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1. Úvod
Předložená zpráva je souhrnem výsledků přírodovědných studií, které byly provedeny
v roce 2007 na objednávku Jizersko-ještědského horského spolku. Jejich účelem je
zhodnocení přírodních podmínek severních a severozápadních úbočí hory Smrku v Jizerských
horách, v širším prostoru zamýšleného lyžařského areálu. Všechny čtyři studie jsou
deponovány v kanceláři Jizersko-ještědského horského spolku v Liberci.
Tato zpráva obsahuje základní výstupy následujících studií:
1. Geomorfologické, geologické, pedologické a hydrogeologické podmínky a ochranná pásma
vodních zdrojů
2. Zhodnocení lesních porostů
3. Botanický průzkum
4. Zoologický průzkum, který se skládá ze tří částí: arachnologického, entomologického a
vertebratologického průzkumu.

2. Přírodní poměry zájmového území
2.1. Geomorfologie
Z hlediska geomorfologického členění náleží sledované území do Krkonošskojesenické soustavy, Krkonošské podsoustavy (oblasti), celku Jizerské hory, podcelku Smrčská
hornatina a okrsku Vysoký jizerský hřbet.
Území zahrnuje severní úbočí Smrku (1124 m) s přilehlými nižšími rozsochami –
Svinským vrchem (757 m) a Měděncem (777 m). Smrk představuje v rámci české části
Jizerských hor mohutný, víceméně samostatně vystupující masív na sz. okraji Vysokého
jizerského hřbetu, jehož převážná část se nachází na území Polska. Od Jizerské hornatiny
(jmenovitě od Paličníku, resp. Klínového vrchu) je na jihu oddělen hlubokým údolním
zářezem Hájeného potoka. Z vrcholové plošiny s nadmořskou výškou přes 1100 metrů vybíhá
k zjz. nepříliš výrazná rozsocha Tišiny (873 m), k severozápadu pak zřetelnější Vlašský hřbet,
který ve vlastním zájmovém území zahrnuje kótu 859 m. V severním předpolí Smrku
vystupuje trojice vrchů: od západu na východ je to postupně Svinský vrch (757 m, od
souvislého úbočí Smrku je oddělen sedlem U červeného buku, 694 m), dále Měděnec (777 m,
od svahů Smrku jej dělí sedlo U Streitova obrázku, cca 693 m), na východě pak Rapická hora
(708 m, víceméně plynule navazuje na úbočí Smrku). Tyto tři vrchy jsou navzájem odděleny
poměrně hlubokými údolími Ztraceného potoka a Lomnice a vůči Frýdlantské pahorkatině u
Nového Města pod Smrkem tak vystupují jako zřetelně ohraničené útvary.
Vlastní zájmové území této práce zaujímá vrcholové partie Smrku až ke státní hranici,
vč. nejvyšší části jižního úbočí po Věžní cestu, resp. Vlašský hřeben, dále jeho hranice
probíhá údolím zářezem Velké rybí vody, sestupuje k pastvinám nad Lázněmi Libverdou
(horní část toku Libverdského potoka), poté směřuje šikmo na sever do západního úbočí
Svinského vrchu a odtud pak pokračuje ssv. směrem nad Nové Město pod Smrkem. Zde je do
území zahrnuta menší část bezlesá nad údolím Ztraceného potoka. Severní část území tvoří
vrch Měděnec, východní hranice je vedena údolím Lomnice až téměř k jejím pramenům,
teprve ve výšce kolem 1050 m se hranice poněkud odklání na východ, státní hranice však
dosahuje až na vrcholové plošině.
Nadmořská výška zájmového území se pohybuje od cca 470 m při Libverdském
potoce po 1124 m na vrcholu Smrku, což znamená výškovou amplitudu 654 m. Většina území
se vyznačuje velkou svažitostí, nejrovinatějším prostorem je vrcholová plošina Smrku, menší
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svažitost vykazují i polohy v západním cípu území (pastviny nad Libverdou), pravobřežní část
údolí Ztraceného potoka pod Měděnou cestou a částečně i nelesní plochy nad Novým Městem
pod Smrkem.
Vymezení zájmového území

2.2. Geologické poměry
Geologická stavba území je oproti jiným částem Jizerských hor poměrně pestrá.
Namísto monotónního žulového masívu karbonského stáří zde vystupují starší metamorfika,
většinou předvariské granitoidy. Dominantním útvarem v severních úbočích vlastního Smrku
je hrubozrnná plástevná biotit-muskovitická rula, samotný vrchol Smrku a výše položenou
část Vlašského hřbetu pak tvoří drobně až středně zrnitá žula až rula. Pásmo severně ležících
nižších vrchů (Svinský vrch, Měděnec, Rapická hora) budují zelenošedé chlorit-muskovitické
svory, na něž se váží ložiska cínové a vzácněji i měděné rudy, v minulosti dobývané v řadě
zdejších dolů. Jižně od vrcholu Měděnce a v jeho severním úbočí se maloplošně vyskytuje i
amfibolit. Při severním úpatí těchto svorových vrchů opět vystupuje pruh hrubozrnné
plástevné biotit-muskovitické ortoruly. Amfibolit je mapován rovněž severně od sedla U
červeného buku, jihozápadně odsud vystupuje pruh další přeměněné horniny – leptynitu.
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Výchozy horninového podloží nejsou v území příliš výrazné. Nevelké skalky, resp.
seskupení bloků vystupují při vrcholu Měděnce a Svinského vrchu, ve svazích jsou místy
roztroušeny balvany různých rozměrů, které ve vyšších polohách Smrku přecházejí do
souvislejších akumulací, avšak víceméně zazemněných a tedy málo nápadných. Lépe
vyvinutá suťová pole se nacházejí v sz. úbočí Smrku, v nadmořské výšce kolem 900 metrů,
která zde představují několik enkláv, v současnosti nápadných díky nesouvislému zalesnění
svahu. Potenciálně se nejedná o plochy bezlesí, ale nejvýše o volně zapojený, světlinatý les.
Podobného charakteru je nejznámější z těchto lokalit chráněná jako přírodní památka
Klečoviště na Smrku. Na této lokalitě ležící ve výšce cca 1060 m zjz. od vrcholu Smrku lze
rozpoznat nevelké primární bezlesí s řídkým porostem zakrslých smrků a několika keři
dožívající kleče nejasného původu (ve větším počtu byla v širším okolí lokality kleč nedávno
vysazena).
Kvartér je v území zastoupen deluviálními polygenetickými a hlinitokamenitými
sedimenty, které vystupují v akumulačních polohách konkávních svahů a při jejich úpatí,
nejrozsáhleji nad Lázněmi Libverdou a při pravém břehu Ztraceného potoka. Při severní
hranici území od Nového Města zasahují i sedimenty proluviálního původu. Větší vodní toky
jsou lemovány pruhem fluviálních sedimentů převážně holocénního stáří.
Geodynamické jevy, sesuvy aktivní, sesuvy pasivní
Dle registru sesuvných území České geologické služby (Geofondu Praha) se v zájmovém
hodnoceném území nenalézají žádné svahové deformace aktivní ani ostatní.
Poddolovaná území
Polymetalické zrudnění zejména pyrhotinu s arzenopyritem, chalkopyritem, méně i
galenitem, tetraedritem nebo sfaleritem je nejlépe vyvinuto v západní části pruhu na Měděnci.
V době největšího rozkvětu bývalo na Novoměstsku na sto důlních děl, štol a šachet.
Zejména sportovní areál na Měděnci prochází přes řadu starých důlních děl a poddolovaných
území, která dnes nejsou jednoznačně vymezena.
Dle registru poddolovaných území Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném
území výstavby sportovního areálu Měděnec – Smrk nalézá rozsáhlé poddolované území
Nové Město pod Smrkem s řadou evidovaných starých a hlavních důlních děl.
Ložiska nerostných surovin, výhradní, nevýhradní, prognózní
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném
území nenalézá žádné takové ložisko. Historická ložiska Sn a W rudy dnes nejsou
bilancována.
Chráněná ložisková území
Dle registru ložisek nerostných surovin Geofondu Praha se v zájmovém hodnoceném
území výstavby sportovního areálu nenalézá žádné takové ložisko.

