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1. Úvodem
Předmětem předkládaného naturového hodnocení dle §45i zák. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK) je posouzení vlivu koncepce: „Územní plán
Bartošovice v Orlických horách“ (dále též: Návrh ÚP Bartošovice či Koncepce) na lokality
soustavy Natura 2000. Cílem předkládaného hodnocení je zjistit, zda koncepce může mít
významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí. Hodnocení bylo zpracováno pro jednu předloženou variantu (Návrh ´¨UP
Bartošovice pro společné jednání, Šejvlová J. a kol., 07/2019).
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Orlické hory a Krajské
středisko Hradec Králové (dále jen Správa CHKO OH) vydala pod č.j. 003026/OH/2014 dne
29.1. 2014 k Návrhu Zadání ÚP Bartošovice v Orlických horách dle § 45i ZOPK stanovisko
(níže výřez) jako příslušný orgán ochrany s tím, že nelze vyloučit významný vliv na příznivý
stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 20001.

Na základě výše uvedeného stanoviska objednal zpracovatel ÚP Bartošovice předmětné
naturové hodnocení Koncepce.
Předkládané naturové hodnocení je zpracováváno v souladu s vyhláškou MŽP č. 142/2018 Sb.
z hlediska náležitostí. Pozornost hodnocení dle §45i ZOPK byla zaměřena na návrhovou část
Koncepce, která obsahuje návrh konkrétních aktivit (záměrů) v rámci jejich územního rámce,
tedy zastavitelných ploch a s tím související změny funkčního využití území. Navrhované
funkční využití území ve smyslu Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. může potenciálně ovlivnit
jedině území soustavy Natura 2000 EVL Zaorlicko, resp. její předměty ochrany. Předměty
ochrany dalších nejbližších EVL ovlivněny být nemohou, neboť nezasahují do řešeného území
ani se nenacházejí v bezprostředním okolí řešeného území.

1

Je vydáno jako poslední část vyjádření a stanoviska k Návrhu Zadání ÚP Bartošovice v Orlických horách,
nikoli samostatně.
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1.1. Postup prací včetně terénních šetření
Pro účely předkládaného naturového hodnocení byly práce zahájeny ještě na v první polovině
roku 2018 terénními šetřeními nad první rozpracovanou verzí Návrhu ÚP Bartošovice (6. a
15.6. 2018), kdy byl ověřován stav biotopů na jednotlivých navrhovaných zastavitelných
plochách, zejména s přihlédnutím k charakteru biotopů ve vazbě na tok (nivu) Divoké Orlice a
ohledem na návrhy, nejblíže toku a segmentům nivy nejblíže lokalizovaných a dále na lučních a
jiných nelesních plochách. V červnu 2018 proběhla rovněž vstupní konzultace na Správě
CHKO OH. Dne 16.10. 2019 došlo ještě k podrobnějšímu terénnímu ověření ploch s přímou
vazbou na tok a údolní nivu Divoké Orlice v Bartošovicích, Neratově a Podlesí a
pravostranného přítoku potoka Hadinec ve Vrchní Orlici.
Na základě těchto postupů a vzhledem k výstupům terénních prací šetření došlo během druhé
poloviny roku 2018 k návrhu na vypuštění některých zastavitelných ploch a následně byla
řešena pracovní verze Návrhu, projednávaná se Správou CHKO a na obci Bartošovice v O.h.
v březnu a dubnu 2019, další šetření bylo provedeno 30.4.2019. Následně došlo k dalším
úpravám Návrhu ÚP do podoby aktuálně předkládané verze Návrhu ÚP Bartošovice, které
byly znovu na jednotlivých plochách ověřeny v terénu 20.6.2019 a promítnuty do posledních
dílčích změn do podoby Návrhu ÚP pro společné jednání z července 2019.
Tato podoba Návrhu ÚP Bartošovice již prakticky reflektuje vývoj z hlediska zpětné vazby,
které na základě předběžných výstupů prací na SEA hodnocení a naturovém hodnocení byly
zpracovatelskému týmu ÚP poskytnuty, v zásadě bylo během prací vyloučeno 17
zastavitelných lokalit, převážně s funkcí bydlení venkovské – BV, u dalších 4 došlo ke změně
vymezení, redukci či jiným úpravám v návaznosti na jednotlivá projednání zejména na obci
Bartošovice a se Správou CHKO OH.
Předkládané naturové hodnocení vychází z textových a mapových podkladů Návrhu územního
plánu Bartošovice v O.h. (Šejvlová J. a kol., REGIO, projektový ateliér s.r.o. 06/2018 07/2019), podkladových šetření (červen, říjen 2018) a doplňujících šetření z června 2019.
Dále vychází ze zpracování dalších tištěných a digitálních dat o sledovaném území a z databáze
AOPK ČR – Správy CHKO ohledně řešeného území.
ÚP Bartošovice v O.h. je aktuálně předkládán v monovariantním řešení. Podrobný popis
jednotlivých aspektů koncepce a jejích vlivů na dílčí složky životního prostředí nejsou
předmětem tohoto hodnocení dle § 45i ZOPK. Další informace lze získat zejména v textu
aktuální verze Koncepce a v souběžně prováděném SEA hodnocení ve smyslu ZPV.
1.2. Údaje o provedených konzultacích
Jak již bylo zmíněno, práce na naturovém hodnocení byly průběžně konzultovány na AOPK
ČR, Správě CHKO Orlické hory. S ohledem na okolnost, že jde o hodnocení Koncepce, které
je logicky přímo řešeno v součinnosti se zpracovatelem ÚPD, byly součástí prací rovněž
průběžné konzultace u zpracovatele ÚPD, společnosti REGIO projektový ateliér s.r.o.,
Hradec Králové.

EKOEX JIHLAVA, Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA

Str.

4

Územní plán Bartošovice v Orlických horách
Naturové hodnocení koncepce dle § 45i odst. 2 z.č.114/1992 Sb., v platném znění
________________________________________________________________________________________

Konzultace na úrovni Správy CHKO OH byly provedeny ve dvou etapách, v obou termínech
s ing. Davidem Rešlem.




V červnu 2018 proběhla vstupní konzultace na Správě CHKO OH ohledně zdůvodnění
stanoviska vzhledem k Návrhem ÚP řešeným rozvojovým plochám, výstupem byl
požadavek na podrobné prověření navrhovaných mostů, lávek a dalších záměrů včetně
energetických na toku a v nivě Divoké Orlice (lokalita Na ostrovech).
Obsahem březnové konzultace v roce 2019 na Správě CHKO byl návrh zpracovatele
hodnocení na vypuštění mostu v Bartošovicích a lávky v Podlesí (lávka v Neratově již má
řešeny správní postupy) a informace o tom, že od energetického využití toku dle
požadavků č. 8 a 10 pro zadání ÚP je upuštěno. Dále že kromě jiného bude na navržena
plošná redukce zástavby v návaznosti na nivu potoka Hadinec ve Vrchní Orlici (niva se
nachází v rámci vymezení EVL Zaorlicko) a doporučení na redukcí zástavby
v Bartošovicích na svahu, zasahujícího do vymezení EVL Zaorlicko). Uvedené postupy a
návrhy byly kladně kvitovány.

Uvedené výstupy byly podrobně řešeny za účasti zpracovatele ÚP na obci Bartošovice dne
30.4.2019 s tím, že se promítly do finální podoby Návrhu ÚP Bartošovice pro společné
jednání, včetně posunu plochy ZO2 od remízu na hranici nivy toku Hadinec do svahu,
upřesnění plochy ZO3 ve Vrchní Orlici a finální podoby návrhu plochy ZB3 v Bartošovicích2.
Výsledné řešení Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách je tak jednovariantní.

2

Zmíněny jen úpravy Návrhu ÚP jen ve vztahu k EVL Zaorlicko.
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2. Charakter posuzované koncepce
2.1. Identifikační (administrativní) údaje
Jde o posouzení vlivu koncepce charakteru ÚPD, a to Návrhu územního plánu Orlické Záhoří
Předkladatel :

Týká se obce:

Projektant ÚP:

Umístění:

Poloha:
Orgán územního plánování:
Orgán ochrany přírody:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou
Odbor výstavby a životního prostředí; oddělení silniční úřad a úřad
územního plánování (pořizovatel ÚP)
Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ing. Pavlína Ciranová
Tel.: +420 494 509 314; mob.: +420 773 759 155
e-mail: pavlina.ciranova@rychnov-city.cz
www.rychnov-city.cz
Obec Bartošovice v Orlických horách
Bartošovice v Orlických horách čp. 35, p. 51761 Rokytnice
v Orlických horách
IČ: 00274691
Ing. Luboš Tylš, starosta obce
Bartošovice v Orlických horách čp. 35, p. 51761 Rokytnice
v Orlických horách
Tel.: +420 491 616 906
www.bartosovice.eu
e-mail: obecniurad@bartosovice.eu
REGIO, projektový ateliér s.r.o.,
Hořická 50, 500 02 Hradec Králové
Ing. arch. Jana Šejvlová a kol.
Tel: 495 406 404; fax: 495 406 404
e-mail:regio@novertanet.cz, regio@tiscali.cz ,
www.regiohk.cz
Kraj Královéhradecký,
obec Bartošovice, k.ú. Bartošovice
v Orlických horách, Malá Strana v Orlických horách, Vrchní Orlice,
Neratov v Orlických horách, Podlesí v orlických horách, Nováí Ves
v Orlických horách.
Podél Divoké Orlice průnik EVL CZ0523267 Zaorlicko územím
(včetně toku hadina ve Vrchní Orlici),
II. a III. zóna CHKO Orlické hory
MěÚ Rychnov nad Kněžnou
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa chráněné
krajinné oblasti Orlické hory a Krajské středisko Hradec Králové

