
sice ve vztahu ke stávajícímu (ne)využívání krajiny, ale svým rozsahem (cca 5 ha včetně přístupových
ploch) na dnes nevyužívané ploše nezpůsobí změnu kulturní charakteristiky.
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3.1.2 Míra zásahů navrhovaného záměru do historické charakteristiky
Historická charakteristika krajinného rázu je specifickou součástí kulturní charakteristiky a spočívá
v souvislostech kulturních a přírodních charakteristik oblasti či místa; historická charakteristika je
klíčová pro pochopení logiky vztahů mezi přírodními vlastnostmi krajiny, jejím využíváním vzhledem k
jejich trvalé (dlouhodobé) udržitelnosti; může nést stopy významných historických událostí.
V bezprostředním okolí posuzovaného záměru se památky nenachází. Historické stavby v širším okolí
- (kostel Nejsvětější srdce páně se hřbitovem, Pomník obětem 1. světové války, hrad Hausberg
(Greislein), Pomník dvěma zastřeleným sovětským zajatcům) nebudou realizací posuzovaného
záměru dotčeny.
Jiné významné historické památky se nedochovaly.

3.1.3 Míra zásahů navrhovaného záměru do přírodních hodnot
Realizace záměru přinese zásah do ekosystémů.
Výstavbou hráze a vznikem vodní nádrže dojde především omezení migrační propustnosti a to
zejména pro ryby, ale nejenom. U vodních živočichů nastane fragmentace populací, čímž dojde k
izolovanosti a ochuzení genetické diverzity. Významné je to především u chráněných druhů živočichů
- vranky obecné a střevle potoční. Tento vliv lze zmírnit aktivní péčí o oddělené části populací.
Realizací záměru nedojde k ovlivnění zvláště chráněných druhů rostlin.
Dojde k fyzické likvidaci několika výskytů přírodních biotopů S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových
skal a drolin, T1.5 Vlhké pcháčové louky a L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy. Rizikem je také šíření
invazních druhů (Reynoutria japonica) do okolních porostů. Všechny tyto biotopy jsou na území České
republiky velmi hojné, nejedná se o regionálně významné výskyty. Přírodní biotop L2.2B je
degradovanou formou lužního porostu. Vliv na tyto tři přírodní biotopy lze hodnotit jako mírně
negativní.
Výstavbou bude nutné provést významné kácení dřevin Celkem bylo dendrologickým průzkumem na
posuzované ploše inventarizováno 471 položek dřevin. Některé dřeviny byly vícekmenné ( 2 - 7
kmenů na jedné podnoži), některé položky se popsaly vícero druhy dřevin, byly identifikovány i keřové
porosty.
Nejvíce byli v řešené ploše zastoupeni jedinci olše lepkavé (Alnus glitinosa) 137 položek - 183 kmenů,
javoru (Acer sp.) 79 položek a 122 kmenů, vrby (Salix sp.) 77 položek a 97 kmenů a smrku ztepilého
(Picea alba) 80 položek a 98 kmenů.

3.1.4 Míra zásahů navrhovaného záměru do estetických hodnot
Estetická hodnota krajiny je vyjádřením přírodních a kulturních hodnot, harmonického měřítka a
vztahů v krajině; předpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivní vlastnosti pozorovatele,
objektivní okolnosti pozorování a objektivní vlastnosti krajiny (skladba a formy prostorů, konfigurace
prvků, struktura složek).
Estetické hodnoty budou narušeny v úseku podél komunikace III. třídy Kraslice - Přebuz v délce cca 1
km, negativně bude působit pouze návodní strana hráze a sdružený objekt, vhodnými vegetačními
výsadbami může být vodní nádrž pohledově odizolována. Z dálkových pohledů nebude vliv hráze ani
vodní hladiny rušivý a to zejména s ohledem na dřeviny v údolní nivě, ale i na svazích - lesní porosty i
dřeviny rostoucí mimo les.
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3.1.5 Míra zásahů navrhovaného záměru do významných krajinných prvků (VKP)
Významný krajinný prvek (VKP) je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny,
která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Z hlediska vlivu realizace záměru na VKP lze konstatovat, že dojde k zásahu do významných
krajinných prvků (ze "zákona") - vodní tok, údolní niva a les.
VKP vodní tok - Stříbrný potok - výstavbou vodní nádrže bude narušena celistvost tohoto VKP a to v
délce 790 m (při maximální hladině nadržení), vodní tok bude fragmentován. Jedná se o
nejvýznamnější negativní zásah záměru, avšak rozsah přerušení toku není významný z hlediska
oslabení ekologicko-stabilizační funkce pod a nad budoucí nádrží, zvláště bude-li realizován
pravidelně provedený kompenzační transfer ryb, který byl navržen v rámci biologického hodnocení .
VKP údolní niva Stříbrného potoka - výstavbou záměru dojde k ovlivnění tohoto významného
krajinného prvku zejména snížením plochy údolní nivy. Toto zmenšení rozlohy údolní nivy - cca 3 ha
je ve srovnání s plochou nivy Stříbrného potoka pouhý zlomek.
2

VKP les bude ohrožen pouze okrajově - v rozloze 3485 m , zásah bude významný především u
budoucí hráze, avšak lesní porosty zde nejsou příliš kvalitní, převažuje náletová zeleň.

3.1.6 Míra zásahů navrhovaného záměru do zvláště chráněných území (ZCHÚ)
V řešeném území není vyhlášeno žádné zvlášť chráněné území, vliv realizace záměru je nulový.