2.3. Půdní poměry
Dle Půdní mapy ČR se v území dominantně uplatňují dvě půdní jednotky: v nižší části
území do cca 800 metrů je to rezivá půda (= podzol kambizemní), která se místy střídá
s hnědou půdou podzolovanou, ve vyšší části území pak podzol typický. Na přechodu mezi
těmito jednotkami je rozlišen pruh podzolu humusového. Mimoto je v nižších stupních svahů
1
Svinského vrchu a Měděnce rozlišena hnědá půda silně kyselá (dle MKSP jí odpovídá
1 MKSP = Morfogenetický klasifikační systém půd
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kambizem dystrická). V nivě Ztraceného potoka je pak mapována hnědá půda kyselá oglejená
(= kambizem pseudoglejová). Nad Lázněmi Libverdou je ještě souvisle vyznačena oglejená
půda (pseudoglej typický).
Nastíněné pedologické hodnocení vychází z interpretace lesní typologické mapy. Při
podrobnějším terénním šetření však můžeme rozlišit další, jen maloplošně anebo netypicky
vyvinuté půdní jednotky. Na četných prameništích v severních svazích Smrku je lokálně
vyvinut glej typický, který v oligotrofnějších polohách přechází do gleje organozemního.
Půdy podmáčených smrčin v nejvyšších polohách Smrku (převážně v jižním úbočí), je možné
klasifikovat jako podzol glejový (případně glej organozemní), ve východní části náhorní
plošiny je pak vyvinut i podzol organozemní. Ekologicky významná je skupina iniciálních a
nevyvinutých půd na horninových výchozech a rozpadech – litozem (ojedinělé plošky
skalních výstupů), regozem psefitická (surové sutě) a ranker (zahliněné sutě).

2.4. Klima
Podle Atlasu podnebí ČSR (1958) leží zájmové území převážně v chladné oblasti
s okrskem mírně chladným, úpatní polohy u Nového Města a Lázní Libverdy již náležejí do
mírně teplé oblasti s okrskem velmi vlhkým, vrchovinovým. Dle stejného zdroje se průměrná
roční teplota v území pohybuje přibližně v rozmezí 4,0-6,5 °C a průměrné roční srážkové
úhrny mezi necelými 1100 a téměř 1500 mm (tyto hodnoty se vztahují k 1. polovině 20.
století). Celkově je možné konstatovat, že podnebí zájmové oblasti má více méně horský
charakter s vysokými srážkovými úhrny a vzhledem k reliéfu s převážně dobrou cirkulací
vzduchu. Místní klima je značně modifikováno reliéfem, což platí zejména o teplotních
charakteristikách (rozdíl nadmořských výšek cca 650 metrů). Pro nejvyšší polohy je také
charakteristický vysoký podíl horizontálních srážek, který tak může podstatným způsobem
zvyšovat celkové srážkové úhrny nad uvedené hodnoty.

2.5. Hydrologické poměry
Zájmové území se nachází v povodí Odry, resp. Smědé. Většina území je
odvodňována Ztraceným potokem, západní část Libverdským potokem a východní část
Lomnicí. Nevelký prostor jižně od vrcholové plošiny Smrku náleží do povodí Hájeného
potoka. Významnými toky území jsou Ztracený potok a Lomnice. Oba pramení v sz., resp.
severním úbočí Smrku, nedaleko od jeho vrcholu a vytvářejí výrazná, severně orientovaná
údolí. Ztracený potok je v zájmovém území poněkud vodnatější (má zdě větší povodí), pod
Novým Městem se nicméně stává součástí Lomnice, která jako říčka pokračuje k Raspenavě,
kde se vlévá do Smědé. Všechny toky v území mají vzhledem ke svažitému terénu bystřinný
charakter, s kamenitým korytem. Vodní plochy se v zájmovém území nevyskytují.

2.6. Hydrogeologické poměry
Ve smyslu platné hydrogeologické rajonizace území České republiky je hodnocené
zájmové území součástí hydrogeologického rajonu 641 – Krystalinikum Krkonoš a Jizerských
hor. Z hydrogeologického hlediska je ve všech podložních krystalických horninách
intenzivnější oběh podzemní vody vázán pouze na nehluboké pásmo připovrchového
rozpojení (puklinová propustnost rozpukaných a částečně rozvětralých ortorul, svorů, fylitů i
leptynitů) do hloubky maximálně 30-50 m a mimo to na proměnlivě mocný zvětralinový plášť
(průlinová propustnost svahových sutí). Jsou zde tak vyvinuty dvě zvodně, které spolu do
značné míry souvisejí.
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Mělká podzemní voda cirkuluje v sutích a svahových hlínách. Velikost průlinové
propustnosti se velmi rychle mění v horizontálním i vertikálním směru. To je příčinou, že
hladina podzemní vody se na některých místech vyskytuje těsně pod úrovní terénu, místně se
odvodňuje v periodických vývěrech (údolí potoků, pramenní vývěry).
Pro stávající využívaná prameniště (Frýdlantská vodárenská společnost) jsou
z hydrogeologického hlediska proto naprosto rozhodující zvodnělé svahové uloženiny, na
které je geneticky vázána převážná část jímaných zásob podzemní vody. Převažuje zde
omezená průlinová propustnost s gravitační migrací podzemní vody při bázi kvartérního
pokryvu směrem do údolí. Pramenní zářezy a jímky tak jímají mělce podpovrchovou zvodeň
vázanou na deluviální svahové uloženiny, vyloučit však nelze ani to, že některé objekty jsou
situovány do míst s částečnou dotací podzemní vody vázanou na hlubší puklinový oběh.
V souvislosti se sklonem svahů i báze zvětralin a v důsledku poměrně značného
sklonu hladiny mělké podzemní vody dochází v této zvodni (a tím i ve vlastních jímacích
objektech) k velmi rychlé a výrazné reakci na atmosférické srážky a klimatickou situaci
obecně (nepříznivé období tzv. holomrazů či dlouhých období sucha koncem léta a počátkem
podzimu). V důsledku toho jsou vydatnosti jednotlivých jímacích objektů v průběhu
kalendářního roku (ale i v průběhu jednotlivých let) velmi rozkolísané.
Druhá, podložní zvodeň je lokálně vyvinutá v metamorfovaných krystalických
horninách krkonošsko-jizerského krystalinika, které jsou pouze velmi omezeně puklinově
propustné. Významnější zásoby podzemní vody jsou v těchto horninách vázány výhradně na
připovrchové pásmo rozpojených a rozvětralých hornin, popřípadě na zvodnělé puklinové
systémy a tektonické linie. Dotace do této zvodně je zprostředkovávána zejména infiltrací
mělké podzemní vody z nadložních sutí. K jejímu odvodnění dochází zpravidla skrytými
vývěry zpětně do svahových sutí či do vodních toků (zejména v nižších partiích).
Vzhledem k vzájemnému propojení obou zvodní a dotaci podzemních vod výhradně
z atmosférických srážek jsou kvalitativní parametry u obou zvodní prakticky shodné. Jedná se
o podzemní vody s kyselou chemickou reakcí a velmi nízkou mineralizací, která je do jisté
míry závislá na kvalitě atmosférických srážek. Charakteristický je zde nízký obsah dusíkatých
látek a chloridů a relativně větší koncentrace síranů (důsledek přínosu síranů ze spalin).
Prakticky celé hodnocené zájmové území zasahuje do Chráněné oblasti přirozené
akumuluce vod Jizerské hory. Hranice je prakticky shodná s CHKO Jizerské hory. Vyhlášena
byla nařízením vlády ČR č. 85/1981 Sb. ze dne 24. června 1981 o chráněných oblastech
přirozené akumulace vod.