2.2. Stručné údaje o koncepci
Základní aspekty Koncepce
Dne 24. 3. 2014 bylo usnesením č. usnesení č. 23/III/2014 zastupitelstva obce Bartošovice
v Orlických horách schváleno zadání pro zpracování Územního plánu Bartošovice v Orlických
horách. Toto zadání je návrhem ÚP respektováno - viz přehled dále (uspořádání se vztahuje
k jednotlivým požadavkům formulovaným v zadání); odůvodněny jsou zejména ty prvky
územního plánu, jejichž návrh vyplynul z řešení odlišného od předpokladů uvedených v zadání,
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resp. byly upřesněny. Vzhledem ke skutečnosti, že se kvůli nutnosti koordinace s probíhajícími
KoPÚ práce na návrhu ÚP pozastavily, návrh ÚP reflektuje aktuální legislativu a vydané
nadřazené dokumenty. Konkrétně se jedná zejména o aktualizaci Politiky územního rozvoje,
aktualizaci Zásad územního rozvoje, schválené územní studie pořízené krajským úřadem,
plány společných zařízení komplexních pozemkových úprav a novelu stavebního zákona
včetně prováděcích právních předpisů. Vzhledem k novele stavebního zákona bylo zadání ÚP
doplněno ve smyslu § 43 odstavce 3 stavebního zákona o možnost pořízení územního plánu
s prvky regulačního plánu (usnesení zastupitelstva obce č. 6/3/VI/2019 ze dne 10. 6. 2019)
Koncepce rozvoje obce Bartošovice v Orlických horách stanovená v územním plánu směřuje
k vyváženému hospodářskému a sociálnímu rozvoji obce při důsledném respektování
územních podmínek v řešeném území. Vzhledem k vysoké krajinářské hodnotě řešeného
území a poloze v CHKO Orlické hory jde zejména o nalezení souladu mezi umožněním
přiměřeného rozvoje obce a ochranou přírodních, krajinných a historických hodnot. Za těžiště
rozvoje jsou považovány vlastní Bartošovice, do kterých je soustředěn nejvýznamnější rozvoj
v podobě vymezených zastavitelných ploch. Zároveň je umožněn rozvoj kompaktnějších částí
Neratova a Vrchní Orlice. Rozvolněná zástavba ve Vrchní Orlici, v Neratově, Podlesí a Nové
Vsi je územním plánem v zásadě stabilizována.
Urbanistickým jádrem vlastních Bartošovic je původní panské sídlo, v pozdější době zaniklé. Zástavba
se v Bartošovicích rozvíjela v okolí Bartošovického potoka a podél sítě místních komunikací, které
potok doprovázely. Obec byla bez výraznějšího centra, to se později rozvinulo v prostoru mezi dnešní
budovou obecního úřadu a kostelem sv. Máří Magdalény se hřbitovem. Zde byly soustřeďovány
objekty občanského vybavení, hotely a penziony, významu prostoru pak odpovídá i výšková hladina
zástavby, kdy se jedná o objekty převážně dvoupodlažní. Kostel sv. Máří Magdalény s farou tvoří
stavební dominantu Bartošovic. Jako jádrové sídlo jsou Bartošovice vybaveny základní občanskou
vybaveností. Urbanistická struktura sídla je významněji narušena pouze dvěma zemědělskými areály,
které jsou oba funkční. Územním plánem jsou vymezeny zejména plochy pro bydlení dotvářející
přirozeně zastavěné území v místech, kde nedojde k narušení urbanistických a přírodních hodnot.
Z předchozí ÚPD je přebírána navržená plocha pro rozšíření sjezdového areálu. Před nežádoucí
zástavbou jsou chráněny urbanisticky cenné části zástavby, které jsou vyznačeny v Hlavním výkrese.
S ohledem na požadavek zajištění rozptýleného charakteru zástavby byly v zastavěném území
ponechány významnějším způsobem plochy zeleně soukromé i veřejně přístupné a tyto plochy jsou i
územním plánem podpořeny.
Neratov je bývalá vysídlená pohraniční ves s jádrem při pravém břehu Divoké Orlice. Kompaktní jádro
obce se rozvinulo při dnešní silnici II/311 a vyznačuje se soustředěním objektů občanského vybavení.
Stejně jako v Bartošovicích je charakter urbanistického jádra Neratova podtržen dvoupodlažní hladinou
zástavby. Významnou stavební dominantu nejen vlastního Neratova, ale celého řešeného území je
památkově chráněný kostel Nanebevzetí Panny Marie s navazující barokní farou. Z centra pokračuje
zástavba údolím bezejmenného potoka západním směrem, kde má již rozvolněný charakter. Při silnici
II/311 se nachází zázemí občanského sdružení Sdružení Neratov (ubytování, jídelna, hospoda,
poštovna, prádelna, chráněné bydlení, chráněné bydlení a dílny aj.), další občanské vybavení tvoří
penziony a hřbitov. Kostel Nanebevzetí Panny Marie a navazující fara jsou v posledních dvaceti letech
významným kulturním a společenským centrem. Územní plán vymezuje několik ploch pro rozvoj
bydlení, které respektují založenou urbanistickou strukturu a vytváří podmínky pro přiměřený rozvoj.
Návrh je doplněn o plochy pro veřejné vybavení pro parkoviště, poutní dům s ubytováním a pro
technické zázemí Sdružení Neratov.
Vrchní Orlice je bývalá pohraniční ves založená v 17. století při kolonizaci rokytnického panství. Po
roce 1945 byla vysídlena, zde se však trvalé bydlení nepodařilo obnovit a nyní je téměř výhradně
rekreačně využívána. Součástí Vrchní Orlice je horská osada Hadinec pod Anenským vrchem
s rozptýlenou zástavbou. Do dnešní doby se zachoval také kostel Sv. Jana Nepomuckého z počátku 18.
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století, který byl do 80. let minulého století poničen a teprve s příchodem občanského sdružení Sdružení
Neratov se začalo s jeho obnovou. Od konce 2. světové války byla drtivá většina domů zbořena, kostel,
hřbitov a drobné sakrální památky v krajině zpustošeny a rozkradeny. Územní plán respektuje
rozptýlený charakter zástavby, který již není žádoucí dále rozvíjet, Proto jsou zastavitelné plochy pro
bydlení umístěny výhradně do části zástavby situované v blízkosti silnice II. třídy. Z předchozí ÚPD
jsou přebírány zastavitelné plochy pro rozvoj zemědělské výroby a agroturistiky ve vazbě na nedávno
realizovaný penzion. Zemědělský areál je ÚP stabilizovaný, jeho rozvoj je možno v rámci územních
rezerv v zastavěném území.
Malá Strana doznala v historii z urbanistického hlediska nejvýraznějších změn, kdy došlo v podstatě
k zániku tohoto sídla s rozptýlenou zástavbou. Roztroušené chalupy byly kdysi situovány zejména
podél dnešní silnice II/311, osada s několika chalupami (Hohe Wurzel) byla situována při cestě
z Neratova do osady Hadinec. Značné změny nastaly i v krajině, kdy po zániku zástavby bylo téměř
celé katastrální území Malé Strany, původně zemědělsky obdělávané, zalesněno. ÚP dnešní stav
stabilizuje.
Podlesí vzniklo pravděpodobně v druhé polovině 16. století a bývalo dříve samostatnou vesnicí s
dědičnou rychtou a některými výsadami (právo soudu). Jako ostatní osady v ř.ú. je po roce 1945
vysídleno a v současné době je naprostá většina budov využívána k rekreaci. Silnice II/311 zde více
přiléhá k Divoké Orlici (hranici s Polskem) a tak se rozptýlená zástavba nachází západně nad silnicí II.
třídy po pás lesa. I toto území bylo v minulosti zalesněno. Územní plán toto sídlo v podstatě stabilizuje
bez možnosti plošného rozvoje (mimo zastavitelnou plochu ZP2).
Nová Ves bývala dříve samostatnou obcí a vznikla na začátku 18. století. Původně sloužila pro
ubytování dělníků pro sklárny a po útlumu sklářského řemesla se stala zemědělskou a dřevařskou
vesnicí. Jako ostatní osady v ř. ú. po roce 1945 vysídlena a v současné době je naprostá většina budov
využívána k rekreaci. Většina rozptýlené zástavby je včleněna mezi tok Divoké Orlice a silnici II/311,
ze zástavby ve Zvonkovém údolí zbylo do dnešní doby pouze torzo. Území Nové Vsi bylo významně
zalesněno i v minulosti. Územní plán toto sídlo rovněž stabilizuje bez možnosti plošného rozvoje (mimo
zastavitelnou plochu ZV1).