3.1.7 Míra zásahů navrhovaného záměru do kulturních dominant
Kulturní dominanta krajiny je krajinný prvek či složka v krajině nebo to jsou dochované stopy kultivace
krajiny, jejichž význam je nesporný z historického hlediska, architektury či jiného oboru lidské činnosti
a které ve svém projevu převládajícím způsobem ovlivňují znaky charakteristik krajinného rázu.
Vzhledem k absenci kulturních pozitivních dominant nebude záměr představovat zásah do kulturních
dominant.

3.1.8 Míra zásahů navrhovaného záměru do harmonických vztahů a měřítka
Harmonické vztahy v krajině vyjadřují soulad činností člověka a přírodního prostředí (absence
rušivých jevů), trvalou udržitelnost užívání krajiny, harmonický soulad jednotlivých prvků krajinné
scény.
Harmonické měřítko není v současnosti významně narušeno. Z pohledově exponovaných míst
(zejména od Kamence a Smrkovce, ale i z jiných míst) jsou viditelné stožáry telekomunikačních
zařízení.
Vodní nádrž nemůže výrazně narušit harmonické vztahy v krajině a to zejména zhledem k výraznému
zastoupení zeleně při pohledu z exponovaných míst (Kamenec, Smrkovec, Hradiště, Šibeniční vrch),
či vzdálenosti od posuzovaného záměru (Stříbrný vrch). Budoucí vodní plocha bude zřetelně viditelná
z Tisovce, avšak s ohledem na charakter území v okolí (zastavěná plocha) a velikost vodní nádrže
nebude určující.
Schematické zákresy z pohledově exponovaných míst jsou přiloženy v přílohové části.
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4
4.1

ZÁVĚREČNÉ ZHODNOCENÍ
Stávající stav

V tabulkové části v příloze je provedeno zhodnocení dotčených krajinných prostor a míst krajinného
rázu. Jsou tam i identifikovány konkrétní hodnoty míst krajinného rázu dle znaků podle §12 ZOPK
(znaky přírodních charakteristik vč. přírodních hodnot, VKP a ZCHÚ, znaky kulturních charakteristik
vč. kulturních dominant, znaky historických charakteristik a znaky estetických hodnot vč. měřítka a
vztahů v krajině).
Výše uvedené znaky jsou následně ohodnoceny dle pozitivních či negativních vlivů, dle významu v
krajinném rázu a dle cennosti.
Z hlediska přírodních charakteristik z tabulky vyplývá, že posuzované území je z hlediska přírodních
hodnot významné.
Z hlediska kulturní charakteristiky vč. kulturních dominant je možné konstatovat, že se nedochovaly
žádné kulturní charakteristiky, které by byly významné. Negativní dominanty jsou stávající stožáry
telekomunikačních zařízení a vleky sjezdovky Skiareálu Lišák.
Z hlediska znaků historických charakteristik lze konstatovat, že se v nejbližším okolí záměru
nedochovaly žádné historické charakteristiky, které by byly významné. Pozitivně z hlediska
historických charakteristik (již mimo lokalitu záměru) je možno identifikovat následující dochované
památky:
V severní části Stříbrné kostel Nejsvětější srdce páně se hřbitovem.
Poblíž kostela Pomník obětem 1. světové války.
Na vrchu Hradiště jsou zachovány terénní stopy, příkopy a valy bývalého hradu Hausberg (Greislein).
Severovýchodně od vrcholu Šibeničního vrchu je zbudována Vyhlídka (700 m n.m.), nachází se zde
obelisk s koulí.
V oblasti Kamence je Pomník dvěma zastřeleným sovětským zajatcům.

Z hlediska estetických hodnot vč. měřítka a vztahů v krajině je možné konstatovat, že harmonické
měřítko není v současnosti významně narušeno. Z pohledově exponovaných míst (zejména od
Kamence a Smrkovce, ale i z jiných míst) jsou viditelné stožáry telekomunikačních zařízení.
Vodní nádrž nemůže výrazně narušit harmonické vztahy v krajině a to zejména zhledem k výraznému
zastoupení zeleně při pohledu z exponovaných míst (Kamenec, Smrkovec, Hradiště, Šibeniční vrch),
či vzdálenosti od posuzovaného záměru (Stříbrný vrch). Budoucí vodní plocha bude zřetelně viditelná
z Tisovce, avšak s ohledem na charakter území v okolí (zastavěná plocha) a velikost vodní nádrže
nebude určující.

4.2

Posuzovaný záměr

Posuzovaný záměr bude působit na znaky krajinného rázu. Především z obce Stříbrná a ze svahů
Tisovce lze předpokládat viditelnost vodní plochy, která však s ohledem na velikost nebude výrazně
negativním zásahem. Z výše uvedených důvodů lze toto ovlivnění krajinného rázu akceptovat.

5

PŘÍLOHY

Seznam příloh :

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Místa krajinného rázu (1:10000, A3) - pouze tištěná verze
Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz
Schematické zákresy z pohledově exponovaných míst pouze tištěná verze.
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Příloha č.1

Místa krajinného rázu (1:10000, A3) - pouze v tištěné verzi.
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Příloha č.2

Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz.

POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ

ZNAKY DLE §
12 ZOPK

DOTČENÝ
KRAJINNÝ
PROSTOR

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

KONKRÉTNÍ IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Znaky přírodní
charakteristiky
vč. přírodních
hodnot, VKP a
ZCHÚ

Přebuzská
vrchovina

Niva Stříbrného
potoka

Dlouhodobě
nevyužívaná
zemědělská
půda,
porostlá
sukcesní zelení často velmi
kvalitní.