2.7. Zvláště chráněná území
Sledované území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, převážně v její
III. zóně odstupňované ochrany, vyšší partie Smrku náležejí do II. zóny. Na JZ se území
okrajově dotýká i I. zóna CHKO, kterou zde tvoří ochranné pásmo NPR Jizerskohorské
bučiny. Do severního okraje území nad Novým Městem zasahuje na nevelké ploše ještě IV.
zóna.
Maloplošná ZCHÚ jsou v území zastoupeny dvěma nevelkými lokalitami – přírodními
památkami Pod Smrkem a Klečoviště na Smrku. Na JZ se území v délce asi 650 m dotýká
hranice ochranného pásma NPR Jizerskohorské bučiny, které je součástí stejnojmenné
evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Ve vrcholové části Smrku zasahuje
sledované území do ptačí oblasti Jizerské hory, která je zřízena pro ochranu populací tetřívka
obecného (Tetrao tetrix) a sýce rousného (Aegolius funereus).
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3. Zdroje vody a ochranná hygienická pásma zdrojů vod
Zdroje přírodních léčivých a minerálních vod
Do zájmového území zasahuje ochranné pásmo zřídelní struktury Lázní Libverda.
Zřídelní struktura je vázána na styk krkonošsko-jizerského žulového masivu a krystalických
hornin. Jedná se o studené alkalické kyselky sycené juvenilním oxidem uhličitým. Původně
zde bylo pět pramenů: Mariin, Kristiánův, Vilémův, Josefin a Eduardův, všechny nedaleko
stávající kolonády. Dnes jsou minerální vody jímány třemi hlubinnými vrty hloubky od 130
do 190 m. Podzemní vody obsahují až 1700 mg/l volného oxidu uhličitého, 62,5 mg/l
kyseliny křemičité, 0,5 mg/l fluoru a vyznačují se zvýšeným obsahem radonu a radia. V údolí
Ztraceného potoka pod Měděncem vyvěrají ze země tzv. divoké minerální prameny.
Z původně tří je dnes zachovalý pouze dolní pramen, krytý dřevěnou stříškou. Právě do
tohoto prostoru se předpokládá situování tří dolních stanic lanových drah (jedna na Měděnec,
druhá na Vlašský hřeben, třetí na Smrk).
Zdroje pitné vody
Do zájmové hodnocené plochy zasahuje celá řada ochranných hygienických pásem
zdrojů pitné vody. Provozovatelem a vlastníkem vodárenské soustavy je Frýdlantské
vodárenské sdružení se sídlem ve Frýdlantě.
Nové Město p. Smrkem – gravitace
Prameniště Nové Město pod Smrkem – gravitace slouží jako jeden ze zdrojů pitné
vody pro Nové Město pod Smrkem. Vlastní prameniště je situováno cca 500 m jižně až
jihovýchodně od obce do severních svahů kóty Měděnec (777 m n.m.) v místě zvaném U liščí
farmy. Vlastní prameniště se skládá z 5 jímacích zářezů, sběrné jímky a vodojemu s čerpací
stanicí (tzv. dolní prameniště) a dvou skupin jímacích zářezů, sběrné jímky, servisní šachty a
akumulačního vodojemu (tzv. horní prameniště). Jímání vody je tak provedeno dle dochované
dokumentace celkem sedmi skupinami drenážních zářezů a jednou pramenní jímkou.
Prameniště je propojeno s prameništěm Tábor. Jímací soustava včetně obou vodojemů zde
byla vybudována v počátcích minulého století. Dochovaná technická dokumentace staveb je
z výše uvedených důvodů i zde minimální.
Z dolního prameniště je voda čerpána do vodojemu na horním prameništi, dále pak
vodárenská soustava funguje jako gravitační. Surová podzemní voda je z jímacích zářezů a
jímek horního prameniště svedena do zemního akumulačního vodojemu, kde je následně
upravována chlorací. V prameništi je jímána mělce podpovrchová podzemní voda prakticky
jednotného genetického typu.
Vydatnost prameniště a jednotlivých zářezů je vzhledem k jeho morfologické pozici do
značné míry ovlivněna zejména množstvím atmosférických srážek a v dlouhodobém průměru
dosahuje cca 3-4 l/s. Prameniště se skládá ze dvou větví, které jsou provozovatelem označeny
jako Dolní a Horní prameniště. Západně od tohoto prameniště je situováno ještě další
samostatné prameniště Tábor.
Dolní prameniště – sestává ze dvou jímacích zářezů, sběrné jímky a zemního vodojemu. Ze
zemního vodojemu je voda čerpána do akumulačního vodojemu do Horního prameniště.
Horní prameniště – sestává ze dvou skupin jímacích zářezů o celkové délce přes 180 m (levá
skupina 5 zářezů, pravá skupina 2 zářezy), jedné pramenní jímky, několika sběrných jímek,
servisní šachty a zemního akumulačního vodojemu. Ze zemního vodojemu je voda rozvedena
gravitačně do obce.
Maximální vydatnost prameniště: 9,5 l/s, minimální vydatnost prameniště: 4,3 l/s.

