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ÚVOD 
 
Předmětem předkládané dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je regulační plán rozvojové 
plochy „Propojení Klápa – Hraničník“. Zpracování regulačního plánu vyplývá ze 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JČK).  
 
Zastupitelstvo Jihočeského kraje, příslušné podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) dne 13. 9. 2011 podle § 36 odst. 4 stavebního 
zákona vydalo formou opatření obecné povahy Zásady územního rozvoje 
Jihočeského kraje, které jsou zpracovány v souladu s požadavky stavebního zákona 
a s ustanovením § 6 a přílohami č. 4 a 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, vydané 
formou opatření obecné povahy, nabývají účinnosti podle ustanovení § 173 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní 
řád“) a § 20 stavebního zákona patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 
na úřední desce Jihočeského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích 
Jihočeského kraje.  
 
Rozvojová plocha Propojení Klápa – Hraničník je zakotvena v citovaných Zásadách 
územního rozvoje Jihočeského kraje, kam byla zařazena do koridorů a ploch pro 
veřejnou dopravní infrastrukturu pod kódem D83.  
 
Regulační plán stanoví podmínky pro provedení záměru a posuzuje se jako záměr. 
Posuzovaný záměr spadá do kategorie II dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. 
o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů (bod 10.7 – 
Sjezdové tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení), tedy mezi záměry 
vyžadující zjišťovací řízení.  
 
V březnu 2011 bylo zpracováno Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001, o 
posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (zpracovatel EIA 
SERVIS s.r.o., České Budějovice). Oznámení bylo zpracováno na základě zadání 
regulačního plánu, které je součástí ZÚR JČK. Cílem oznámení a navazujícího 
zjišťovacího řízení byla identifikace všech potenciálních vlivů na životní prostředí, 
které může regulační plán rozvojové plochy vyvolat.  
 
V červenci 2011 byl vypracován návrh Regulačního plánu Propojení Klápa - 
Hraničník, zpracovatelem je Atelier 8000 spol. s r.o., České Budějovice, Ing. M. 
Krupauer, Ing. arch. D. Týfová. Návrh Regulačního plánu je zpracován ve čtyřech 
variantách a stal se základním technickým podkladem pro zpracování předkládané 
dokumentace. Dalším podkladem pro zpracování dokumentace byl závěr 
zjišťovacího řízení. 
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Zjiš ťovací řízení 
 
Pro regulační plán Propojení Klápa – Hraničník bylo zpracováno oznámení dle § 6 a 
proběhlo zjišťovací řízení dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Oznámení zpracovala společnost EIA SERVIS s.r.o. České Budějovice 
v březnu 2011, zjišťovací řízení ukončil příslušný úřad Krajský úřad Jihočeského 
kraje písemným závěrem 8. 4. 2011 (část dokumentace B. Přílohy, Příloha č. 12). 
Závěr zjišťovacího řízení je následující: 
 
Na základě provedeného zjišťovacího řízení podle zásad uvedených v příloze č. 2 
k zákonu došel Krajský úřad – Jihočeský kraj jako příslušný orgán podle §22 zákona 
k závěru, že záměr  
 

„Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“ 
má významný negativní vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude proto 

posuzován podle zákona. 
 
V dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí dle přílohy č. 4 k citovanému zákonu 
je nutné zohlednit či vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, 
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v došlých vyjádřeních.  
 
Krajský úřad došel k výše uvedenému závěru zjišťovacího řízení na základě 
charakteristiky záměru, umístění záměru a charakteristiky předpokládaných vlivů 
záměru na obyvatelstvo a životní prostředí. 
 
Závěr zjišťovacího řízení a vyjádření doručená k oznámení jsou uvedena v části 
dokumentace B. Přílohy, Příloha č. 12. 
 