Aktuální verze Návrhu ÚP Bartošovice v Orlických horách (verze 07/2013) aktuálně
vymezuje 62 zastavitelných ploch (jak v zastavěném území, tak i v dnes nezastavěném území)
o celkové výměře 23,40 ha. Vymezené zastavitelné lokality jsou uvedené v následující tabulce
(podbarvené plochy mají územní vztah k EVL Zaorlicko a byly podrobněji řešeny):
Číslo plochy
ZB1a*
ZB1b
ZB2a*
ZB2b*
ZB2c*
ZB3*
ZB4
ZB5
ZB6a**
ZB6b**
ZB7a
ZB7b
ZB7c
ZB8*
ZB9**
ZB10**
ZB11*
ZB12
ZB13a
ZB13b
ZB14a

Návrh funkčního využití plochy

celková výměra plochy (ha)

Katastrální území (část obce)

Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Zeleň veřejná
Vodní nádrž
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Sport

0,25
0,23
0,72
0,26
0,39
1,12
0,25
0,22
0,20
0,35
0,20
0,18
0,16
1,34
0,33
0,06
3,19
0,18
0,01
0,15
0,53

Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice

Dopravní infrastruktura
Veřejné prostranství
Veřejné prostranství
Zeleň veřejná
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ZB14b
ZB14c
ZB14d
ZB14e
ZB14f
ZB14g
ZB14h
ZB14i
ZB14j
ZB14k
ZB14l
ZB14m
ZB14n
ZB14o
ZB14p
ZB15*
ZB16
ZB17**
ZB18
ZB19**
ZB20**
ZO1
ZO2
ZO3
ZO4*
ZO5*
ZN1*
ZN2*
ZN3**
ZN4**
ZN4b**
ZN5**
ZN6**
ZN7
ZN8
ZN9
+ZN10
ZP1
ZP2
ZV1
ZV2
součet

Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň veřejná
Zeleň soukromá
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Malozemědělská výroba a agroturistika
Výroba zemědělská
Bydlení
Bydlení
Dopravní infrastruktura
Bydlení
Bydlení
Bydlení
Výroba drobná
Dopravní infrastruktura
Občanská vybavenost
Bydlení
Dopravní infrastruktura
Dopravní infrastruktura
Bydlení
Bydlení
Dopravní infrastruktura

0,18
0,07
0,16
0,35
0,48
0,47
0,11
0,11
0,33
0,72
0,45
0,18
0,73
0,40
0,36
0,26
0,56
0,16
0,40
0,24
0,23
0,10
0,08
0,39
2,54
0,28
0,52
0,22
0,27
0,14
0,24
0,12
0,14
0,10
0,34
0,26
0,01
0,06
0,09
0,06
0,14
23,40

Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Bartošovice v O.h./Bartošovice
Vrchní Orlice
Vrchní Orlice
Vrchní Orlice
Vrchní Orlice
Vrchní Orlice
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Neratov v Orlických horách/Neratov
Podlesí v Orlických horách/Podlesí
Podlesí v Orlických horách/Podlesí
Nová Ves v Orlických horách/Nová Ves
Nová Ves v Orlických horách/Nová Ves

* Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD vymezeny rovněž jako zastavitelné.
** Zastavitelné plochy, které byly v předchozí ÚPD zahrnuty do zastavěného území a zóny rozptýleného podhorského
bydlení, zóna soustředěného venkovského bydlení, tedy v plochách, které zástavbu umožňovaly.
+ Plocha ZN3 v Neratově jako lávka má již vydáno stavební povolení, proto je podbarvena světle

Jak bylo prezentováno v úvodu, došlo během více jak ročního procesu zpracovávání Návrhu
ÚP Bartošovice k redukci zastavitelných ploch o cca 17 na základě předběžných výstupů
terénních šetření zpracovatele SEA hodnocení a naturového hodnocení a výsledků
provedených konzultací. Dále u tří ploch došlo k území redukci (ZB3,ZN5,ZO3) nebo
vymezení vhodnější polohy (ZO2). Výše prezentovaný soubor zastavitelných ploch již
prezentuje korigovaný Návrh nového územního plánu Bartošovice pro společné jednání.
Územním plánem nejsou vymezovány dále žádné plochy přestavby ani plochy změn v krajině
Koncepce je i v aktuálně předkládané verzi jednovariantní.
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2.3. Vztah k jiným koncepcím a záměrům
Ve vztahu k lokalitám Natura 2000 je stěžejní, že jsou důsledně zajištěny územní návaznosti
na ÚP Orlické Záhoří (vydán 2015), přičemž z hledisek dotčení EVL Zaorlicko nejsou přímo
do nivy toku Divoké Orlice navrhovány žádné zastavitelné plochy. Jediná lokalita pro bydlení,
která je dle schváleného ÚP Orlické Záhoří přímo lokalizována uvnitř EVL (Zk5), je
umístěna na plochách biotopu X7B bývalých navážek u bývalé pily, přičemž v bezprostředním
okolí této lokality se výskyt přírodního stanoviště 6520 jako předmětu ochrany EVL Zaorlicko
nenachází. Při zpracování ÚP byly prověřeny potřebné aspekty koordinace s ÚPD pro správní
území sousedních obcí. Návrh ÚP Bartošovice pro společné jednání (Šejvlová a kol.,
07/2019) prokazuje důslednou koordinaci především pro důslednou návaznost vymezení
prvků ÚSES, a to i na základě zapracování Plánu územního systému ekologické stability
Chráněné krajinné oblasti Orlické hory - Koncepční vymezení ÚSES (AGERIS s.r.o., listopad
2012). Především koordinace s ÚP Orlické Záhoří je prakticky významná především pro
ochranu EVL Zaorlicko jako územní limit pro řešení předkládaného ÚP Bartošovice v OH.
ÚP Bartošovice v Orlických horách respektuje Zásady územního rozvoje Královéhradeckého
kraje ve znění jejich Aktualizace č. 1 a č. 2. Obec Bartošovice v Orlických horách se nachází
dle ZÚR v NSO2 Specifická oblast Orlické hory a pro ř. ú. vyplývá ze ZÚR požadavek na
převzetí a zpřesnění NRBK K 80 MB, K 80 H, K 81 VN, 377 Zemská Brána, 499 Komáří
Vrch, 500 Neratovské, 1628 Hadinec, 1629 Zadní Vrch, H 018 Vrchní Orlice a RBK H 070.
Dále dle ZÚR patří ř. ú. do oblasti krajinného rázu 11 - Orlicko (podoblasti 11d Rokytnicko,
11e Orlický hřbet a 11f Divoká Orlice) a do lesní a lesozemědělské krajiny.
Z nadřazené
územně plánovací dokumentace (ZÚR Královéhradeckého kraje) nevyplývají pro řešení ÚP
Bartošovice v Orlických horách kromě ÚSES žádné konkrétní územní požadavky na změny
v krajině nebo upřesnění nadmístních ploch a koridorů, tedy ani takové, které by mohly
ovlivňovat lokality soustavy Natura 2000 v řešeném území.
Dle IS EIA nejsou aktuálně v řešeném území navrhovány záměry, které by mohly kumulativně
ovlivňovat stav předmětů ochrany a integritu EVL Zaorlicko.
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3. Popis dotčených evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
3.1. Identifikace lokalit soustavy Natura 2000
Území, řešené posuzovanou Koncepcí, je procházeno vymezením EVL CZ 0523267 Zaorlicko
s tím, že je většinově zahrnut tok a údolní niva Divoké Orlice (od Nové Vsi přes Podlesí,
Neratov, Vrchní Orlici, Bartošovice v Orlických horách až k Zemské bráně, tok tvoří státní
hranici s Polskou republikou; v řešeném území se dále nachází část vymezení EVL v dlouhém
údolí pravostranného přítoku potoka Hadinec ve Vrchní Orlici. Na několika místech vymezení
EVL zasahuje do svahů nad pravým břehem Divoké Orlice s lučními biotopy/přírodními
stanovišti, nejmarkantněji při východním okraji sídla Bartošovice severozápadně až západně
od řady chat u hraničního mostu. Jde o EVL vymezenou pro kontinentální biogeografickou
oblast na území ČR příslušným NV č. 371/2009 Sb.3
Území, řešené posuzovanou Koncepcí již nezasahuje do vymezení ptačí oblasti PO
CZ0521015 Orlické Záhoří (hranice se nachází cca 2 km severně).
Hodnocená Koncepce negeneruje žádné vyvolané investice, které by zasahovaly do jiných
území soustavy Natura 2000 v ČR.
Z výše uvedeného textu vyplývá, že obsahovou náplní předkládané Koncepce potenciálně
ovlivněnými lokalitami soustavy Natura 2000 v ČR je pouze EVL Zaorlicko.
3.2. Evropsky významná lokalita Zaorlicko (CZ 0523267)
Přírodní komplex Zaorlicko zaujímá tok Divoké Orlice s přilehlou nivou a údolí některých
přítoků. Táhne se od Bartošovic v Orlických horách na jihu po Orlické Záhoří na severu. Řeka
Divoká Orlice tvoří česko-polskou hranici. EVL je vymezena především kolem toku a
v pravobřežní nivě Divoké Orlice na výměře 185.3711 ha.
Komplex je tvořen převážně úzkým pruhem nivy Divoké Orlice, jen lokálně se rozšiřující do
širší nivy (u Podlesí, severně a jižně od Neratova, u Vrchní Orlice, místně zejména severně od
Bartošovic nebo u samoty severně od Zemské brány). Mimo nivu Divoké Orlice zasahuje
hluboko do vnitrozemí podél potoka Hadinec ve Vrchní Orlici, a to i v samostatném úseku
údolí nad silnicí II/311. V jižní části těsně nad Bartošovicemi zahrnuje v k.ú. Bartošovice
v Orlických horách pravobřežní svah údolí s východní orientací po jeho korunu s pásem dřevin
a lesem v délce cca 700 m severně, kdy hranice klesá opět do úzké nivy toku.
Údolí přítoků jsou zpravidla hlubší, s příkřejšími svahy. Vodní tok v řešeném území meandruje
převážně v přirozeném korytě v úzké až ploché údolnici. Úseky kamenité se střídají se
štěrkovými a písčitými lavicemi, místně jsou zklidněné úseky s jemnějšími sedimenty, přítoky
jsou většinou krátké a strmé, v horní části povodí místy i s vlastními užšími nivami.4 V okolí
3

EVL, vymezená nově právě již dle NV č. 371/2009 Sb., v sobě zahrnuje původní EVL CZ 0523267 Divoká
Orlice s předmětem ochrany vrankou obecnou dle NV č. 132/2005 Sb., rozšiřuje soubor předmětů o dva další
- přírodní stanoviště jasanovo-olšových luhů a horských sečených luk. Novelizacemi národního seznamu
evropsky významných lokalit do podoby NV č. 73/2016 Sb., ve znění NV č. 207/2016 Sb. se vymezení a
předměty ochrany EVL Zaorlicko nemění.