7

Geneze podzemní vody: jímána je mělce připovrchová zvodeň vázaná na zvětralinový pokryv
podložních ortorul. Charakter jímání: gravitační prameniště s přepadem nadbytečné vody do
terénu (vodoteče).
Lázně Libverda – gravitace
Prameniště Lázně Libverda – gravitace slouží jako zdroj pitné vody pro Lázně Libverda.
Vlastní prameniště je situováno cca 600 m východně od obce do severních svahů kóty Kočičí
kameny (611 m n.m.) poblíže Jizerské chaty. Jímání vody je provedeno třemi drenážními
zářezy, které jsou svedeny do sběrné jímky, odsud je voda vedena do akumulačního vodojemu
a z něho rozvodem do obce. Celá vodárenská soustava funguje jako gravitační. Surová
podzemní voda je z jímacích zářezů a jímek svedena do zemního vodojemu, kde je následně
upravována chlorací. V prameništi je jímána mělce podpovrchová podzemní voda prakticky
jednotného genetického typu. Vydatnost prameniště a jednotlivých zářezů je vzhledem k jeho
morfologické pozici do značné míry ovlivněna zejména množstvím atmosférických srážek a
v dlouhodobém průměru dosahuje od 1 do 3 l/s.
Hajní potok
Prameniště Hajní potok slouží jako zdroj vody pro úpravnu vody pro obec Bílý Potok. Vlastní
jímání je situováno do horních partií Hajního potoka pod kótou Tišina.
Jímání vody je prováděno přímým odběrem z toku Hajního potoka, odsud je voda vedena do
úpravny vody v Bílém Potoce, dále do akumulačního vodojemu a z něho rozvodem do obce.
Odběrové místo je situováno na Hajním potoce v jeho horní části. Geneze podzemní vody:
jímána je voda z povrchového toku.

4. Vlivy na vodu
Z hlediska charakteru odvodnění území může dojít v důsledku rozsáhlého odlesnění a
prováděním zemních prací (výkopů pro pokládku rozvodů vody pro zasněžování, kabelových
tras, náspů, výstavby sjezdových tratí) k částečné změně konfigurace terénu, což může
vyvolat změnu odtokových poměrů jak povrchových, tak mělce připovrchových podzemních
vod. Tato obava ze strany provozovatele vodních zdrojů (Frýdlantské vodárenské sdružení)
bude existovat zejména v ochranných pásmech vodních zdrojů.
Vlivy na hladinu podzemních vod
Možné ovlivnění hladiny mělkých podzemních vod lze očekávat v místech hlubších
zářezů nově budovaných přístupových cest, sjezdových tratí, kde může v případě, že jsou
budovány v zářezu, docházet k dílčímu odvodnění zemin a hornin. Obvykle nejsou větší
výrony vody v těchto zářezech patrné, dochází zde však ke snížení hladiny podzemní vody
nebo alespoň ke snížení její přirozené vlhkosti (důsledek je prosychání stromů při okrajích
sjezdovek, které jsou v hlubších zářezech).
Obecně lze konstatovat, že k lokálnímu ovlivnění hladiny podzemní vody může dojít
pouze u nejsvrchnější, kvarterní zvodně. Hladina podzemní vody u hlouběji uložených
puklinových zvodní nebude předpokládanou výstavbou zastižena a tudíž ani jakkoli dotčena.
Změny proudění podzemních vod a vlivy na vydatnost vodních zdrojů
Nová výstavba a zejména značný rozsah zemních prací v souvislosti s možnou
výstavbou lyžařských areálů, budováním sjezdovek, výrazné odlesnění a další zásahy mohou
způsobit změny hladiny kvartérní připovrchové zvodně. K ovlivnění režimu podzemních vod
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může obecně dojít především v oblasti budování hlubších zářezů (narušení proudění a
odtokového režimu podzemní vody v zářezu).
Vliv na kvalitu podzemní vody
Mělké podzemní vody mohou být dotčeny výstavbou (popřípadě dlouhodobým
provozem) v případě, že nebudou dodržena ochranná opatření před úniky nebezpečných látek,
a to zejména při výstavbě v oblastech, kde je zvýšená hladina podzemní vody či v přímém
okolí pramenišť. Kromě toho je potřeba, aby se případné nové komunikace, sjezdovky či
výkopy nestaly drenážním prvkem, který by sváděl či dokonce odváděl mělké podzemní vody
a tím snižoval hladinu podzemní vody v okolí. Nepříznivě na kvalitu podzemní vody
připovrchové zvodně může působit i odstranění slabě propustných krycích vrstev
(předpokladem snad ale je, že sjezdovky a další plochy se postupně zatravní). Při posuzování
dlouhodobého vlivu provozu a údržby sjezdových tratí na podzemní vody je třeba brát v
úvahu, že zdrojem možného znečištění mohou být jednak motorová vozidla upravující
sjezdové tratě (rolby – úkapy paliva a maziv, výfukové zplodiny), jednak vlastní umělý sníh,
pokud jsou do vody při jeho výrobě přidávány komponenty pro snižování tání sněhu
(například salmiak). Vzhledem ke skutečnosti, že části sjezdovek prochází OPVZ I. a II.
stupně, měla by být samozřejmost, že tyto ani jiné obdobné chemikálie nebudou pro přípravu
umělého sněhu využívány.

5. Shrnutí zhodnocení lesních porostů
Celé území je součástí Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory a jako takové požívá
zvláštní ochrany přírodních hodnot. Hlavním omezujícím opatřením v II. ochranné zóně
CHKO na vrchu Smrk je zákaz nevratného poškozování půdního povrchu.
Členitost terénu, prudké svahy, chudší podloží, často balvanité až k povrchu
(skeletovitost a nesoudržnost) vede k vysokému nebezpečí vzniku povrchové a rýhové eroze
v případech, kdy je výrazným způsobem a opakovaně narušován půdní povrch. Při odhalení
povrchu odlesněním je reálné nebezpečí rychlé degradace půdního pokryvu – stržení a
odplavení drnu a keříků a vznik někdy až souvislých kamenných polí.
Celá oblast je součástí Chráněné oblasti přirozené akumulace vod. V oblasti je
kategorizována významná plocha I. a II. pásma hygienické ochrany vodních zdrojů, pro
kterou jsou stanovena velmi přísná opatření.
Oblast je situována tak, že se zde střetávají dva hlavní vzájemně protilehlé směry
nebezpečných bořivých větrů, takže jakékoli radikálnější zásahy do kompaktnosti lesních
porostů mohou způsobit značné kalamitní škody.
Území je velmi citlivé na tvorbu námrazy a ledovky, která se zvyšuje otvíráním stěn
porostů a umožněním proudění studeného vzduchu.
Současná skladba dřevin s výraznou převahou smrku ztepilého je citlivá na nevhodné
zásahy do porostů, protože smrk má přirozeně menší stabilitu kořenového systému. Přesto je
v oblasti zastoupení smrku rozhodující a podle podkladů je jeho genetická hodnota poměrně
vysoká.
Závažný je poměrně vysoký počet mladších smrkových porostů, vzniklý převážně
z přirozeného zmlazení pod matečnými porosty fenotypové kategorie II-A a II-B. Tyto
nadějné odrůstající mlaziny až tyčkoviny musí být maximálně ochráněny a nesmí dojít
k jejich předčasné likvidaci – tvoří důležitý genetický základ pro budoucnost.
V oblasti je zachováno značné množství starších porostů smrku s příměsí buku, které
jsou dosud zejména v nižších partiích zapojeny ve větších souvislých plochách. Odlesňovací
zásahy do těchto porostů by způsobily jejich rychlý rozpad.