Přebuzská
vrchovina

Zastavěné
území
obce
Stříbrná
Tisovec

Nekompaktní zastavěná plocha
podíl silnice, se zahradami a
okolními travními porosty.
Svahy (povětšinou zalesněné) a
vrchol Tisovce (807,2 m n.m.).
Součástí MKR je i Přírodní
památka Tisovec a EVL Tisovec.
Masív Tisovce je v rámci
územního systému ekologické
stability regionálním biocentrem.
Zalesněný vrchol Hradiště s
výskytem pramenů.

Přebuzská
vrchovina

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Neutrální
Spoluurčující
Běžný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY
Středně silný
zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Přebuzská
vrchovina

Hradiště

Přebuzská
vrchovina

Šibeniční vrch

Přebuzská
vrchovina

Kamenec

Zalesněné svahy Kamence a
Smrkovce.

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Přebuzská
vrchovina

Stříbrný vrch

Svahy a vrchol Stříbrného vrchu
(768 m n.m.). Horní partie
zalesněny. Jsou zde vymezena 2
lokální biocentra a lokální
biokoridor.

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Zalesněný vrchol (659 m n.m.) a
níže položené svahy v okolí. V
okolí vyhlídek je vymezena EVL
Šibeniční vrch. V územním plánu
Kraslice je MKR vymezeno jako
regionální biocentrum.

ZNAKY DLE §
12 ZOPK

DOTČENÝ
KRAJINNÝ
PROSTOR

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

KONKRÉTNÍ IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Znaky kulturní
charakteristiky
vč.
kulturních
dominant

Přebuzská
vrchovina

Niva Stříbrného
potoka

Nevyužívané
a
zarostlé
zemědělské
pozemky
bez
kulturních hodnot.

Přebuzská
vrchovina

Zastavěné
území
obce
Stříbrná

Přebuzská
vrchovina

Tisovec

V severní části Stříbrné kostel
Nejsvětější srdce páně se
hřbitovem. Poblíž kostela Pomník
obětem
1.
světové
války.
Negativní dominanta - stožár
telekomunikací ve středu obce
Negativní dominanta - vleky
Skiareálu Lišák.

Přebuzská
vrchovina

Hradiště

Přebuzská
vrchovina

Šibeniční vrch

Přebuzská
vrchovina

Kamenec

Přebuzská
vrchovina

Stříbrný vrch

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Neutrální
Spoluurčující
Běžný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY
Středně silný

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

V prostoru naučné stezky
Stopami horníků jsou zbudovány
altány (Vedralův, Dotzaerův). Na
vrchu Hradiště jsou zachovány
terénní stopy, příkopy a valy
bývalého
hradu
Hausberg
(Greislein).
Severovýchodně od vrcholu je
zbudována Vyhlídka (700 m
n.m.), nachází se zde obelisk s
koulí. Připomínal 60 let panování
císaře Josefa I. Po 1.světové
válce musel být z pomníku
odstraněn nápis Viribus Unitis
(společnými silami).
Pomník
dvěma
zastřeleným
sovětským zajatcům.

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Negativní dominanta - stožár
telekomunikací.

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

ZNAKY DLE §
12 ZOPK

DOTČENÝ
KRAJINNÝ
PROSTOR

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

KONKRÉTNÍ IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Znaky historické
charakteristiky

Přebuzská
vrchovina

Niva Stříbrného
potoka

Přebuzská
vrchovina

Zastavěné
území
obce
Stříbrná

Přebuzská
vrchovina

Tisovec

Přebuzská
vrchovina

Hradiště

Nevyužívané
a
zarostlé
zemědělské
pozemky
bez
historických hodnot.
V severní části Stříbrné kostel
Nejsvětější srdce páně se
hřbitovem. Poblíž kostela Pomník
obětem 1. světové války.
Zarostlé lesní a zemědělské
pozemky
bez
historických
hodnot.
Na
vrchu
Hradiště
jsou
zachovány terénní stopy, příkopy
a valy bývalého hradu Hausberg
(Greislein).

Přebuzská
vrchovina

Šibeniční vrch

Přebuzská
vrchovina

Kamenec

Přebuzská
vrchovina

Stříbrný vrch

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Neutrální
Spoluurčující
Běžný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY
Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Pomník
dvěma
zastřeleným
sovětským zajatcům.

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Zarostlé lesní pozemky
historických hodnot.

Neutrální

Spoluurčující

Běžný

Žádný zásah

Severovýchodně od vrcholu je
zbudována Vyhlídka (700 m
n.m.), nachází se zde obelisk s
koulí. Připomínal 60 let panování
císaře Josefa I. Po 1.světové
válce musel být z pomníku
odstraněn nápis Viribus Unitis
(společnými silami).

bez

ZNAKY DLE §
12 ZOPK

DOTČENÝ
KRAJINNÝ
PROSTOR

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

KONKRÉTNÍ IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

Znaky
estetických
hodnot
vč.
měřítka a vztahů
v krajině

Přebuzská
vrchovina

Niva Stříbrného
potoka

Dlouhodobě
nevyužívaná
zemědělská
půda,
porostlá
sukcesní zelení často velmi
kvalitní. Vlastní niva bude
zatopena.