 
 
Vypo řádání požadavk ů na dopln ění, připomínek a podmínek uvedených 
v závěru zjiš ťovacího řízení a v doru čených vyjád řeních 
 
Česká inspekce životního prostředí upozorňuje na následující nedostatky Oznámení 
a očekávané problémy: 
 

• Z hlediska ochrany lesa: 
 
Realizací záměru dojde k zásahu do lesa jako významného krajinného prvku. 
Požadujeme zpracování a předložení dokumentace EIA, ve které by se zpracovatel 
měl zabývat při rozsahu předpokládaného odlesnění a porušení celistvosti lesního 
porostu na návětrných svazích údolí rizikem působení bořivého větru a navrhnout 
preventivní opatření, která budou směřovat k minimalizaci případných škod 
v porostních stěnách a na sousedních lesních porostech působením škodlivých 
biotických činitelů. Dále požadujeme posoudit vliv odlesnění na půdu na odlesněných 
pozemcích.  
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Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je Posouzení vlivu na lesní porosty, zpracovatel Ing. J. 
Wimmer, září 2011 (část dokumentace D. Posouzení lesních porostů pro RP 
Propojení Klápa - Hraničník). Závěry jsou převzaty do textu dokumentace do kapitoly 
D.I.8. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, lesní porosty. Vlivy odlesnění na půdu a na 
odtokové poměry jsou obsahem kapitol D.I.5. Vlivy na půdu a D.I.4. Vlivy na 
povrchové a podzemní vody.  
 
 

• Z hlediska ochrany přírody: 
 
Při realizaci záměru dojde k významnému ovlivnění ZCHÚ (I. a II. zóna NPŠ), PO a 
EVL, prvků ÚSES, CHOPAV a lesních porostů. Oznámení předpokládá zpracování 
dokumentace EIA, v jehož rámci bude proveden biologický průzkum, vyhodnocen vliv 
na EVL a PO i krajinný ráz. 
 
Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je:  
• Posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000, zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 

2011 (část dokumentace C. Posouzení vlivů záměru na PO/EVL podle § 45i 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) 

• Posouzení vlivu na krajinný ráz, zpracovatel Doc. arch. I. Vorel, říjen 2011(část 
dokumentace F. Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz dle 
§12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) 

• Posouzení vlivu na lesní porosty, zpracovatel Ing. J. Wimmer, září 2011 (část 
dokumentace D. Posouzení lesních porostů pro RP Propojení Klápa – 
Hraničník 

• Hydrogeologický posudek, zpracovatel RNDr. M. Homolka, září 2011 (část 
dokumentace E. Hydrogeologické posouzení) 

Biologický průzkum byl proveden zpracovatelem dokumentace během vegetační 
sezóny roku 2011. Všechny jmenované studie jsou v původním znění jednotlivými 
díly dokumentace, závěry jsou převzaty přímo do textové části dokumentace.  
 
 

• Z hlediska ochrany ovzduší: 
 
ČIŽP se nemůže vyjádřit k regulačnímu plánu, neboť je nekonkrétní. 
 
Vypořádání: 
 
Oznámení bylo podáno ve fázi zadání regulačního plánu, v podrobnosti a 
konkrétnosti, kterou toto zadání umožňovalo. Dokumentace je vypracována na 
navržený regulační plán ve čtyřech variantách, které jsou již dostatečně konkrétní. 
Součástí dokumentace je Rozptylová studie, zpracovatel Mgr. I. Dvořáková, září 
2011 (část dokumentace I. Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č. 
86/2002 Sb. Propojení Klápa – Hraničník). Výsledky studie jsou převzaty do kapitol 
dokumentace D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima a D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo. 
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• Z hlediska odpadového hospodářství: 
 
V dokumentaci požaduje ČIŽP stanovit přehled odpadů vznikajících ve fázi výstavby 
a provozu, odhad množství a způsob odstranění.  
 
Vypořádání: 
 
Problematika odpadů je rozpracována v textové části dokumentace v kapitole B.III.3. 
Odpady. Je zde uveden tabulkový přehled předpokládaných odpadů s jejich kódem, 
kategorií, odhadovaným množstvím a způsobem nakládání, a to pro fázi výstavby a 
pro fázi provozu.  
 