9

Přirozenost a ekologická stabilita lesních porostů v oblasti je poměrně vysoká a je
potřeba ji udržovat a zvyšovat vhodně volenou směsí dřevin, výchovou a dalšími
hospodářskými opatřeními v následných obdobích. Záměry výstavby sportovních zařízení by
tuto snahu výrazně zkomplikovaly.
Následky imisní kalamity na stavu půdních horizontů (kyselost, erozní činnost aj.)
jsou dlouhodobé a další výrazné odlesňování by tento stav silně zhoršovalo.
Nevhodným odtěžováním lesních porostů a další činností v souvislosti s intenzivním
využíváním území pro sportovní účely budou velmi vážně narušeny ostatní funkce lesa, které
jsou v oblasti deklarovány ve velmi vysokém podílu 98,3 % z celé uvažované plochy.
Kategorie lesa ochranného a zvláštního určení jsou zde velmi často i ve dvojnásobném i
vícenásobném překryvu.
Vedle ochranné, vodohospodářské, půdoochranné a dalších deklarovaných funkcí je
oblast významná též po stránce krajinotvorné. Její střední a dolní části jsou dosud málo
dotčené nevhodnou činností lidskou a škodlivou činností přírodních živlů. Hodnota této části
je velmi vysoká.
Výstavba plánovaných zařízení, jejich provoz a nutné další nepříznivé následky s tím
spojené (vysoký a těžko usměrnitelný pohyb návštěvníků po celé dolní a střední části území)
by byly zásahem, kterým by došlo k nevratnému zhoršení přírodního prostředí. Sportovní
zařízení tohoto rozsahu jsou v dostatečné míře vybudovány v nedalekých sportovních
areálech na Ještědu a v Harrachově a po otevření hranic lze bez problémů využívat i
sportovních zařízení na polské straně Krkonoš. Výrazné narušení tohoto koutu naší země
plánovanou výstavbou se proto i z těchto hledisek jeví jako zcela zbytečné a škodlivé.