Přebuzská
vrchovina

Zastavěné
území
obce
Stříbrná

Přebuzská
vrchovina

Tisovec

Přebuzská
vrchovina

Hradiště

Přebuzská
vrchovina

Šibeniční vrch

Nekompaktní zastavěná plocha
podíl silnice, se zahradami a
okolními travními porosty. Vodní
plocha i hráz bude viditelná
především z komunikace Stříbrná
- Přebuz.
Svahy (povětšinou zalesněné) a
vrchol Tisovce (807,2 m n.m.).
Součástí MKR je i Přírodní
památka Tisovec a EVL Tisovec.
Masív Tisovce je v rámci
územního systému ekologické
stability regionálním biocentrem.
Budoucí
vodní plocha
bude
zřetelně viditelná z Tisovce,
avšak s ohledem na charakter
území v okolí (zastavěná plocha)
a velikost vodní nádrže nebude
určující.
Zalesněný vrchol Hradiště s
výskytem pramenů. Z pohledově
exponovaných
míst
nebude
záměr viditelný s ohledem na
výrazné zastoupení zeleně.
Zalesněný vrchol (659 m n.m.) a
níže položené svahy v okolí. V
okolí vyhlídek je vymezena EVL
Šibeniční vrch. V územním plánu
Kraslice je MKR vymezeno jako
regionální
biocentrum.
Z pohledově exponovaných míst

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ
Negativní
Spoluurčující
Význačný

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY
Středně silný
zásah

Negativní

Spoluurčující

Význačný

Středně silný
zásah

Negativní

Spoluurčující

Význačný

Středně silný
zásah

Neutrální

Spoluurčující

Význačný

Středně silný
zásah

Neutrální

Spoluurčující

Význačný

Žádný zásah

ZNAKY DLE §
12 ZOPK

DOTČENÝ
KRAJINNÝ
PROSTOR

MÍSTO
KRAJINNÉHO
RÁZU

Přebuzská
vrchovina

Kamenec

Přebuzská
vrchovina

Stříbrný vrch

KONKRÉTNÍ IDENTIFIKOVANÉ
HODNOTY

nebude
záměr
viditelný
s
ohledem na výrazné zastoupení
zeleně.
Zalesněné svahy Kamence a
Smrkovce.
Z pohledově
exponovaných
míst
nebude
záměr viditelný s ohledem na
výrazné zastoupení zeleně.
Svahy a vrchol Stříbrného vrchu
(768 m n.m.). Horní partie
zalesněny. Jsou zde vymezena 2
lokální biocentra a lokální
biokoridor.
Z pohledově
exponovaných
míst
nebude
záměr viditelný s ohledem na
výraznou vzdálenost od záměru.

KLASIFIKACE IDENTIFIKOVANÝCH ZNAKŮ
DLE
DLE VÝZNAMU V
DLE
POZITIVNÍ ČI
KRAJ. RÁZU
CENNOSTI
NEGATIVNÍCH
VLIVŮ

POSOUZENÍ
MÍRY VLIVU NA
IDENTIFIKOVANÉ
ZNAKY

Negativní

Spoluurčující

Význačný

Středně silný
zásah

Neutrální

Spoluurčující

Význačný

Žádný zásah

VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

Příloha č.3

Schematické zákresy z pohledově exponovaných míst - pouze
v tištěné verzi.

POSOUZENÍ VLIVU NA KRAJINNÝ RÁZ

Příloha č.12

Profil svahu pod hrází.

VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

PŘÍLOHY

Příloha č.13

Vodohospodářské řešení.
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Identifikační údaje řešené nádrže
V současnosti se jedná o přímý odběr z vodního toku téměř bez jakékoliv akumulace (nevýznamné malé vzdutí a
malý objem čerpací jímky v ČS). Jako výhledové řešení je uvažována vodárenská nádrž.
a) Název vodního díla
VD Stříbrná
b) Kategorie VD z hlediska TBD
odhad IV (možná III)
c) Název vodního toku a jeho identifikátor
Stříbrný potok
d) Staničení hlavní vzdouvací stavby
2,4 ř.km (alt. 6,1 nebo 2,0 ř.km)
e) Číslo hydrologického pořadí
1-13-01-0980-0-00
f) Názvy krajů a obcí
město Kraslice, obec Stříbrná, Kraj Karlovarský
g) Katastrální území
Kraslice, Stříbrná

Účely nádrže
Vodní nádrž Stříbrná bude sloužit pro zajištění odběru vody pro pitné účely. Ostatní účely jsou využívány v menší
míře a jsou dány konstrukcí nádrže a provozními možnostmi. Seznam všech účelů je uveden dále v pořadí dle
důležitosti.
1. Odběr surové vody z nádrže pro úpravu vody v ÚV Stříbrná. Dále je odběr využíván pro provozní účely
ÚV (technologická voda).
Požadovaná zabezpečenost dle ČSN činí podle počtu připojených obyvatel 97,5%.
2. Zajištění minimálního zůstatkového průtoku v profilu pod hrází. Jeho velikost není v současnosti
stanovena (předpoklad 65 – 87,5 l/s)
3. Částečné snížení povodňových průtoků vhodnou manipulací při současném zajištění předchozích účelů.

Stupeň dokumentace
Dokumentace slouží k ověření zabezpečenosti odběru vody navrženého řešení s akumulací vody v nádrži a byla
zpracována v rámci dokumentace pro územní řízení.