 
 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje souhlasí s obsahem oznámení. Uvádí 
k němu zdůvodnění, že souhlasí s detailním hodnocením vlivu na životní prostředí až 
ve fázi dokumentace EIA na základě konkrétního řešení, které bude zpracováno 
v návrhu regulačního plánu. Technické a technologické řešení bude v pozdější fázi 
přípravy záměru a bude respektovat limity stanovené regulačním plánem. KHS 
neuvádí žádné konkrétní požadavky na oblasti dopracování. 
 
Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je Rozptylová studie, zpracovatel Mgr. I. Dvořáková, září 
2011 (část dokumentace I. Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č. 
86/2002 Sb. Propojení Klápa – Hraničník), a Hluková studie, zpracovatel Mgr. R. 
Mužík, říjen 2011 (část dokumentace H. Hluková studie). Dále je součástí 
dokumentace Vyhodnocení vlivu záměru na veřejné zdraví, zpracovatel Mgr. P. 
Dušková, září 2011  (část dokumentace J. vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví).  
 
 
Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, se vyjádřil 
následovně:  
 

• Z hlediska odpadového hospodářství: 
 
Nemá připomínky 
 
 

• Z hlediska ochrany přírody a krajiny: 
 
Příslušným orgánem ochrany přírody je Správa NP a CHKO Šumava 
 
 

• Z hlediska ochrany ovzduší: 
 
Nemá připomínky ani nepožaduje dokumentaci 
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• Státní správa lesů: 
 
Jelikož se jedná o území NP, není Měst Ú Český Krumlov příslušným orgánem. 
 
 

• Vodoprávní úřad: 
 
Nemá připomínky ani nepožaduje dokumentaci 
 
Vypořádání: 
 
Městský úřad Český Krumlov buď nepožaduje žádné další posouzení nebo 
problematiku odkazuje na jiný příslušný orgán. 
 
 
 
Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, upozorňuje na skutečnost, že 
příslušným orgánem ochrany ZPF a ochrany životního prostředí je Správa NP a 
CHKO Šumava, příslušným orgánem státní správy lesů je MŽP. Z hlediska 
problematiky odpadového hospodářství nemá připomínek. Jakožto příslušný 
vodoprávní úřad připomíná, že likvidace odpadních vod musí probíhat v souladu 
s vodním zákonem. 
 
Vypořádání: 
 
Problematiku odpadních vod řeší kapitola B.III.2. Odpadní vody. 
 
 
 
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa NP Šumava, 
na první straně upřesňuje historii regulačního plánu v rámci ZÚR JČK a odvolává se 
na dohody z roku 2010 týkající se podoby regulačního plánu. V následujícím textu 
uvádí připomínky k textu Oznámení po jednotlivých kapitolách. 
 
 

• Charakter a možnosti kumulace s jinými záměry: 
 
V návrhu ZÚR jsou takové záměry zahrnuty (železniční napojení Lyžařského areálu 
Smrčina, rozšíření komunikace Nová Pec – Zadní Zvonková). 
 
Vypořádání: 
 
Problematika kumulace s jinými záměry je rozpracována v textové části 
dokumentace v kapitole B.I.4. Charakter a možnosti kumulace s jinými záměry.  
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• Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných 
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, 
resp. odmítnutí: 

 
Orgán ochrany přírody je názoru, že by měly být zpracovány varianty řešení 
propojení lyžařského areálu Hochficht a české strany. 
 
Vypořádání: 
 
Dokumentace posuzuje čtyři navržené varianty propojení lyžařského areálu Hochficht 
a české strany a nulovou variantu. Varianty jsou popsány v kapitole B.I.5., 
rovnocenně hodnoceny v každé podkapitole kapitoly D.I. Charakteristika 
předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich 
velikosti a významnosti, a nakonec tabulkově porovnány v kapitole E. Porovnání 
variant řešení záměru. 
 