4

S výjimkou dolního úseku přítoku Hadinec v k.ú. Vrchní Orlice a drobného toku od silnice II/311 k D.- Orlici
jižně od Vrchní Orlice se všechny pravobřežní přítoky v území řešeném ÚP nacházejí mimo vymezení EVL
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toku se střídají louky a lesy. Přítoky jsou většinově krátké, strmé, málo vodné s výjimkou toku
Hadinec ve Vrchní Orlici.
Vegetace komplexu EVL je tvořena pestrou mozaikou luční biotopů a biotopů vázaných na
tok řeky. Převládajícím biotopem jsou horské trojštětové louky (asociace Geranio-Trisetetum
a další neklasifikovaná společenstva) a ovsíkové mezofilní louky (asociace TrifolioFestucetum rubrae, Poo-Trisetetum), přičemž často tvoří i mozaiky s přechody. Hojné jsou
vlhké pcháčové louky (zejména asociace Cirsietum rivularis, Scirpetum sylvatici a PolygonoCirsietum palustris) a vlhká tužebníková lada. Méně často se vyskytují porosty přechodových
rašelinišť, nevápnitých mechových slatinišť, vysokých ostřic, luční prameniště bez tvorby
pěnovců, podhorské a horské smilkové trávníky. Na tok Divoké Orlice a četné přítoky jsou
vázány horské olšiny s olší šedou, horské devětsilové lemy, makrofytní vegetace vodních toků
a říční rákosiny.
V horní části řeky Divoké Orlice převažuje pstruh obecný (Salmo trutta) a vranka obecná
(Cottus gobio), hojně se vyskytuje též mihule potoční (Lampetra planeri), méně často střevle
potoční (Phoxinus phoxinus) a lipan podhorní (Thymallus thymallus), v dolní partii ovlivňuje
druhové složení Pastvinská přehrada, ze které vytahují plotice a ostroretky prakticky až nad
Zemskou bránu.
Přírodní komplex Zaorlicko zaujímá nejrozsáhlejší soubor mezofilních a vlhkých až
podmáčených luk v Orlických horách. Ty jsou vesměs druhově bohaté a velmi zachovalé.
Součástí EVL Zaorlicko je PR Neratovské louky a několik dalších ploch I. zóny CHKO.
Velmi zachovalé a hojné jsou porosty potočních luhů, jasanovo-olšových a zejména horských s
olší šedou (Alnus incana). Divoká Orlice je hraniční řekou a z polské strany se jedná o
nejzachovalejší porosty horských olšin v celých polských Sudetech.
Dle www.ochranaprirody.cz je celá oblast je do značné míry ovlivněna zemědělským
hospodařením, i s ohledem na historické osídlení po odlesnění.; v 60.-80. letech minulého
století došlo k výrazné intenzifikaci zemědělství ve spojení s melioračními akcemi5. Vymezený
přírodní komplex zaujímá nejcennější části, které unikly melioracím nebo se je nepodařilo
odvodnit. Vzhledem k současnému velkochovu skotu jsou některá místa území ve větší míře
ohrožena eutrofizací. Nepříznivě také působí pěstování nepůvodních invazních druhů rostlin v
okolí rekreačních chalup. Současný turismus, včetně vodáckého využití Divoké Orlice, nemá
na území příliš negativní dopad. Negativně mohou působit vodohospodářské zásahy na toku
Divoké Orlice (jak na flóru, zejména pak na faunu), které mají za cíl zlepšit průtočnost a
případná necitlivá protipovodňová opatření - odstraňování padlých kmenů u břehových
porostů, odstraňování náplavů, výstavba příčných stupňů apod. Další hrozbou je únik
škodlivých látek do toku z přilehlé zástavby nebo komunikací. Jako vzrůstající hrozba se jeví
výstavba nových rekreačních objektů ve volné krajině. Ohrožení představuje především
unifikace koryta, těžba štěrkových sedimentů, odstraňování úkrytů (velké kameny), znečištění,
vysoký predační tlak vysazovaných pstruhů, instalace migračně neprostupných příčných
objektů
Vymezení EVL Zaorlicko tvoří východní část (hranici) celého řešeného území ÚP Bartošovice
v Orlických horách. Poloha vyplývá z následující mapky (podklad mapový server na
www.ochranaprirody.cz):

Zaorlicko, přestože některé z nich v užších nivách i údolnicích vykazují kvalitativně lepší parametry
některých stanovišť, vázaných na nivu vlastní Divoké Orlice.
5
včetně tzv. náhradních rekultivací za zábory ZPF ve vnitrozemí
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Vymezení celé EVL Zaorlicko, modře PO Orlické Záhoří, severně od něj EVL Trčkov a EVL Orlické horySever. Šipky přibližně vymezují severní a jižní hranici řešeného území vzhledem k vymezení EVL Zaorlicko.

Vymezení EVL Zaorlicko vůči zástavbě Neratova.
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Vymezení EVL Zaorlicko vůči zástavbě Vrchní Orlice.

Vymezení EVL Zaorlicko vůči zástavbě Bartošovic.
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3.3. Předměty ochrany EVL Zaorlicko (CZ 0523267)
3.3.1. Vstupní analýza pro hodnocení
Předmětem ochrany EVL Zaorlicko jsou dle www.ochranaprirody.cz následující přírodní
stanoviště (symbol * označuje prioritní stanoviště)

6520

91E0

R/Z/
G

Předmět
ochrany

34.03

B/A/B

Ano

63.0932

34.03

B/A/B

Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a
boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

38.8377

20.95

B/A/A

L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)

32.8713

17.73

B/A/A

L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty

5.9664

3.21

C/A/-

Stanoviště/Biotop

Rozloha
(ha)

Horské sečené louky

63.0932

T1.2 Horské trojštětové louky

Podíl
(%)

Ano

Předmětem ochrany EVL Zaorlicko jsou následující druhy (symbol* označuje prioritní druh),
jak jsou vymezeny v příloze NV č. 73/2016 Sb., ve znění NV č. 207/2016 Sb.:
Stálá
populace

Zastavující
se

Zimující

Hnízdící

Podíl
populace

Zachovalost

Izolace

Celkové
hodnocení

A

C

A

vranka obecná

C

Cottus gobio

C

3.3.2. Souhrnné údaje vztahující se ke stavu předmětů ochrany EVL Zaorlicko
v kontextu zájmového území lokalit ÚP Bartošovice v Orlických horách
Jak bylo již zmíněno, vymezení EVL Zaorlicko zahrnuje východní část území řešeného novým
ÚP Bartošovice v Orlických horách a s výjimkou několika širších úseků nivy u Neratova,
Vrchní Orlice a Bartošovic (včetně pravostranného svahu) je vymezení EVL v řešeném území
vázáno prakticky jen na tok Divoké Orlice. Výjimkou je údolí toku Hadinec ve Vrchní Orlici,
kde oddělená část nad silnicí II/311 zasahuje podél potoka hluboko do vnitrozemí.
6520 Horské sečené louky
Jde o extenzivně hnojené, pravidelně kosené louky, v různém stupni kvality a zachovalosti biotopu
(reprezentováno biotopem T1.2), které v různé kvalitě, pestrosti či míře degradace tvoří kostru přírodě
blízkých až přirozených lučních mimolesních porostů řešeného území jako takového. V některých
plochách přechází ve vlhčí variantě do mozaiky s T1.5, v sušší variantě do mozaiky s mezofilními
ovsíkovými loukami biotopu T1.1 (přírodní stanoviště 6510).
Ve vlastní nivě Divoké Orlice tak, jak je aktuálně vymezena EVL Zaorlicko, nejsou tyto porosty
většinově vymapovány; těžiště výskytu lze lokalizovat do okolí Neratova včetně mozaiky v PR
Neratovské louky a dále zcela mimo zájmové území cca v polovině úseku od Neratova po Vrchní
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Orlici. Plochy ZO1, ZO2 a ZO3 jsou lokalizovány v kontaktu s EVL, ale mimo porosty s výskytem
tohoto přírodního stanoviště, nad levobřežní částí nivy pod silnicí II/311 převládají plochy stanoviště
6510 (biotop T1.1) s příměsí a prvky biotopu T1.2, přičemž do vymezení EVL podél toku Hadinec
nezasahují. Plocha relativně kvalitních luk tohoto přírodního stanoviště v rámci vymezení EVL mimo
nivu Divoké Orlice či toku Hadinec v mozaice s přírodním stanovištěm 6510 Extenzivní sečené louky
nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) se nachází na svahu s východní
orientací nad SV části zástavby Bartošovic nad chatami u silnice k hraničnímu mostu; při jižní hranici
je navrhována plocha ZB3, plocha ZB2c je lokalizována západně již za horizontem na intenzivních
loukách mimo EVL.
Nejbližší zastavitelné plochy, umístěné již mimo vymezení EVL, jsou s ohledem na přírodní stanoviště
6520 lokalizovány v Bartošovicích jižně od silnice II/311 na Rokytnici v O.h. (plochy ZB7a až ZB7c,
plochy ZB6a a ZB6b, plocha ZB18), kde lze dokladovat mozaiku biotopů T1.2 a T1.1., analogie se
nachází mimo EVL na loukách jižně od centra naproti kostelu (zde vyšší podíl trojštětových luk T1.2) –
plochy ZN1 a ZN2, zatímco vymapované plochy biotopu T1.2 západně od kostela trpí výraznou
degradací porosty invazivního vlčího bobu mnoholistého, takže spíše připomínají ruderální lada
biotopu X7A s výrazně sníženou kvalitou dochovaného podílu biotopu T1.2. Na analogických plochách
je předpokládána obnova stávajícího dětského lyžařského vleku. Plocha ZV1 v Nové Vsi je
lokalizována spíše na kvalitním segmentu biotopu T1.1 s prvky biotopu T1.2 zcela mimo EVL.
91E0* Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Prioritní stanoviště, jako spíše méně zapojené lužní porosty u toků (s příměsí javoru klenu, jívy,
střemchy, případně i smrku), jsou prakticky v rámci vymezení EVL na tok a nivu Divoké Orlice
v katastrech obce Bartošovice v O.h. přítomny lokálně, místy i v souvislejších porostech (L2.2, L2.2B,
L2.1). Vymapované a doložené prostory nivy Divoké Orlice s výskytem tohoto prioritního přírodního
stanoviště se nacházejí zcela mimo jakýkoli kontakt s lokalitami, navrhovanými aktuální verzí Návrhu
ÚP Bartošovice. Plocha s návrhem lávky v Podlesí ZP1 okrajově do vymezení tohoto přírodního
stanoviště zasahuje, těžiště zásahu se týká vlastního průtočného profilu toku. Návrh na lokalizaci
nového mostu přes Divokou Orlici plochou ZN12 přetíná v nivě enklávu s porostem biotopu olšin s olší
šedou L2.1, svah pod silnicí nad nivou ale spíše inklinuje k porostu s prvky suťových lesů biotopu L4.
Plocha ZO4 ve Vrchní Orlici u stávajícího penzionu nad silnicí kontaktuje JZ hranicí enklávu porostu
biotopu L2.1 nad levým břehem toku Hadinec, do ploch porostu ale pod cestou nezasahuje. Rovněž
plocha ZO3 ve Vrchní Orlici je v upraveném vymezení mimo přímý kontakt s plochami biotopu L2.1
v nivě.
Kvalitní plochy přírodního stanoviště 91E0* se v území, řešeném Návrhem ÚP Bartošovice v O.h.
nacházejí zcela mimo vymezení zastavitelných ploch a jsou soustředěny do nivy Divoké Orlice.
1163 Vranka obecná (Cottus gobio)
V České republice je rozšířena po celém území ve vhodném prostředí horských a podhorských toků.
Obývá horské a podhorské potoky v úsecích s členitým štěrkovým nebo štěrkopískovým dnem, kde se
po většinu času ukrývá pod kameny. Její přítomnost vykazuje vysokou kvalitu toku, jde o tzv.
bioindikační druh. Výskytem je závislá především na dostatku úkrytů, které představují zejména
kameny, místy také podemleté břehy a místa pod mrtvým dřevem. Pod větší kameny také klade snůšky
jiker, o které se starají samci.
Zásadní je pochopitelně kvalita vody (v některých sídlech v povodí, případně i v některých rekreačních
lokalitách není vždy odpovídajícím způsobem řešeno čištění odpadních vod6), kvalita v povodí Divoké
Orlice je vystavována řadě synergických vlivů (především zemědělská činnost včetně lokálně intenzivní
6