Seznam použitých podkladů
[1] Český normalizační institut: ČSN 75 2405 Vodohospodářské řešení vodních nádrží, Praha, 2004
[2] Český hydrometeorologický ústav: Průměrné denní průtoky pro profil Chaloupky na Rolavě v období
1966-2014, ČHMÚ - pobočka Plzeň, 2015
[3] Český hydrometeorologický ústav: Základní hydrologické údaje pro profil odběru na Stříbrném potoce za
období 1981-2010, ČHMÚ - pobočka Plzeň, 2015
[4] Kraslická městská společnost s.r.o., provozní řád odběrného objektu, provozní údaje
[5] Prof.Ing. Adolf Patera, Prof.Ing. Karel Nacházel, DrSc., Dr.Ing. Fošumpaur: Nádrže a vodohospodářské
soustavy 10, ČVUT, Praha, 2002
[6] Podklady Povodí Ohře, státní podnik
▪ měsíční množství odebrané vody ze Stříbrného potoka v období 2014
▪ Plán dílčího povodí Ohře a Dolního Labe, Praha, 2015
[7] Projekt TAČR - Dopady změny klimatu, kolektiv autorů, www.rscn.cz

Zvolený způsob a rozsah vodohospodářského řešení
Vzhledem k hlavnímu účelu vodní nádrže a k cíli tohoto projektu bylo do VH řešení zahrnuto pouze řešení zásobní
funkce nádrže. Z důvodu dostupné reálné chronologické řady průměrných denních průtoků za období 1966-2014
bylo VH řešení zpracováno postupnou bilanční metodou.

Popis metodiky řešení
Metodika řešení byla zvolena postupná bilanční za použití reálné chronologické řady průměrných denních průtoků.
Při její kompletaci se maximálně využilo měřených a odvozených dat ČHMÚ za pomoci dat z profilu Chaloupky na
Rolavě. Vzhledem k odvozeným datům byl do výpočtu zaveden koeficient bezpečnosti přítoku do nádrže 0.8.
Rozdílná zabezpečenost vodárenského odběru a zajištění MZP byla do výpočtu zohledněna při poruše rozdílným
snížením ve prospěch vyšší zabezpečenosti. Ve výpočtu zabezpečení se tento přístup projeví více u posouzení
zabezpečení dle dodaného objemu, jelikož do výpočtu zabezpečenosti podle trvání se jako porucha uvažuje
jakékoliv snížení.
Odběr vody pro ÚV byl uvažován pro nádrž jako průměrný, konstantní po celou dobu trvání. Nerovnoměrnost
odběru je ve skutečnosti nahodilá a nelze ji jednoduše popsat a rozložit do jednotlivých dnů. Při posouzení
stávajícího stavu byla uvažována okamžitá čerpaná hodnota.
Pro vodohospodářské řešení nádrže byly zavedeny následující předpoklady:
– Na počátku řešení je vodní nádrž zčásti naplněna (říjen) – 50% zásobního objemu,
– časový krok řešení – měsíc (den),
– rozsah hladin v nádrži je dán velikostí zásobního prostoru,
– pokud je nádrž plná, je navýšen odtok,
– při předpokladu dosažení hladiny stálého nadržení se odběr a MZP omezí podle velikosti přítoku viz. dále
– pokud je přítok dostatečný, všechny účely zůstávají zachovány bez omezení
– pokud není přítok dostatečný, omezí se odběr i MZP,
– výpar byl zaveden do výpočtu dle ČSN 75 2405 (roční hodnota rozdělená do jednotl. měsíců),
– průsak hrází a do podloží nebyl ve výpočtu uvažován,
– srážky na vodní hladinu nebyly do výpočtu uvažovány,
– použité průtoky byly násobeny 0,8.
Při hodnocení stávajícího stavu (tj. přímého odběru bez akumulace) je princip výpočtu obdobný, odpadá řešení
akumulace a porovnává se jen průtok a odběr popř. průtok versus odběr + MZP.
Postupná bilanční metoda využívá pro každý časový krok základní rovnici
Vi=Vi-1 + P – v – MZP – O, kde
Vi – Objem vody v nádrži (m3)
Vi-1 – Objem vody v nádrži v minulém měsíci (m3)
P – Přítok vody do nádrže daný průměrným měsíčním průtokem (m3)
v – Výpar vody za měsíc spočtený dle úrovně hladiny a předpokládaného výparu (m3)
MZP – Minimální zůstatkový průtok pod VN předepsaný v manipulačním řádu
O – odběr vody pro pitné účely (jeho velikost se mění pro získání hodnot zabezpečenosti)
Pro výpočet výparu byl nejprve objem vody v nádrži na konci časového kroku odhadnut (bez uvažování výparu),
přepočten na střední hodnotu mezi měsíci, odečtena plocha odhadnuté vodní hladiny dle čáry zatopených objemů
a spočten výpar jako plocha hladiny F (m2) * h (m). Poté byl objem vody v nádrži opraven o hodnotu výparu. Roční
výpar byl stanoven na základě nadmořské výšky VD a přepočten dle procentuálního rozdělení do jednotlivých
měsíců. Použitý postup je možné nalézt v příslušné ČSN.
Pro každý zvolený odběr byla na základě vzorce
P = (m - 0.3) / (n + 0.4), kde
m – počet měsíců (nebo jiných časových kroků), ve kterých je odběr zcela zabezpečen
n – počet všech časových kroků celé řady
spočtena jeho zabezpečenost podle doby trvání a dodaného objemu a maximální možné omezení odběru při
poruše v %.
Jednotlivé výše odběrů, zabezpečenosti a omezení odběrů byly následně vyneseny do grafů a tabulek.
Retenční funkce nádrže nebyla posouzena, byly navrženy rozměry spodních výustí a bezpečnostního přelivu při
časové simulaci průchodu stoleté povodně.