 

• Fauna, flóra, ekosystémy - Flóra: 
 
Specifikaci rostlinných společenstev požadují upřesnit ve smyslu, že uvedená 
společenstva se zde vyskytují v komplexu unikátním nejen skladbou, ale i rozlohou a 
relativní územní celistvostí. Dále jsou uvedeny čtyři zvláště chráněné rostlinné druhy 
vyskytující se v zájmovém území. 
 
Vypořádání: 
 
V rámci zpracování dokumentace byl proveden terénní průzkum lokality v průběhu 
vegetační sezóny roku 2011. Výsledky tohoto terénního průzkumu vegetace jsou 
uvedeny v kapitole C.II.6. Flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty – část flóra. 
V zájmovém území byl botanickým průzkumem potvrzen výskyt šesti zvláště 
chráněných druhů rostlin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. a výskyt 17 druhů 
červeného seznamu. Všechny čtyři zvláště chráněné druhy rostlin avizované 
Správou NP byly v území ověřeny.  
 
 

• Fauna, flóra, ekosystémy - Fauna: 
 
Obecná informace o fauně území uvedená v textu Oznámení je nedostatečná. 
Následuje podrobný výčet zvláště chráněných druhů živočichů a předmětů ochrany 
EVL Šumava a PO Šumava.  
 
Vypořádání: 
 
V rámci zpracování dokumentace byl proveden terénní průzkum lokality v průběhu 
vegetační sezóny roku 2011. Výsledky tohoto terénního průzkumu jsou uvedeny 
v kapitole C.II.6. Flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty – část fauna. Průzkum fauny 
se skládal ze dvou částí – bezobratlí živočichové a obratlovci. Kromě výsledků 
vlastního pozorování jsou citovány i literární údaje i údaje poskytnuté Správou NP a 
CHKO Šumava. 
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Součástí dokumentace je posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000, 
zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění). Je zde vyhodnocen vliv regulačního plánu na jednotlivé předměty 
ochrany EVL a PO Šumava. 
 
 

• Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice: 

 
V kapitole je konstatován příznivý vliv záměru na rozvoj turistiky v daném území, není 
zde však zmínka o možnosti přeshraničních vlivů na přírodní charakteristiky území 
 
Vypořádání: 
 
Úplnější charakteristika je obsažena v dokumentaci v kapitole D.II. Komplexní 
charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a 
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů. 
 
 
V závěrečné části vyjádření jsou uvedeny požadavky a doporučení pro zpracování 
dokumentace dle přílohy 4 zákona. Požaduje podrobné posouzení vlivů záměru na: 
 

• Předměty ochrany NP Šumava a jeho základní ochranné podmínky 
• Populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, zejména ve vztahu 

k možnému ničení nebo jinému rušení ve vývoji, respektive škodlivému 
zasahování do přirozeného vývoje 

• Jednotlivé druhy a stanoviště, které jsou předmětem ochrany EVL Šumava a 
PO Šumava 

• Krajinný ráz 
• Územní systém ekologické stability krajiny 
• Migrační propustnost krajiny s důrazem na vyhodnocení vlivu záměru na 

populace velkých savců  
•  

V posledním odstavci požaduje Správa NP Šumava variantní řešení návrhu 
regulačního plánu. 
 
Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000, 
zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění) a posouzení vlivu na krajinný ráz, zpracovatel Doc. arch. I. Vorel, 
říjen 2011 (část dokumentace F. Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný 
ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Problematika vlivu 
regulačního plánu na NP Šumava je rozpracována v kapitole D.I.9. Vlivy na zvláště 
chráněná území, prvky systému NATURA 2000, významné krajinné prvky a památné 
stromy, problematika vlivu na populace zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů 
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a migrační propustnost krajiny v kapitole D.I.8. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, 
lesní porosty, problematika vlivu na ÚSES pak v kapitole D.I.10. Vlivy na ÚSES. 
Dokumentace posuzuje čtyři navržené varianty propojení lyžařského areálu Hochficht 
a české strany a nulovou variantu. 
 