Zanedbání údržby domovních ČOV, případně septiků; v území se prakticky nenacházejí větší průmyslové
podniky a areály s produkcí technologických odpadních vod. Kontext obou zemědělských areálů
v Bartošovicích i areálu ve Vrchní Orlici je Návrhem ÚP stabilizován a tyto areály by měly být
vodohospodářsky zajištěny.
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pastvy, intenzivní lesnická činnost, vlivy zasněžování na toky, zimní údržba komunikací,
protipovodňová opatření, rybochovné hospodaření na významnějších tocích apod.).
V rámci péče o druh je nezbytné zachování existujících hydrologických podmínek na stávajících
lokalitách výskytu, zejména charakter toku včetně dna a úkrytových možností. Z tohoto důvodu je
pozitivní okolností, že návrhy územních požadavků 8 a 10 dle Zadání ÚP na využití toku pro MVE
náhonem v lokalitě Na ostrovech nejsou dále již do Návrhu ÚP nárokovány. Žádoucí v obecné rovině
je rovněž snížení znečištění zejména z bodových zdrojů (včetně komunálních vod a odpadních vod
z rekreačních areálů, případně níže po toku i ze zemědělských areálů), preventivní protierozní opatření
na pozemcích přiléhajících k tokům s výskytem druhu (nebo ve vazbě na prevenci splavenin v povodí
mimo přímý kontakt se zemědělskými pozemky). V neposlední řadě je velmi důležité odstraňování či
zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích. Nadměrné vysazování lososovitých ryb (zejména
pstruha obecného), může populace vranek ovlivňovat predačním tlakem. Vliv takového hospodaření je
ale obecně významný především v místech (úsecích toků), která jsou postižena dalšími negativními jevy
(technické úpravy, odběry vody, fragmentace7 apod.). Biotop je okrajově dotčen plochou pro návrh
lávky v Podlesí ZP1, plochou ZN10 lávku v Neratově a plochou pro nový hraniční most
v Bartošovicích ZB12.
V řešené EVL je rozšířena poměrně významná populace druhu v rámci ČR, populace je stabilní,
různověká a vykazuje relativně rovnoměrné rozšíření na Divoké Orlici s možností protiproudového
driftu i do některých větších přítoků mimo vymezení EVL Zaorlicko. Do nivy Divoké Orlice Návrh ÚP
Bartošovice nenavrhuje žádnou rozvojovou lokalitu. Těžištěm prevence negativních vlivů je především
důsledné řešení odpadních vod v rámci lokalit navrhované obytné zástavby podél Bartošovického
potoka, ve kterém nelze výskyt druhu zcela vyloučit, i když po kvalitativní stránce i po stránce
substrátu dne a částečnou upravenost není tok pro druh atraktivní.

Vymezení EVL Zaorlicko vzhledem k lokalitám Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. je patrné
z následujících obrázků:

Vymezení plochy pro lávku ZP1 v Podlesí zasahuje do EVL. Plocha ZP2 je na navážce u silnice.
Podklad REGIO, projektový ateliér s.r.o., koordinační výkres, Šejvlová a kol. (07/2019).
7

Jediný jez se nachází v Neratově v ř.km 79,3 nad neratovským pivovarem, jinak je tok prakticky prostý
umělých migračních překážek.
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Vymezení plochy pro lávku ZN10 v Neratově zasahuje do EVL. Je však již stavebně povolena.
Podklad REGIO, projektový ateliér s.r.o., koordinační výkres, Šejvlová a kol. (07/2019).
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Vymezení EVL ve Vrchní Orlici je v kontaktu s plochami ZO1, ZO3 a ZO4. Podklad REGIO, projektový
ateliér s.r.o., koordinační výkres, Šejvlová a kol. (07/2019).

Poloha ploch ZB2c a ZB3 vůči EVL Zaorlicko
(Podklad REGIO, projektový ateliér s.r.o., koordinační výkres, Šejvlová a kol., 07/2019)
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4. Vlivy posuzované Koncepce na lokality soustavy Natura 2000
4.1. Metodika hodnocení
Je využito metodiky pro hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti z
listopadu 2007 (Věstník MŽP, částka 11, Chvojková a kol. /2011/) s tím, že významnost vlivů
je hodnocena podle následující stupnice8:
Hodnota
-2

8

Termín
Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0
+1

Nulový vliv
Mírně
pozitivní vliv

+2

Významný
pozitivní vliv

?

Vliv nelze
vyhodnotit –
možný
negativní
vliv

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
Záměr nemá žádný vliv.
Mírný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, mírně příznivý zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Významný příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; významné zlepšení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný příznivý zásah do
biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Z obecného zadání koncepce není možné přesně vyhodnotit vliv (jedná se o
nedostatečnost dat na straně koncepce, resp. jí plánovaných aktivit/záměrů,
která je způsobena obecnou povahou či nepřesnou lokalizací dílčí
aktivity/záměru). Může dojít k negativnímu vlivu, není však možné vyhodnotit
jeho významnost.