Použité předpisy
Výchozím podkladem byla ČSN 75 2405 [1]. Požadovaná zabezpečenost dle ČSN vychází pro
– odběr vody pro veřejné zásobování pitnou vodou méně než 50 tis. obyvatel
97,5%
– minimální zůstatkový průtok
98,5%

Vzhledem k těmto hodnotám a nevýhodnému poměru odběru k zůstatkovému průtoku byl do VH řešení zahrnut
tento poměr při poruše (omezení) a malou priorizací minimálního zůstatkového průtoku před odběrem pro
vodárenské účely.
Nejvyšší možné omezení odběru vody v % není pro kategorii C stanoveno a bylo tak určeno jako 100%.
Při stanovení MZP byl použit pracovní návrh nového nařízení vlády, který nahradí metodický pokyn v nejbližší
době. MZP byl vyčíslen 87,5 l/s nicméně pro klimatické scénáře byl proveden statistický odhad jeho snížení
vzhledem k celkovému snížení průtoků a tím pádem i podkladových dat pro jeho výpočet (viz. Výsledky).

Software
Pro výpočet vodohospodářského řešení postupnou bilanční metodou a pro zpracování podkladů byl použit program
Microsoft Excel z balíku Microsoft Office, Profesional Edition 2016. V prostředí MS Excel byly vytvořeny pomocí
jazyka VBA procedury a funkce pro usnadnění a automatizaci výpočtu zabezpečenosti při různé výši odběrů.

Výsledky VH řešení
Parametry nádrže:

dno
Stálý prostor
Zásobní prostor

V (mil.m3)

delta V (mil.m3)

H (m n.m.)

delta H (m n.m.)

výška (m)

0

0

556

0

0

3166.5

3166.5

559

3

3

100216.5

97050

566.5

7.5

10.5

Průtokové poměry
Hydrologická data z ČHMÚ byla získána pro stanici Chaloupky na Rolavě za období 1966 - 2015. Této stanici byla
dána přednost před daty z limnigrafu na Svatavě v Kraslicích pro svou krátkou historii a z limnigrafu na Svatavě ve
Svatavě, který má data sice dostatečně dlouhá, ale už z velkého povodí, které bude významně ovlivněné lidským
faktorem. Rolava pramení vedle Stříbrného potoka a plocha povodí k limnigrafické stanici je podobně velká jako
plocha k zájmovému profilu na Stříbrném potoce. Vliv lidské činnosti je v obou povodích malý. Hlavní rozdíl spočívá
v tom, že Rolava protéká více slatinami a po horských loukách, zatímco Stříbrný potok padá od pramene prudce
zalesněným údolím do obce Stříbrná. Z dlouhodobého průběhu průtoků vyplývá mírný pokles. Data z Rolavy byla
pro Stříbrný potok přepočtena koeficientem získaným od ČHMÚ.
Pro orientační posouzení výhledového stavu byly pro VH řešení použity koeficienty předpokladu poklesu/nárůstu
průtoků v jednotlivých měsících pro tři nejvíce používané namodelované scénáře klimatické změny vzniklé v rámci
projektu TAČR (rscn.vuv.cz). Změna výparu nebyla uvažována.
V následujícím grafu jsou znázorněny předpokládané scénáře po aplikaci na průměrné měsíční průtoky
hydrologické řady 1966-2015. Scénáře předpokládají pokles a posun srážek (zmírnění zimy), který způsobí snížení
odtoku a současně se předpokládá zvýšení teploty vzduchu. Pro výpočet byly uvažovány model Aladin a REMO.

SCÉNÁŘ ČHMÚ
MZP = 87.5 l/s
odběr
(/s)
Pt odběr Pv odběr porucha
Pt mzp
Pv mzp
porucha
6
98.52
98.71
96.78
98.86
99.77
59.89
7
98.52
98.84
92.25
98.69
99.76
60.29
8
98.52
98.93
88.94
98.69
99.74
60.68
9
98.52
99.00
86.45
98.69
99.72
61.06
10
98.52
99.06
84.52
98.69
99.71
61.44
11
98.35
99.01
83.01
98.52
99.69
61.81
12
98.18
98.96
81.80
98.52
99.67
62.17
13
98.01
98.91
80.82
98.52
99.66
62.52
14
98.01
98.94
80.03
98.52
99.64
62.87
15
97.84
98.89
79.38
98.35
99.62
63.20
16
97.84
98.91
78.85
98.35
99.60
63.54
17
97.84
98.92
78.42
98.18
99.58
63.86
18
97.67
98.87
78.06
98.01
99.56
64.18
19
97.50
98.82
77.77
97.84
99.54
64.50
20
97.50
98.83
77.53
97.84
99.52
64.81
21
97.33
98.78
77.34
97.84
99.50
65.11
22
97.33
98.78
77.19
97.67
99.48
65.41
23
97.16
98.74
77.07
97.50
99.46
65.70
24
96.99
98.69
76.98
97.50
99.43
65.98
25
96.65
98.60
76.92
97.50
99.41
66.26
SCÉNÁŘ ALA_ARP_RM_2085
MZP = 65 l/s
odběr Pt odběr
Pt mzp
(/s)
ALA
Pv odběr
porucha
ALA
Pv mzp porucha
6
99.03
99.21
100.00
99.20
99.75
66.18
7
98.86
99.18
100.00
99.20
99.73
65.83