6. Shrnutí botanického průzkumu
Zájmové území severních a severozápadních úbočí Smrku, v němž je zvažován
ambiciózní záměr výstavby zcela nového lyžařského areálu, je botanicky významnou částí
Jizerských hor. Důležitost vymezeného prostoru spočívá již v tom, že Smrk (1124 m) je
nejvyšší elevací české části Jizerských hor. Úpatí Smrku zasahují do nadmořské výšky cca
400 metrů, na nevelkém prostoru je tak dosaženo převýšení cca 700 metrů (ve vlastním
řešeném území je to 654 m).
Z vegetačního hlediska je území diferencováno podle přírodních podmínek (zejména
podél gradientu nadmořské výšky, ale i úživnosti hornin, hydrického ovlivnění a matečné
horniny), zásadní faktorem současného rozrůznění rostlinného krytu je ovšem antropogenní
vliv, projevující se v hospodářské přeměně původně převážně bukových lesů na porosty
víceméně čistě smrkové a dále pak v rozpadu smrkových lesů vlivem imisně-ekologických
vlivů v poslední čtvrtině uplynulého století. V území, které je vyjma okrajových partií beze
zbytku zalesněno, lze rozlišit základní čtyři vegetační formace: (a) relativně vitální kulturní
smrčiny, ve výškách do 700 metrů zcela převažující, (b) fragmenty přírodě blízkých bučin,
značně však ovlivněné pasečným hospodařením a dalšími degradačními vlivy, (c) zbytky
víceméně přirozených smrčin podmíněných klimaticky i edaficky (podmáčené a skeletové) a
(d) pasekové formace a místy nesouvislé mladé porosty s hojným uplatněním tzv. náhradních
dřevin, zejména smrku pichlavého, místy i kleče a níže též modřínu.
Bučiny jsou v území zachovány v řadě dílčích porostů, z nichž nejcennějšími jsou
bučiny v jz. úbočí Vlašského hřebene a v jz. svazích Měděnce. Rozsáhlý komplex bučin
přesahujících hranice řešeného území zaujímá jižní svahy Svinského vrchu, porosty jsou zde
však rozpracovány řadou pruhových sečí – jejich hodnota z hlediska porostní dynamiky je tak
dosti snížená. Opačný případ představuje fragment bučiny pod Měděnou cestou, s bohatou
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porostní výstavbou blížící se přírodnímu lesu, zde se ovšem jedná o porost relativně malý.
Smíšené porosty buku a smrku s několika dožívajícími jedlemi jsou zachovány v PP Pod
Smrkem, zajímavostí jsou zde pomístné podsadby tisu, jejichž perspektiva ale zatím zůstává
otevřená. Porost se svým druhovým složením poměrně zřetelně odlišuje od dalších porostů
s bukem v území a lze jej považovat za jedno z nejlépe zachovaných lesních společenstev
v této části hor. Buk jako přimíšená či spíše vtroušená dřevina vystupuje i v řadě jinak zjevně
kulturních lesních porostů. Fytocenologicky náležejí bučiny spíše k asociaci Luzulo-Fagetum,
často s faciálním výskytem třtiny rákosovité, pro tuto část Jizerských hor charakteristickým;
teprve ve vyšších polohách jsou ostrůvkovitě dochovány i klasické horské bučiny s třtinou
chloupkatou (as. Calamagrostio villosae-Fagetum).
Botanicky význačné, avšak jen řídce zachovalé, jsou porosty klenu a buku na
deluviálně obohacených půdách s častými pramennými vývěry. Klen vystupuje místy jako
dřevina přimíšená i v (sub)mezotrofních bučinách, mimo vodou ovlivněné půdy.
Smrčiny jsou potenciálně rozšířeny teprve v nejvyšších polohách Smrku,
v nadmořských výškách nad 950 metrů, resp. ještě výše (nejvýše rostoucí, ale již zjevně
podúrovňový buk byl zaznamenán ještě v 1060 m). Vlivem půdních anomálií (skeletové a
podmáčené až zrašelinělé půdy) mohou přirozené smrčiny místy zasahovat i do nižších poloh.
V důsledku imisního poškození jsou stanovištně přirozené smrčiny zachovány na Smrku jen
v dílčích fragmentech, a to ještě jako porosty spíše středního věku (40-60 let).
Z fytocenologického hlediska je význačný zejména výskyt papratkových smrčin
(Athyrio alpestris-Piceetum) ve strmějších skeletnatých svazích severně od vrcholové plošiny
Smrku, většina potenciálního rozšíření tohoto typu lesního společenstva připadá na současné
pasekové formace. Papratkové smrčiny jsou na Smrku vyvinuty nejlépe z celých Jizerských
hor, další lokalitou s jejich souvislejším výskytem je sv. kvadrant Jizery, kde jsou však
vyvinuty v méně vyhraněném, spíše přechodném typu.
Jihovýchodně od vrcholu Smrku se zachovaly enklávy podmáčené smrčiny (BazzanioPiceetum), na vlastní vrcholové plošině je torzovitě zachována i smrčina přechodného
rašelinného typu (Sphagno-Piceetum, resp. Calamagrostio villosae-Piceetum typicum var.
eriophorosum). Zrašelinění vrcholového plateau Smrku je v porovnání s podobnými ekotopy
při vrcholu Jizery, Smědavské hory, popř. Černé hory zřetelně menší.
Převažující část území zaujímají lesní porosty výrazně pozměněné hospodářskou
činností člověka. V rámci nich si zasluhují zmínky především mladé porosty obsazující
nedávné „imisní holiny“. Zvláště ve vyšších partiích Smrku jde často o mezernaté porosty,
v nichž kromě stanovištně více či méně přiměřeného smrku ztepilého bývá přítomen i smrk
pichlavý, někdy též modřín, v nejvyšších polohách pak též stanovištně nepůvodní kleč.
V mnohých porostech je v příměsi (z umělé i přirozené obnovy) zastoupen buk, jako
výplňová dřevina náletového původu se místy hojně prosazuje bříza, řidčeji jeřáb ptačí. Podíl
buku v některých mladých porostech dává příslib na zlepšení ekologického stavu lesů; severní
úbočí Smrku jsou jednou z relativně mála lokalit v Jizerských horách, kde individuálně
chráněný buk zdárně odrůstá zvěři. Výsadby buku bohužel končí v poměrně malé nadmořské
výšce, čímž není zdaleka využit jeho ekologický potenciál.
Geomorfologicky a do jisté míry i geobotanicky zajímavé jsou výrazně skeletnaté
partie svahů, na nichž je les přirozeně rozvolněný a maloplošně se vytvářejí i podmínky pro
vznik trvalého (přirozeného) bezlesí. Nejznámější a zřejmě i nejvíce vyhraněnou lokalitou
tohoto typu je území PP Klečoviště na Smrku. Původnost výskytu kleče (dnes v podobě
několika posledních odumírajících keříků, po obvodě nevhodně doplněných nedávno početně
vysazenou klečí) na této lokalitě je ovšem sporná. Ekologicky podobné lokality v širším okolí
se jeví méně extrémní a souvislejší přirozené bezlesí na nich zřejmě dříve vyvinuto nebylo.
Vegetační diverzitu území doplňují nelesní plochy nad Lázněmi Libverdou a Novým
Městem pod Smrkem. V prvním případě je zaujímají travní porosty využívané jako spíše
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extenzivní, nicméně kulturně silně ovlivněné pastviny. V druhém případě jde o mezofilní
travní porosty s různou úrovní hospodářské údržby a druhové rozmanitosti, význačným
biotopem jsou zde mokřadní lada. Jejich nejcennější část tvoří pěkně zachovalé porosty
ohrožené suboceánské asociace Crepido-Juncetum acutiflori. Dále se zde nacházejí
nesouvislé formace pionýrských dřevin na antropogenně ovlivněných půdách.
Floristické šetření doložilo z území 270 taxonů vyšších rostlin, což je počet spíše
nízký, ale vcelku odpovídající mozaice zastoupených biotopů a fytogeografickému kontextu.
Jde o běžné druhy lesní části Jizerských hor, doplněné o skupinu druhů mezofilních luk a
mokřadních lad a menší počet druhů stanovišť vysloveně synantropních. Do červeného
seznamu ohrožené květeny ČR náleží 11 taxonů, z toho 4 v kategorii C3 (taxony ohrožené) a
7 v kategorii C4 (vzácnější taxony vyžadující pozornost); z druhů zvláště chráněných byly
v území zjištěny jen 3: hořec tolitovitý (Gentiana asclepiadea), tis červený (Taxus baccata;
vysazen v PP Pod Smrkem) a vranec jedlový (Huperzia selago). V území dále roste řada
relativně zajímavých druhů, jako je např. Blechnum spicant (žebrovice různolistá),
Chrysosplenium oppositifolium (mokrýš vstřícnolistý), Epilobium obscurum (vrbovka tmavá),
Homogyne alpina (podbělice alpská), Juncus acutiformis (sítina ostrokvětá), Luzula
luzuloides x pilosa (pravděpodobný kříženec biky hajní a chlupaté, některé rostliny habituelně
připomínají druh Luzula sylvatica, který z Jizerských hor není znám a je relativně vzácný i
v blízkých Krkonoších), Lycopodium clavatum (plavuň vidlačka), Melampyrum sylvaticum
(černýš lesní), Mercurialis perennis (bažanka vytrvalá), Milium effusum (pšeníčko rozkladité),
Orthilia secunda (hruštice převislá), Vaccinium uliginosum (vlochyně bahenní), Veratrum
album subsp. lobelianum (kýchavice bílá Lobelova) a Veronica montana (rozrazil horský) –
jde však o druhy, které v rámci Jizerských hor nejsou výjimečné, byť mnohé jsou v nich
rozšířeny velmi nerovnoměrně a spíše řídce.
Botanické hodnocení přímo v lokalitách zvažovaných lyžařských sjezdových tratí,
koridorů lanovek a lyžařských vleků bylo uskutečněno již v roce 2006. Ukázalo především
nevhodnost situování těchto objektů do úbočí Svinského vrchu, kde by způsobilo poměrně
závažné konflikty s bučinami v jižních svazích a nepřímo ovlivnilo i PP Pod Smrkem na
opačné straně vrchu. Další objekty přinášejí menší, přesto však nezanedbatelná rizika.
Závažný se jeví zejména celkový plošný dopad záměru do území, fragmentace porostů a
narušení dosud relativně velmi klidného zákoutí Jizerských hor. Problematické je také
soustředění mnoha přibližovacích zařízení a sjezdovek do stísněného prostoru v údolí
Ztraceného potoka.
Dotčení severních úbočí Smrku lyžařským areálem nelze posuzovat pouze na základě
současného stavu, kdy lesní porost zde tvoří spíše pasekové útvary dosud zrcadlící nedávné
trauma jizerskohorských lesů. Severní svahy Smrku mají zvýšený přírodní potenciál,
spočívající jednak v místy nadějném zastoupení odrůstajícího buku, jednak v rozšíření
ekologicky vyhraněných skeletových partií, na něž jsou vázány v Jizerských horách dosti
vzácné přirozené smrčiny s papratkou alpínskou (Athyrium distentifolium), jednak zde
v nejextrémnějších polohách les získává přirozeně mezernatý charakter, místy i s náznaky
drobných, azonálně podmíněných bezlesí. S jistou opatrností lze konstatovat, že mladé
porosty v severních svazích Smrku jsou svojí vitalitou a ekologickými zvláštnostmi
potenciálně hodnotnější, než postkalamitní formace v jiných částech hor, ve srovnatelné
nadmořské výšce. Z tohoto důvodu by měly být spíše chráněny před narušením a posíleny
vnosem dřevin, které zde na velkých plochách evidentně chybějí, tedy buku, jeřábu a klenu,
v omezeném měřítku též jedle.