Cílem naturového hodnocení je především zjistit, zda má záměr významný vliv, jak stanovuje dikce § 45i
odst. 1 a 2 ZOPK. Jde především o vyhodnocení významného negativního vlivu, což odpovídá hodnotě -2 na
stupnici. Pro úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1, 0, +1, +2, přičemž všechny odpovídají
zjištění, že „záměr nemá významný negativní vliv“. Jemnější členění umožňuje odlišit záměr s mírně
negativním vlivem od záměrů úplně bez vlivů nebo dokonce s vlivy pozitivními. I významné pozitivní vlivy
je totiž případně nutno vyhodnotit, poněvadž dikce zákona u významných vlivů nestanovuje, zda jde o vlivy
negativní nebo pozitivní.
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4.2. Identifikace možných vlivů na lokality soustavy Natura 2000
Predikce potenciálních vlivů na EVL Zaorlicko byla položena především do potenciálních
záborů jednotlivých přírodních stanovišť EVL Zaorlicko (jako podjednotek přírodních
stanovišť), případně zásahem do biotopu vranky obecné. Toto porovnání je řešeno s vědomím,
že ne celá pro určitou funkci vymezená plocha musí být beze zbytku využita vlastní zástavbou,
pro zastavitelné lokality Návrh ÚP Bartošovice v OH ve verzi 07/2019 předkládá konkrétní
regulativy dle navrhovaných funkcí (počet objektů, prostorové či výškové regulativy apod.).
Celkově je již v aktuálním pojetí Návrhu ÚP Bartošovice potvrzována rozvolněnost obytné
zástavby, případně redukce plošného vymezení jednotlivých lokalit. V cca 17 případech došlo
k vyloučení původně navrhovaných lokalit, které byly především umístěny buď výrazně mimo
stávající zastavěné území obce a predikovaly tak nežádoucí urbanizaci doposud nezastavěné
krajiny, případně zasahovaly do evidovaných hodnotných lokalit s výskytem zvláště
chráněných druhů rostlin a živočichů. Ve 4 případech z analogických důvodů došlo
k prostorovým regulacím nebo změně polohy lokality.
K přímému záboru přírodního stanoviště 6520 na území EVL Zaorlicko dochází jen návrhem
zastavitelné plochy ZB3 v Bartošovicích, plocha ZV2 v Nové Vsi u silnice do nivy s lučními
porosty přímo nezasahuje, přestože je hranice EVL vedena po silnici II/311. Plochy ZO1 a
ZO3 ve Vrchní Orlici jsou vymezeny v kontaktu s EVL mimo přírodní stanoviště 6520,
analogie platí pro plochu ZO4 mimo vymezení EVL nad oddělenou částí EVL v údolí toku
Hadinec, kde s ohledem na pastvu skotu je kvalita lučních porostů výrazně snížena a
ruderalizována.
Nepřímé vlivy mohou být generovány především nezvládnutím problematiky odpadních vod
z jednotlivých zastavitelných lokalit, zejména těch, které přiléhají k přítokům Divoké Orlice,
do vlastní nivy Divoké Orlice žádná zastavitelná plocha navrhována není. Plocha ZP1 pro
lávku v Podlesí, plocha ZN10 v Neratově pro lávku a plocha ZB12 pro nové přemostění
Divoké Orlice v Bartošovicích do nivy toku zasahují, přičemž plocha pro lávku v Neratově má
již vydáno platné stavební povolení, které řeší ochranu toku Divoké Orlice a biotopu vranky
obecné. Okrajově jsou dotčeny plochy přírodního stanoviště 9180* plochami ZP1 a ZB12,
přechod toku Divoké Orlice může generovat omezený zásah do biotopu vranky obecné
Další text je již zaměřen jen na podrobnější rozbor výše identifikovaných vlivů na EVL
Zaorlicko, PO Orlické Záhoří nemůže s ohledem na její polohu výrazně nad řešeným územím
ÚP Bartošovice realizací posuzované Koncepce ovlivněna.
4.3. Vlivy na EVL Zaorlicko a její předměty ochrany
Zábor přírodních stanovišť/biotopů jako předmětů ochrany EVL
Plocha ZB3-BV
Je jedinou lokalitou, která je situována přímo uvnitř vymezení EVL Zaorlicko na plochách
lučních porostů. Je umístěna v SZ části sídla Bartošovice na svahu východní orientací nad
řadou chat u silnice k hraničnímu mostu na Niemojów. Svah je většinově porostlý loukami
s proměnným podílem přírodního stanoviště 6520 (biotop T1.2) a 6510 (biotop T1.1), přičemž
při jižní hranici EVL na tomto svahu jsou přítomny i náletové porosty biotopu X12A. Celková
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výměra 1,13 ha s tím, že s ohledem na polohu je požadováno na plochu umístit max. 3 hlavní
objekty s orientací po spádnici s dostatečným rozestupem na celých pozemcích (nad 1.000
m2); maximální koeficient všech zastavěných a zpevněných ploch max. 0,12 z výměry plochy
jako celku (tedy max. cca 1350 m2), s přiměřeným koeficientem lze předpokládat maximální
dotčení přírodního stanoviště do 0,30 ha na celé ploše ZB3. Trvalé dotčení pozemků s lučními
přírodními stanovišti za výše uvedených předpokladů činí cca 0,47% záboru přírodního
stanoviště 6520 v rámci EVL pro případ, že by všechny 3 dílčí plochy k zástavbě byly ze
100% tvořeny plnohodnotným přírodním stanovištěm 6250.
Vliv mírně nepříznivý,
s požadavky na neoplocování pozemku a vyloučení terénních úprav v okolí objektů, dále
s požadavky na odpovídající způsob údržby lučních porostů na ploše mimo rozsah trvalého
záboru.
Plocha ZP1-DS
Je navrhována jako územní rámec pro lávku přes Divokou Orlici v Podlesí naproti domům ev.
203 a 153 od autobusové zastávky k řece. Vlastní vymezení plochy navazuje na stávající
pěšinu přes nivní louky (dle mapování biotopů T1.2, v reálu mozaika X7A, T1.5 s prvky T1.2)
k náhonu, od náhonu již plocha pokračuje v porostech náletových dřevin biotopu X12A a
horských olšin biotopu L2.1 prioritního přírodního stanoviště 9180*. Celková výměra plochy
0,06 ha, z toho průmět do biotopu L2.1 cca 0,04 ha. Plocha zasahuje i do průtočného profilu
toku poblíž balvanitého jízku, takže realizace lávky by mohla generovat malý rozsah zásahu do
biotopu vranky obecné.
Uvedené rozsahy představují okrajové zásahy do biotopu vranky obecné v toku a prioritního
stanoviště 91E0* v biotopu L1.2 s tím, že způsob výstavby lávky a řešení přístupu k lávce
zatím není k dispozici. Jde o mírně nepříznivý vliv.9
Plocha ZB12-DS
Je navrhována jako územní rámec pro nový most Divokou Orlici v Bartošovicích naproti
chatám ev. 67 a 68, který by měl nahradit stávající úzký most na silnici na Niemojów. Plocha
přechází ze zatáčky silnice ruderální lada biotopu X7A s intenzivně kosenou plochu X5 nad
korunou svahu s listnatým porostem (/s prvky biotopu L4) a vstupuje do terasy s olšinou
biotopu L2.1 prioritního stanoviště 9180*. Celková výměra plochy 0,18 ha, z toho cca 75% na
úkor biotopu L2.1. Území je s ohledem na terénní konfiguraci od stávající silnice přes svah
terasy obtížně přístupné a případná realizace plochy by logicky znamenala vyšší míru zásahu
jak do horské olšiny, tak do svahového porostu a do břehového porostu s kvalitními jedinci
dřevin nad uvedený územní rámec dle ÚP. Dále nelze vyloučit zásah do biotopu vranky
obecné i ve spojení s riziky zhoršení kvality vody při realizaci náplně plochy. Uvedené
rozsahy představují mírně nepříznivé lokální zásahy do biotopu vranky obecné v toku a
prioritního stanoviště 91E0* v biotopu L1.2 s tím, že způsob výstavby mostu a řešení přístupu
k mostu zatím není k dispozici.10 Charakter toku dokládá titulní foto předkládané závěrečné
zprávy.
9

Plocha i přes zcela okrajový zásah do biotopů dvou předmětů ochrany EVL Zaorlicko není doporučena
souběžným SEA hodnocením z důvodu nežádoucího zásahu do lokality zvláště chráněných druhů rostlin
(kamzičník rakouský) a problematičnosti turistických cílů na polské straně nivy Divoké Orlice.

10

Plocha i přes zcela lokální zásah do biotopů dvou předmětů ochrany EVL Zaorlicko není doporučena
souběžným SEA hodnocením z důvodu nežádoucího zásahu do terénní konfigurace, porostů dřevin,
kvalitního vegetačního podrostu na pravém břehu toku a zejména z důvodu, že realizace širšího mostu by
znamenala nárůst kamionové dopravy po nevhodných silnicích přes sídlo Bartošovice. Jde i o
problematičnost přepravních cílů na polské straně nivy Divoké Orlice, poněvadž i stávající silniční síť
bezprostředně navazující i na stávající hraniční most nemá parametry na tranzit těžkých nákladních aut.
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Plocha ZP2 -BV
Je vymezena při silnici II/311 v Podlesí na vyvýšené navážce (zbořeniště) těsně při silnici. Poněvadž
EVL Zaorlicko je vymezeno až k silnici, nachází se plocha uvnitř EVL. Je umístěna na plochách bez
výskytu přírodních stanovišť, biotop X7 (stávající mapování biotopů nevzalo v úvahu, že lokálně
plochy luk T1.2 nemohou v místě plochy zasahovat až k silnici vzhledem k bývalé zastavitelné ploše na
navážce). Z pozice případného záboru ploch předmětů ochrany EVL bez vlivu, individuální řešení
odpadních vod.11