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

98.69
98.35
98.35
98.35
98.35
98.35
98.35
98.35
98.01
98.01
97.67
97.50
97.50
97.50
97.50
97.33
96.82
96.82

99.15
99.09
98.97
98.88
98.80
98.74
98.71
98.69
98.66
98.62
98.56
98.49
98.42
98.36
98.30
98.22
98.12
98.07

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

99.20
99.03
99.03
98.86
98.52
98.52
98.35
98.35
98.35
98.35
98.35
98.18
98.01
98.01
97.67
97.67
97.33
97.33

99.72
99.72
99.72
99.71
99.70
99.69
99.67
99.65
99.63
99.62
99.60
99.59
99.57
99.56
99.54
99.51
99.49
99.46

65.87
65.56
65.23
64.91
64.58
64.26
63.94
63.63
63.31
63.01
62.71
62.41
62.12
61.84
61.56
61.29
61.03
60.78

SCÉNÁŘ REMO_EH5_RM_2085
MZP = 87.5 l/s
odběr
Pt mzp
(/s)
Pt odběr REMO Pv odběr porucha
REMO
Pv mzp porucha
6
98.69
98.89
100.00
98.86
99.76
64.61
7
98.52
98.86
100.00
98.86
99.75
64.31
8
98.52
98.80
100.00
98.86
99.75
64.02
9
98.52
98.76
100.00
98.69
99.74
63.73
10
98.52
98.71
100.00
98.52
99.73
63.44
11
98.52
98.72
100.00
98.52
99.71
63.15
12
98.35
98.70
100.00
98.52
99.69
62.87
13
98.35
98.67
100.00
98.52
99.69
62.59
14
98.35
98.63
100.00
98.35
99.68
62.31
15
98.18
98.60
100.00
98.35
99.67
62.04
16
98.18
98.56
100.00
98.35
99.66
61.77
17
97.84
98.52
100.00
98.35
99.65
61.50
18
97.84
98.48
100.00
98.35
99.64
61.24
19
97.67
98.43
100.00
98.35
99.62
60.99
20
97.67
98.38
100.00
98.01
99.61
60.73
21
97.50
98.33
100.00
98.01
99.60
60.49
22
97.50
98.27
100.00
98.01
99.59
60.25
23
97.50
98.22
100.00
97.67
99.57
60.01
24
97.50
98.17
100.00
97.50
99.56
59.78
25
97.50
98.13
100.00
97.50
99.54
59.56
Výpočty ukazují, že navržená nádrž zabezpečí odběr kolem 13 l/s. Klimatický scénář Aladin je velmi nepříznivý a
předpokládá přepočet MZP, který může poklesnout na úroveň 65 l/s. Klimatické scénáře ukazují, že může docházet
i ke 100% poruše. Je to dáno malým objemem nádrže, jež se velmi rychle vyčerpá ale spíše než na pokrytí odběru
na zajištění MZP pod VD.

Ochranná funkce nádrže
Ochranná funkce nádrže je řešena v jiné části dokumentace.

Minimální hladina v nádrži, plnění a prázdnění nádrže, ověřovací provoz
Stálý prostor nádrže byl zvolen s co nejmenším objemem s ohledem na maximální možné využití zásobního
prostoru. Pro minimalizaci zanášení doporučujeme vybudovat hrázku s příjezdovou cestou pro možnost odtěžení
sedimentů na přítoku do vodního díla.
Doba plnění byla spočtena statisticky z jednotlivých délek plnění dle hydrologické řady. Při plnění bylo počítáno se
zůstatkovým průtokem i odběrem. Plnění začínalo vždy v lednu.
Minimum
2 dny
Medián
5 dnů
Maximum
64 dnů
Průměr
12 dnů
Rychlost prázdnění bude mít vliv na maximální možný okamžitý odtok z nádrže (neškodný průtok) a nesmí překročit
maximální hodnotu poklesu hladiny určenou pro stabilitu břehů. Možný pokles musí být spočten stabilitním
výpočtem na základě charakteristik lokálních zemin a dalších reálných dat při navazujících stupních projektu VN.
Předpoklad je 1 m/den.

Seznam platných rozhodnutí
V současnosti vodní nádrž neexistuje a je zde pouze jímací objekt, který má povolení k odběru povrchové vody.
Odběr povrchové vody ze Stříbrného potoka je v současnosti legislativně zajištěn povolením k nakládání s vodami
vydaném rozhodnutím RŽP, OkÚ Sokolov č.j. ŽP/1307/2000 ze dne 26.5.2000 (platnost od 31.12.2010), které bylo
dále prodlouženo rozhodnutím OŽP MÚ Kraslice čj. ŽP/665/2007/-231-OŽA ze dne 16.8.2007 na dobu časově
omezenou a to do 31.12.2017.

Povolené odebírané množství:



průměrně
maximálně

21 l/s (480 000 m3/rok)
42 l/s

Odběr pro úpravu na vodu pitnou k zásobování obyvatel města Kraslice je prováděn podle schváleného provozního
řádu ÚV Kraslice – Stříbrná.
V povolení není předepsán minimální zůstatkový průtok pod místem odběru, ten se vyskytuje v původním povolení
z roku 1986 a to ve výši 36 l/s (průměr Q355 a Q364).

Příloha č.14

Mapy záplavového území.

VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

PŘÍLOHY

Záplavová území

-871412.05

-872371.46

-991908.20

300
300 [Metry]
[Metry]

-992957.46

D05_AktivniZony100Vody.shp
D02_ZaplUzemi20Vody.shp
D01_ZaplUzemi5Vody.shp
Měřítko 1:5000
Map. jednotky: Metry
Datum: 29.3.2019

Záplavová území

-871400.14

-872359.55

-993044.59

300
300 [Metry]
[Metry]

-994093.85

D05_AktivniZony100Vody.shp
D02_ZaplUzemi20Vody.shp
D01_ZaplUzemi5Vody.shp
Měřítko 1:5000
Map. jednotky: Metry
Datum: 29.3.2019

Záplavová území

-872204.47

-873163.89

-993762.93

300
300 [Metry]
[Metry]

-994812.19

D05_AktivniZony100Vody.shp
D02_ZaplUzemi20Vody.shp
D01_ZaplUzemi5Vody.shp
Měřítko 1:5000
Map. jednotky: Metry
Datum: 29.3.2019

Záplavová území

-872221.67

-873181.09

-994915.19

300
300 [Metry]
[Metry]

-995964.45

D05_AktivniZony100Vody.shp
D02_ZaplUzemi20Vody.shp
D01_ZaplUzemi5Vody.shp
Měřítko 1:5000
Map. jednotky: Metry
Datum: 29.3.2019

Záplavová území

-873037.91

-873997.32

-995697.04

300
300 [Metry]
[Metry]

-996746.30

D05_AktivniZony100Vody.shp
D02_ZaplUzemi20Vody.shp
D01_ZaplUzemi5Vody.shp
Měřítko 1:5000
Map. jednotky: Metry
Datum: 29.3.2019

Příloha č.15

Jakost vody v tocích.

VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

PŘÍLOHY

Příloha č.16

Výjimka dle § 50 odst.1 a 2 ZOPK.

VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

PŘÍLOHY

Příloha č.17

Vyjádření úřadu územního plánování z hlediska ÚPD.

VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

PŘÍLOHY

Příloha č.18

Stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45i odst. 1 ZOPK.

VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

PŘÍLOHY

Příloha č.19

Osvědčení o autorizaci.

VODNÍ NÁDRŽ KRASLICE

PŘÍLOHY

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍH0 PROSTŘEDÍ
100 00 Praha 10 -Vršovice, Vršovická 65

Toto rozhodnutí nabylo právní moei dne ,&9:aA.^..„9®

Vážený pan
RNDr. Jaroslav Růžička

Mimis€ersův® žavoSmíhai pFa®8€#eďĚ

oábeo:,áos::,:,::#;#p::pžilsv::-.#:;;šž":"I.:.:F

Ondřejská 1162/44
360 01 Karlovy Vary

Č.j.:

Vyřizuje/telefon:

V Praze dne:

8 5 1 84/ENV/0 8

Ing. Kateřina Špačková/267122 921

28.11.2008

ROZHODNUTÍ

Ministerstvo Životního prostředí jako orgán státní správy v oblasti posuzování vlivů
na životní prostředí příslušný k rozhodování ve věci podle ustanovení § 21 písm. i) zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších právních
předpisů, vyhovuje podle ustanovení § 19 odst. 3, odst. 4, odst. 5 a odst. 6 tohoto zákona
žádosti pana RNDr. Jaroslava Růžičky, datum narození: 20.12.1961, bydliště Ondřejská
1162/44, 360 01 Karlovy Vary (dále jen „Žadatel") ze dne 6.11.2008, a

uděluje autorizaci
ke zpracování dokumentace a posudku

podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozděj ších předpisů.

Oprávnění ke zpracovávání dokumentace a posudku vzniká dnem nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.
Autorizace se v souladu s § 19 odst. 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje
na dobu 5 let.

Odůvodnění
Žadatel požádal o udělení autorizace a splnil podmínky pro udělení autorizace v souladu
s § 19 odst. 3, odst. 4 a odst. 5 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
s ustanovem'mi v příloze č. 3 vyhlášky Ministerstva Životního prostředí č. 457/2001 Sb.,
o odbomé způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů
na životní prostředí.

Ukončené vysokoškolské vzdělání bylo doloženo diplomem a vysvědčením o státní
závěrečné zkoušce. Vykonaná zkouška odbomé způsobilosti byla doložena osvědčením (č.j.
76498ffiNV/08, datum vydání: 6.11.2008). Bezúhomost byla doložena výpisem z rejstříku
trestů (datun vydání: 9.10.2008).

Vzhledem k tomu, že předložená žádost obsahuje všechny náležitosti a jsou splněny
všechny podmínky pro udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku, rozhodlo
Ministerstvo životního prostředí tak, j ak je ve výroku tohoto rozhodnutí uvedeno.
Řízení o vydání tohoto rozhodnutí podléhá ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, správnímu poplatku ve výši 200 Kč

®oložka 22 písm. b) sazebníku). Poplatek byl uhrazen formou kolkové známky.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad ministrovi životního prostředí, podle § 152
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 15 dnů
ode dne oznámení rozhodnutí, prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, Vršovická
65,100 00 Praha 10.

Toto rozhodnutí obdrží:
a) Žadatel - RNDr. Jaroslav Růžička - účastník správního řízení
b) po nabytí právní moci
orgán příslušný k evidenci - odbor posuzování vlivů na Životní prostředí Ministerstva
životního prostředí
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