12

7. Shrnutí zoologického průzkumu
Zoologický průzkum se skládá ze tří více méně samostatných částí: arachnologického,
entomologického a vertebratologického průzkumu.

7.1. Shrnutí arachnologického průzkumu
Na celém území (tj. na všech sedmi lokalitách resp. devíti stanovištích) bylo zjištěno 116
druhů pavouků (Araneae). Toto poměrně bohaté druhové spektrum bylo ovšem zjištěno na
několika rozdílných a rozmanitých biotopech a v poměrně značném výškovém gradientu
(600-1100 m n.m.). Na druhé straně zjištěný počet druhů by se nepochybně navýšil použitím
dalších metod a častějších sběrných exkurzí na některých stanovištích, které z technických i
časových důvodů byly sledovány jen jednorázově (např. Nové Město pod Smrkem – louka,
Smrk vrchol – holina).
Mezi 116 druhy převažují více či méně eurytermní druhy – vyskytující se od nízko
položených oblastí českého termofytika přes mezofytikum až po horské oblasti (s různými
modifikacemi TMO) a druhy preferující střední až horské polohy (mezofytikum až
oreofytikum – MO). Podle očekávání nebyl zjištěn žádný druh typický pouze pro
termofytikum. Naopak se v sledovaném území vyskytují druhy psychrofilní složky, žijící
pouze v oreofytiku, tj. v horských oblastech. Takových druhů bylo zjištěno sedm:
Centromerus pabulator, Clubiona kulczynskii, Hahnia montana, Meioneta milleri,
Mughiphantes mughi a Robertus scoticus byly nalezeny pouze v nejvyšších partiích
(klimaxová smrčina, resp. holina na vrcholu Smrku a suť na lokalitě Klečoviště, tj. ve výšce
1 050 – 1 100 m n. m.), Heliophanus dampfi byl zjištěn kromě smrčiny a holiny také níže na
Vlašském hřbetu (900 m n. m.).

7.2. Shrnutí entomologického průzkumu
Entomologický průzkum byl zaměřen na následující skupiny hmyzu: řád brouci
(Coleoptera): čeledi: střevlíkovití (Carabidae), tzv. velcí drabčíci (Staphylinidae:
Staphylinina), mrchožroutovití (Silphidae) a Leiodidae; řád blanokřídlí (Hymenoptera):
podřád širopasí (Symphyta) a skupina čeledí tzv. žahadlových blanokřídlých (Aculeata); řád
dvoukřídlí (Diptera): čeledi: kroužilkovití (Empididae), Hybotidae, očnatkovití (Conopidae),
kulatěnkovití (Acroceridae), pestřenkovití (Syrphidae), výkalnicovití (Scathophagidae),
stínomilkovití (Lauxaniidae), vrtalkovití (Agromyzidae), octomilkovití (Drosophilidae),
Acarthophthalmidae, různatkovití (Clusiidae).
Brouci (Coleoptera)
V celém sledovaném území bylo zjištěno celkem 81 druhů brouků ze sledovaných
skupin, z toho 51 druhů střevlíkovitých, 6 druhů tzv. velkých drabčíkovitých subtribu
Staphylinina, 9 druhů mrchožroutovitých a 15 druhů čeledi Leiodidae. Celkem 9 druhů je
zařazeno mezi významné z bioindikačního či faunistického hlediska.
Bioindikace a stupeň antropogenního ovlivnění: z 57 druhů střevlíkovitých a velkých
drabčíkovitých patří 3 (5,3 %) do skupiny R-druhů, 42 (73,7 %) do skupiny A (RII)-druhů a
12 (21 %) do skupiny E-druhů. Podíl druhů skupin R+A (RII) tvoří 78,9 %, sledované území
lze hodnotit stupněm VI, tedy jako antropogenně velmi slabě ovlivněné. Nejvýznamnějším
nálezem je reliktní střevlík Pterostichus negligens, který byl dosud v Jizerských horách
nalezen pouze na lokalitě Klečoviště.
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Blanokřídlí: širopasí (Hymenoptera: Symphyta)
Charakteristika druhové skladby: nespecifická mozaika: euryekní druhy, sylvikolní
druhy vázané na stínomilnou vegetaci (kapradiny, bylinné patro a lesní dřeviny), druhy
mokřadních luk a potočních luhů vázaných na vlhkomilnou nebo mokřadní vegetaci,
montánní druhy vázané na jehličnaté a listnaté stromy, listnaté keře a bylinné patro.
Ze zjištěného druhového spektra patří 12 druhů k vzácným a faunisticky významným. Dva
druhy (Athalia scutellariae, Sharliphora parva) jsou dosud známé pouze z Moravy, jde o
prvonálezy pro Čechy.
Blanokřídlí: žahadloví (Hymenoptera: Aculeata)
Celkem bylo v sledovaném území zjištěno 75 druhů žahadlových blanokřídlých.
V druhovém spektru převládají lesní a horské druhy. Čtyři druhy jsou vzácné a faunisticky
významné, z toho kutilka Passaloecus monilicornis patří ke kriticky ohroženým druhům;
nálezy dvou dalších druhů z Jizerských hor byly prvonálezy pro Českou republiku. Bylo
zjištěno 7 druhů čmeláků (Bombus spp.), patřících ke zvláště chráněným druhům v kategorii
ohrožené.
Dvoukřídlí: kroužilkovití, očnatkovití, kulatěnkovití (Diptera: Empididae, Hybotidae,
Conopidae, Acroceridae)
Celkem bylo zjištěno v zájmovém území 55 druhů kroužilkovitých (Empididae,
Hybotidae), 5 druhů očnatkovitých (Conopidae) a 1 druh kulatěnkovitých (Acroceridae).
Dvoukřídlí: pestřenkovití (Diptera: Syrphidae)
V celém zájmovém území bylo zjištěno 56 druhů pestřenek. Dva druhy jsou zařazeny
v Červeném seznamu ČR: Sphegina spheginea v kategorii ohrožený a Callicera aenea
v kategorii zranitelný. Oba druhy byly zaznamenány na lokalitě U Kyselky, kde se nachází
bažinatý biotop se starými stromy, vhodný pro vývoj těchto druhů. Na ostatních lokalitách
byla zaznamenána směs druhů vlhkých luk a jehličnatých lesů. Zajímavý může být dosud
neurčený vzácný horský druh rodu Platycheirus.
Dvoukřídlí: výkalnicovití (Diptera: Scathophagidae)
Celkem bylo zjištěno v celém zájmovém území 9 druhů čeledi Scathophagidae. Žádný
ze zjištěných druhů není považován za významný.
Dvoukřídlí: stínomilkovití (Diptera: Lauxaniidae)
Bylo nalezeno pouze 9 druhů čeledi Lauxaniidae, ale z tohoto malého množství patří 4
druhy k vzácně sbíraným: Pachycerina pulchra (Loew, 1850), Pachycerina seticornis
(Fallén, 1820), Sapromyza hyalinata (Meigen, 1826) a Sapromyza zetterstedti Hendel, 1908.
Vedle horských druhů jako Lyciella affinis (Zetterstedt, 1847) byly nalezeny i druhy
teplomilné (Sapromyza zetterstedti).
Dvoukřídlí: vrtalkovití (Diptera: Agromyzidae)
Celkem bylo zjištěno v zájmovém území 10 druhů čeledi Agromyzidae. Významným
nálezem je druh Napomyza bellidis, který je novým druhem pro Čechy.
Dvoukřídlí: octomilkovití, různatkovití (Diptera: Drosophilidae, Acartophthalmidae,
Clusiidae)
Celkem bylo zjištěno v zájmovém území 18 druhů skupiny Acalyptrata, z toho 16
z
druhů čeledi Drosophilidae a po jednom druhu z čeledí Acartophthalmidae a Clusiidae. Na
lokalitě U Francouzských kamenů byly nalezeny dva antropointolerantní druhy: Clusiodes

14

ruficollis a Drosophila histrio. Na zbývajících lokalitách bylo zjištěno po jednom
antropointolerantním druhu: Drosophila alpina byla zjištěna na lokalitě Klečoviště a
Drosophila histrio na lokalitách Libverdský most a U Kyselky.