Kontaktní plochy ÚP Bartošovice s vymezením EVL Zaorlicko
Jde o plochy ve Vrchní Orlici, které jsou v kontaktu s vymezením EVL Zaorlicko v nivě a
údolí toku Hadinec.
Plocha ZO1 - BV
Je umístěna v JV části Vrchní Orlice u objektu ev. 76 JV pod stávající cestou. Na části se nachází
netypicky upravená zahradní plocha (biotop X1), na většině plochy degradované vlhké pcháčové louky
biotopu T1.5, s prvky biotopu T1.2, západní část je intenzivně kosena. Plocha přiléhá k vymezení EVL
v prostoru s výskytem jasanovoolšových luhů biotopu L2.2 B, JZ mozaika s podílem biotopu T1.2 a
T1.5, s přechody do X7A. Výměra 0,1 ha, z toho lze předpokládat podíl prvků T1.2 do cca 10%.
Plocha by vyžadovala účinnější management ve formě podpory extenzivních luk přírodních biotopů.
Případný zábor vně EVL lze pokládat za okrajový, není ohrožena lokalita s významným zdrojem
diaspor pro dotaci biotopu T1.2 uvnitř EVL. Je požadováno řešit umístění objektu k cestě za
předpokladu maximální koeficient všech zastavěných a zpevněných ploch max. 0,2 z výměry plochy
jako celku (tedy max. cca 200 m2).
Vliv mírně nepříznivý.
Plocha ZO2 – BV
Je umístěna v JV části Vrchní Orlice JZ od kostela přes cestu na svahové louce nad vymezením EVL.
Jde o polohu na extenzivně využívané pastvině ovcí, plocha byla vymístěna z remízu se silným dubem
jižně (přímý kontakt s vymezením EVL, ale s plochami rákosin biotopu M1.1 s podílem biotopu
ostřicových porostů M1.7, částečně náletové porosty olšin biotopu L2.2B). Aktuálně méně kvalitní
ovsíkové louky biotopu T1.1 Výměra cca 0,1 ha. Aktuální vymezení plochy je výhodnější z hlediska
přímého odstranění kontaktu s vymezením EVL a na ploše, která není zdrojem diaspor pro dotaci
přírodního stanoviště 6520 z okolí (naopak by bylo potřeba plochy v nivě uvnitř EVL podrobit
výhodnějšímu managementu v enklávách mimo olšiny). Prakticky bez ovlivnění EVL. Je požadováno
řešit maximální koeficient všech zastavěných a zpevněných ploch do 0,2 z výměry plochy jako celku
(tedy max. cca 200 m2)
Plocha ZO3 – BV
Je umístěna pod silnicí II/311 na Neratov západně od kostela ve svahu nad nivou toku Hadinec.
Současná poloha a výměra plochy je důsledkem požadavku na plošnou redukci, zejména části
původního požadavku ze Zadání ÚP, zasahujícího přímo do vymezení EVL Zaorlicko v nivě a zajištění
odstupu od kostela a silnice II/311. Jde opět o polohu na extenzivně využívané pastvině ovcí, částečně
na méně kvalitních plochách biotopu T1.1, částečně na plochách biotopu X5. Na části výsadby dřevin
biotopu X13. Plocha byla vymístěna z nivy (přímý kontakt s vymezením EVL, ale s plochami
náletových olšin biotopu L2.2B, částečně degradované pcháčové louky biotopu T1.5). Výměra cca 0,1
ha. Aktuální vymezení plochy je výhodnější z kontaktu s vymezením západní části EVL v údolí toku
hadinec pod silnicí na ploše, která není zdrojem diaspor pro dotaci přírodního stanoviště 6520 z okolí

11

Plochu je dle SEA hodnocení navrženo vypustit s ohledem na špatné dopravní napojení na silnici II/311 ve
vztahu k potenciálnímu zásahu do porostů dřevin.
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(naopak by bylo potřeba plochy v nivě uvnitř EVL podrobit výhodnějšímu managementu v enklávách
mimo olšiny). Prakticky bez ovlivnění EVL. Je požadováno umístit max. 2 hlavní objekty do střední
části plochy s orientací po vrstevnici a dostatečným rozestupem; maximální koeficient zastavěných a
zpevněných ploch 0,15 z výměry 0,39 ha (tedy cca 585 m2) a odpovídající způsob údržby lučních
porostů na ploše mimo rozsah trvalého záboru (i s ohledem na kontakt s EVL Zaorlicko.
Plocha ZO4 – VX
Je umístěna západně od silnice II/311 na Neratov v okolí stávajícího velkého penzionu, nad vestou
oddělujícím plochu od vymezení EVL Zaorlicko v její oddělené části v nivě a údolí toku Hadinec.
Plocha je poznamenána pastvou skotu, takže přírodní biotopy se dochovaly částečně nad objektem
penzionu (mozaika X5, X7B s enklávami ovsíkových luk T1.1.), v SV části vyšší podíl mezofilních
luk. Dále jsou charakteristické skupiny dřevin a remíz (jasan, javory aj.). Celá výměra 2,54 ha
většinově na pastvinách. Kontakt přes cestu nad nivou s plochami olšin biotopu L2.2 s prvky biotopu
L2.1. Plocha nezasahuje do enkláv s výskyty žádného předmětu ochrany EVL Zaorlicko. Požadavek na
umístění staveb přednostně do SV části k silnici II/311, tedy v dostatečné vzdálenosti od vymezení
EVL. Dále zpracování hodnocení vlivů na zájmy ochrany přírody a krajiny a bude nutno důsledně řešit
vodohospodářské aspekty plochy.

Pro ostatní hodnocené lokality dle Návrhu ÚP lze generelně konstatovat následující:
Žádná z navrhovaných lokalit nezasahuje do vymezení EVL Zaorlicko a jsou dostatečně
vzdáleny od hranic, aby mohly znamenat záborem přírodního stanoviště 6520 v biotopu T1.2
riziko ohledně zdroje diaspor pro louky uvnitř EVL nebo těsně při její hranici.
Nejbližší zastavitelné plochy, umístěné již mimo vymezení EVL, jsou s ohledem na přírodní
stanoviště 6520 lokalizovány v Bartošovicích jižně od silnice II/311 na Rokytnici v O.h.
(plochy ZB7a až ZB7c, plochy ZB6a a ZB6b, plocha ZB18), kde lze dokladovat mozaiku
biotopů T1.2 a T1.1. Analogie se nachází mimo EVL na loukách jižně od centra Neratova
naproti kostelu (zde vyšší podíl trojštětových luk T1.2) – plochy ZN1 a ZN2, zatímco
vymapované plochy biotopu T1.2 západně od kostela trpí výraznou degradací porosty
invazivního vlčího bobu mnoholistého, takže odpovídají biotopu X7A s výrazně sníženou
kvalitou dochovaného podílu biotopu T1.2. Plocha ZN5 v západní části Neratova s výrazně
rozptýlenou zástavbou je lokalizována zcela mimo jakýkoli kontakt s EVL. Plocha ZV1
v Nové Vsi je lokalizována spíše na kvalitním segmentu biotopu T1.1 s prvky biotopu T1.2
zcela mimo EVL.
Nepřímé a zprostředkované vlivy na předměty ochrany EVL
S ohledem na charakter předmětů ochrany EVL Zaorlicko – přírodních stanovišť a polohu
lokalit, řešených Návrhem ÚP Bartošovice v O.h. z července 2019 (Šejvlová a kol.) a jejich
potenciální náplň nejsou předpokládány nepřímé dopady na přírodní stanoviště 6520. Prioritní
přírodní stanoviště 91E0* je v úsecích nivy Divoké Orlice v Návrhem ÚP řešeném území
zastoupeno, ale těžiště ploch se nachází mimo kontakt se zastavitelnými plochami Návrhu ÚP,
takže nemůže být ani zprostředkovaně ovlivněno.
Poněvadž žádná z lokalit nezasahuje do území EVL ani se nenachází v blízkosti hranic EVL
v území, ze kterého by mohl být negativně ovlivněn hydrický režim na území EVL, taková
interakce vlivem realizace náplně některé z lokalit Návrhu ÚP Bartošovice OZ nenastane.
Žádná z rozvojových lokalit dle Návrhu ÚP Bartošovice (s výjimkou již výše popsaných ploch
ZP1 a ZB12 pro přemostění toku) podobě z července 2019 nebude vyžadovat zásah do
vodních toků, vytvářet migrační bariéry či jiným způsobem ovlivňovat hydrologický režim
toku Divoká Orlice nebo jejích pravostranných přítoků.
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Potenciálně nejvýznamnějšími vlivy realizace Koncepce je tak případné negativní ovlivnění
kvality povrchových vod s ohledem na předmět ochrany EVL vranka obecná pro případy
ploch zejména v Bartošovicích, lokalizovaných do blízkosti Bartošovického potoka (ZB98,
ZB10, ZB19) nebo v Neratově v relativní blízkosti toku (ZN9). Při nedostatečném řešení
odpadních vod by mohlo docházet vzhledem k nízkému počtu bydlících osob jen k lokální
eutrofizaci toku s mírně negativním ovlivněním prostředí vranky obecné. Podle zásad,
prezentovaných aktuální verzí Návrhu ÚP Bartošovice (Šejvlová a kol., 07/2019), bude
nadále preferován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod. Vedle instalace
nepropustných (převážně) plastových jímek – žump (s objemem stanoveným dle ČSN 75
6081) je možné doplnit spektrum možností likvidace odpadních vod o dočisťující zemní
pískové filtry, které se dosazují za septiky a dČOV a jsou schopny lépe reagovat na
nepravidelný a nárazový přísun živin (biologického znečištění) ve specifické rozptýlené
(převážně rekreační) zástavbě jednotlivých sídel.
Nepřímé negativní ovlivnění prioritního stanoviště 91E0* eutrofizací povrchových vod
z lokalit, řešených Návrhem ÚP Bartošovice v O.h. , lze vzhledem ke vzdálenosti enkláv nivy s
výskytem tohoto stanoviště od řešených lokalit a vzhledem k délce úseku Divoké Orlice nad
těmito enklávami s dobrou samočistící funkcí prakticky vyloučit.
Sumární vyhodnocení potenciálních vlivů Koncepce na předměty ochrany EVL Zaorlicko
Předmět
ochrany
6520

Vliv
-1

91E0*

-1

Vranka
obecná

-1

Komentář
Uvnitř EVL dochází k žádnému záboru přírodního stanoviště plochou ZB3, předpokládanými
v rozsah do cca 0,3 ha trvalého záboru. Zábory malými plochami do 0,2 – 0,3 ha blízko hranic
EVL nemohou charakter stanovišť uvnitř EVL ovlivnit. Navíc v přímé návaznosti na vymezení
EVL se v luční enklávě řešených sídel nacházejí velmi rozsáhlé prostory s vysokými výměrami
tohoto přírodního stanoviště, přesahující výměru stanoviště v celé EVL, přičemž došlo k redukci
počtu i výměry lokalit dle Návrhu ÚP z července 2019, které zasahovaly do ploch s výskytem
přírodního stanoviště 6520 mimo EVL. Nejsou tak ohroženy zdroje diaspor v blízkém okolí EVL
pro podporu tohoto stanoviště uvnitř EVL.
Polohy tohoto stanoviště v úzkém úseku nivy Divoké Orlice jsou dotčeny malými plochami pro
dopravní infrastrukturu silniční DS: ZP1 v Podlesí (lávka) a ZN12 v Bartošovicích (nový
hraniční most). S ohledem na terénní podmínky a jiné aspekty ale ani jedna z obou ploch není
dále doporučena k řešení podle ÚP Bartošovice v O.h.
Výše zmíněnými plochami ZP1 a ZB12 dochází k dočasnému záboru biotopu vranky, jinak ÚP
negeneruje návrhu na řešení migračních bariér (MVE v lokalitě Ostrovy byla vypuštěna). Nelze
ale vyloučit místní kontaminace toku v případě, že u lokalit přiléhajících k toku (nivě) Divoké
Orlice či jejích pravostranných přítoků nebudou dořešeny aspekty nakládání se splaškovými
odpadními vodami tak, aby do recipientu byla odváděna již účinně vyčištěná voda. Zmírňující
opatření v tomto smyslu představují určitý návrh pro další postupy.

4.4. Vliv na integritu lokalit soustavy Natura 2000
Žádná z nově navrhovaných rozvojových lokalit s výjimkou lokalit ZB3 a ZP2 pro bydlení a
ZP1 a ZB12 pro silniční infrastrukturu není navrhována do území, na kterých je vymezena
evropsky významná lokalita Zaorlicko. Plocha ZB3 je navrhována v místě výskytu přírodního
stanoviště 6520 jako předmětu ochrany EVL Zaorlicko, plocha ZP2 se nachází mimo výskyt
tohoto přírodního stanoviště. Plochy ZP1 a ZB12 okrajově zasahují do ploch prioritního
přírodního stanoviště 9180*. Žádná z lokalit nevytváří migrační bariéru na toku a v nivě
Divoké Orlice jako podstatného fenoménu EVL Zaorlicko. Žádná z lokalit vzhledem
k navrhovaným druhům funkčních ploch a jejich lokalizaci vzhledem k poloze EVL apriori
negeneruje takové výstupy do prostředí, aby i zprostředkovaně mohlo dojít k ohrožení
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funkčnosti ekosystémů uvnitř EVL Zaorlicko. Z výše uvedených důvodů lze konstatovat, že
integrita EVL Zaorlicko jak v geografickém, tak ekologickém smyslu nebude negativně
ovlivněna.
4.5. Kumulativní vlivy
Jak vyplývá z předchozích částí hodnocení, kumulativním vlivem je zejména zemědělské
hospodaření na stávajících pozemcích, a to především intenzivní pastva skotu na některých
loukách. Intenzivní pastva mj. pastva mj. představuje s ohledem na koncentraci zvířat na
některých plochách i riziko eutrofizace a ruderalizace (možnost synergie na povrchové vody
v toku Divoká Orlice - EVL). V této souvislosti nabývají na důležitosti všechna opatření
k ochraně povrchových vod ve všech plochách obytné zástavby i v rekreačních zařízeních
(stávajících i výhledových prvků, které jsou přípustné v lokalitách bydlení smíšeného
venkovského nebo lokalitách s funkcí sportovních a tělovýchovných zařízení).
Přeshraniční vlivy představují především ovlivnění toku Divoké Orlice, který tvoří státní
hranici s Polskem. V Polsku je tok a navazující území v povodí vymezené jako EVL Dzika
Orlica (kromě vranky i s ochranou mihule potoční, vážky klínatky rohaté, bobra evropského a
vydry říční), přičemž je území analogicky vystavováno vlivům z levobřežního okolí
(zemědělská činnost, rekreační objekty a areály, vnos cizorodých látek z inertních posypů
zimní údržby (souběh silnice 389 podél toku) a zpevňováním některých místních komunikací
karbonátovými štěrky).
Povodňové stavy spojené s korytotvornými účinky a znečištěním toku představují další
synergické vlivy v obou EVL podél Divoké Orlice.
4.6. Zmírňující opatření
Poněvadž nebyly identifikovány významně negativní vlivy Koncepce na EVL a PO v Koncepcí
řešeném území, je možno řešit podle příslušné metodiky návrh zmírňujících opatření.
Pro eliminaci, prevenci a minimalizaci vlivů na předměty ochrany a integritu EVL Zaorlicko a
PO Orlické Záhoří (i z důvodu uplatnění principu předběžné opatrnosti) jsou na základě
předchozího hodnocení možných dopadů navržena následující zmírňující opatření pro další
fáze řešení územního plánu Orlické Záhoří:







Nadále potvrdit jako maximální rozsah a polohu zastavitelných ploch, který je předkládán
aktuální verzí Návrhu Územního plánu Bartošovice v O.h. z července 2019, především
z důvodu prevence nežádoucí urbanizace nezastavěné krajiny v kontaktu s vymezením EVL
Zaorlicko v ÚP řešeném území a z důvodu ochrany nivy a toku Divoké Orlice v EVL
Zaorlicko.
Vypustit plochu ZB12-DS dopravní infrastrukturu silniční (most přes D. Orlici
v Bartošovicích) a plochu ZP1-DS (lávka v Podlesí) z důvodu možného zásahu do průtočného
profilu toku Divoká Orlice.
Potvrdit posun plochy ZO2 dle požadavku 3h ve Vrchní Orlici k SV na poz.p.č.3014 mimo
remíz z důvodu ochrany silného dubu a tímto vymístit nad nivu a mimo kontakt s EVL
Zaorlicko.
Realizaci náplně lokality ZB3 podmínit regulativem neoplocování pozemku a vyloučením
terénních úprav v okolí objektů.
Potvrdit řešení lokality ZO1 jen pro 1 objekt s využitím horní části pozemku u cesty bez
oplocení.
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5. Závěry a výstupy
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Správa CHKO Orlické hory a Krajské
středisko Hradec Králové (dále jen Správa CHKO OH) vydala pod č.j. 003026/OH/2014 dne
29.1. 2014 k Návrhu Zadání ÚP Bartošovice v Orlických horách dle § 45i ZOPK stanovisko
jako příslušný orgán ochrany s tím, že nelze vyloučit významný vliv na příznivý stav předmětu
ochrany nebo celistvost EVL CZ0523267 Zaorlicko. Pro část území v k.ú. Bartošovice
v Orlických horách mimo CHKO Orlické hory (JZ segment mezi silnicemi) byl významný vliv
na lokality soustavy Natura 2000 vyloučen stanoviskem KÚ Královéhradeckého kraje, odboru
životního prostředí č.j. 23884/ZP/14 ze dne 13.1.2014.
Bylo provedeno naturové hodnocení Koncepce ve fázi Návrhu územního plánu Bartošovice
v Orlických horách pro společné jednání (REGIO, projektový ateliér s.r.o., Šejvlová a kol.,
07/2019). Součástí prací byly rovněž terénní průzkumy zpracovatele na jednotlivých lokalitách
Návrhu ÚP Bartošovice v O.h. s cílem ověřit aktuální polohy jednotlivých přírodních
stanovišť/biotopů na jednotlivých rozvojových lokalitách Návrhu ÚP; pro účely naturového
hodnocení zejména na lokalitách bezprostředně navazujících na vymezení EVL Zaorlicko
případně zasahujících do této EVL v řešeném území.
Výstupy předběžného naturového hodnocení a souběžně řešeného SEA hodnocení a
konzultace na úrovni obce Bartošovice v Orlických horách a AOPK ČR - Správy CHKO
Orlické hory vedly k úpravě Návrhu ÚP pro společné jednání do verze 07/2019 mj. s tím, že
bylo vypuštěno navrhované energetické využití toku Divoké Orlice podle požadavků č.8 a 10
ze Zadání. Dále byly vypuštěny požadavky 3c ve vrchní Orlici a požadavek 12a
v Bartošovicích z důvodu zásahu do EVL Zaorlicko i ve vazbě na jiné urbanistické důvody.
Na základě provedených průzkumů a výstupů hodnocení je možno konstatovat, že Koncepce
charakteru Územního plánu Bartošovice v Orlických horách ve verzi Návrhu pro společné
jednání z července 2017 nebude generovat významný negativní vliv na EVL Zaorlicko,
ani nebude synergicky negativně ovlivňovat EVL Dzika Orlica na polské straně státní hranice.
S ohledem na zjištěné vlivy byly navrženy podmínky pro další fázi projednávání ÚP
Bartošovice v Orlických horách a navazující řízení ve formě zmírňujících opatření, jak jsou
formulována v kapitole 4.6 naturového hodnocení.
Jihlava, červenec 2019

Podpis zpracovatele:
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18. Nařízení vlády ČR č. 73/2016 Sb., ve znění NV č. 207/2016 Sb., kterým se stanoví
národní seznam evropsky významných lokalit
19. Nařízeni vlády ČR č. 532/2004 Sb., ze dne 29. září 2004, kterým se zřizuje Ptačí oblast
Orlické Záhoří.
20. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
21. Směrnice Rady č. 92/43/EEC z 21.5.1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin (NATURA 2000).
22. Směrnice Rady č. 79/409/EEC o ochraně volně žijících ptáků (NATURA 2000)
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www.ochranaprirody.cz;
www.bartosovice.eu

www.mzp.cz,
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střediska Hradec Králové
Kopie rozhodnutí o autorizaci zpracovatele naturového hodnocení
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Příloha 1
Kopie části vyjádření a stanoviska AOPK ČR, Správy CHKO Orlické hory
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Příloha č. 2 - Kopie Rozhodnutí MŽP o prodloužení autorizace
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