7.3. Shrnutí vertebratologického průzkumu
V sledovaném území bylo zjištěno celkem 101 druhů obratlovců, z toho 4 druhy
obojživelníků, 5 druhů plazů, 65 druhů ptáků a 27 druhů savců. Z tohoto počtu patří podle
přílohy č. III k Vyhlášce MŽP č. 395/1992 Sb. 4 druhy mezi kriticky ohrožené, 21 druhů mezi
silně ohrožené a 9 druhů mezi ohrožené. V červeném seznamu ČR je uveden jeden druh
v kategorii kriticky ohrožený, jeden druh v kategorii ohrožený, 14 druhů v kategorii
zranitelný, 5 druhů v kategorii téměř ohrožený a 10 druhů v kategorii málo dotčený.
V celosvětovém Červeném seznamu IUCN je uvedeno 8 druhů (3 zranitelné, 2 téměř
ohrožený a 4 málo dotčené). Legislativa EU zahrnuje ze zde nalezených druhů do své ochrany
podle směrnice č. 79/409/EHS (o ptácích) a č. 92/43/EHS (o stanovištích) 5 druhů v příloze I,
4 druhy v příloze II, 4 druhy v příloze IV a jeden druh v příloze V. Celkem tedy požívá
ochranu podle našich nebo celoevropských zákonů 37 druhů obratlovců, což představuje více
jak třetinu (37 %) zjištěných druhů. O zoologické cennosti hodnoceného území vypovídá i
zastoupení 4 druhů v kategorii kriticky ohrožený a také 8 druhů uvedených v celosvětovém
seznamu ohrožených druhů.

7.4. Zhodnocení území na základě výsledků zoologického průzkumu
Z výsledků zoologického průzkumu je zřejmé, že masiv Smrku patří ze zoologického
hlediska k významným částím Jizerských hor. Značný výškový gradient severních svahů
vytváří podmínky pro existenci hmyzích společenstev vysokých horských poloh, smrkových i
bukových lesů a vlhkých biotopů v chladných údolích. Významná jsou společenstva sutí na
severních a severozápadních svazích vlastní hory Smrku s řadou reliktních druhů brouků.
Cenný je rovněž poslední zbytek horské smrčiny ve vrcholové části, který je refugiem druhů,
vázaných na klimaxové smrčiny. Značný význam pro lesní faunu mají porosty starých bučin,
zejména na Vlašském hřbetu a na Měděnci. Zajímavou a specifickou faunu hostí též
vřesoviště, nacházející se zejména v okolí rozcestí U Červeného buku. Zdejší porosty vřesu
jsou nejrozsáhlejší v Jizerských horách a vyskytují se zde mj. reliktní callunobiontní druhy.
V neposlední řadě jsou významná chladná zaříznutá údolí potoků, zejména Lomnice a
Ztraceného potoka. V těchto údolích se nacházejí prameniště a mokřady, často zrašelinělé,
s bohatším bylinným podrostem, které jsou cenným biotopem řady vzácných druhů hmyzu
(mokřad U Kyselky, prameniště u Libverdského mostu).
Z vertebratologického pohledu mají největší význam severní svahy masivu Smrku pro
druhy zachovalých fragmentů lesů (holub doupňák, šplhavci) zejména na Měděnci, Sviňském
vrchu a dalších místech. Značný význam má sledované území rovněž pro řadu druhů
netopýrů. Netopýři zde nacházejí především zimoviště, ale také možnost letních úkrytů a
potravní zdroje. I když výstavbou lyžařského areálu se zdánlivě zimoviště nezmění, zásah do
mikroklimatu zimovišť odtěžením velkých pasů lesa je pravděpodobný. Netopýři vyžadují při
zimování poměrně úzký rozptyl teplot, proto změna směru proudění v odlesněných pásech,
odkrytí ústí štol a další zásahy mohou výrazně pozměnit mikroklima v jednotlivých (často
nepříliš hlubokých) štolách a tím znemožnit zimování mnoha druhům netopýrů. Lze
předpokládat, že další část druhového spektra netopýrů nezjištěná na zimovištích využívá
zdejší relativně zachovalé lesy jako svou potravní základnu a také pro své letní úkryty
v dutinách a pravděpodobně i pro zimování v dutinách. Tomu nasvědčují jednotlivé nálezy
stromových druhů v místních štolách. Horní partie Smrku leží na okraji plochy s pravidelným
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výskytem tetřívka v Jizerských horách. Výstavbou sjezdovek a jejich zázemí ve vrcholových
partiích Smrku přijde tetřívek o další část svých vhodných stanovišť, které neustále
v Jizerských horách ubývají. Značný význam pro mnohé chráněné druhy mají také louky
nacházející se jižně od Nového Města pod Smrkem. Hnízdí zde mnoho lučních druhů ptáků
jako např. chřástal polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný. Jedná se o celoevropsky silně
ubývající druhy, jejichž ochraně je věnována značná pozornost.
Dosud bylo na severních a severozápadních svazích masivu Smrku zjištěno celkem 43
zvláště chráněných druhů (taxonů), z toho 4 druhy kriticky ohrožené, 21 druhů silně
ohrožených a 27 druhů (taxonů) ohrožených. Počet zvláště chráněných druhů je neobvykle
vysoký a vypovídá o značné cennosti a významu zájmového území.
Výsledky zoologického průzkumu severních a sverozápadních svahů Smrku potvrdily,
že jde o cenné a zachovalé území nejen v rámci Jizerských hor, ale i v kontextu širšího
regionu Liberecka. Zachovala se zde významná fauna bezobratlých i obratlovců s
poměrně vysokým zastoupením stenotopních a reliktních druhů, obývajících pouze přírodně
zachovalá a člověkem velmi málo ovlivněná území.
Přes značné změny, k nimž došlo v nedávné minulosti působením imisí, zůstává
nadále masiv Smrku významným územím pro horskou faunu nejvyšších poloh Jizerských hor,
lesních porostů středních poloh, zejména bučin, vřesovišť i chladných údolí potoků s
prameništi a mokřady.
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