 
Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa CHKO 
Šumava, upozorňuje v sedmi bodech na očekávané problémy, které požaduje 
v následující dokumentaci podrobně vyhodnotit. 
 

• Zařízení jako celek bude potřebovat při výstavbě a provozu dostatek pitné 
vody. Hlavní zdroje pitné vody leží pravděpodobně na území CHKO Šumava. 
Je nezbytné posoudit, zda spotřeba a odběr vody z území CHKO Šumava 
nebude mít negativní vliv na vodní režim I. a II. zóny CHKO a na jiné předměty 
ochrany přírody a krajiny v CHKO Šumava 

 
Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je hydrogeologické posouzení, zpracovatel RNDr. M. 
Homolka, září 2011 (část dokumentace E. Hydrogeologické posouzení). Odborná 
studie nepotvrdila negativní vliv záměru na vodní režim ani na předměty ochrany 
CHKO Šumava. Problematikou se zabývá kapitola D.I.4. Vlivy na povrchové a 
podzemní vody. 
 
 

• Odpadní vody ze stavby i z jejího užívání budou pravděpodobně soustředěny 
do území CHKO Šumava. Je nezbytné posoudit, zda likvidace odpadních vod 
v území CHKO Šumava nebude mít negativní vliv na vodní režim I. a II. zóny 
CHKO a na jiné předměty ochrany přírody a krajiny v CHKO Šumava 

 
Vypořádání: 
 
Problematikou se zabývá kapitola D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody. 
 
 

• Hluk a vibrace mohou mít rušivý vliv na silně ohrožené druhy ptáků, zejména 
na jeřábka lesního a chřástala polního. V rámci posuzování je nezbytné 
vyhodnotit možné rušivé vlivy stavby a jejího provozu na zvláště chráněnou 
avifaunu oblasti. 

 
Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je Hluková studie, zpracovatel Mgr. R. Mužík, říjen 2011 (část 
dokumentace H. Hluková studie). Hygienické limity nejsou pro volně žijící živočichy 
stanoveny, nicméně izofony hlukové studie jsou promítnuty i do volné krajiny. Vliv 
hluku na volně žijící živočichy je rozebrán v kapitole D.I.8. Vlivy na flóru, faunu, 
ekosystémy, lesní porosty. 
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• V rámci hodnocení stavu životního prostředí je nezbytné posoudit možné vlivy 
na veškeré chráněné druhy rostlin a chráněnou faunu území (zejména možné 
vlivy na jeřábka lesního, chřástala polního, tetřívka obecného, rysa ostrovida 
apod.) 

 
Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000, 
zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění). Jmenované druhy živočichů jsou předměty ochrany soustavy 
Natura 2000 a citované Posouzení se zabývá všemi předměty ochrany, včetně všech 
jmenovaných druhů.  
 
V rámci zpracování dokumentace byl proveden terénní průzkum lokality v průběhu 
vegetační sezóny roku 2011. Výsledky tohoto terénního průzkumu vegetace jsou 
uvedeny v kapitole C.II.6. Flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty – část flóra. 
V území bylo nalezeno šest zvláště chráněných druhů rostlin. Vlivy jsou popsány 
v kapitolách Dokumentace D.I.9. Vlivy na zvláště chráněná území, prvky systému 
NATURA 2000, významné krajinné prvky a památné stromy, a D.I.8. Vlivy na flóru, 
faunu, ekosystémy, lesní porosty 
 
 

• V rámci posuzování vlivů je nezbytné vyhodnotit vlivy stavby na funkční 
ÚSES. Nesouhlas Správy vyslovený k veřejnému projednání ZÚR nebyl dosud 
vypořádán. 

 
Vypořádání: 
 
Ve fázi veřejného projednání ZÚR (prosinec 2010) bylo v horních partiích Šumavy 
v oblasti Hraničníku navrženo nadregionální biocentrum, které bylo rozděleno na dvě 
části linií plánované lanovky Klápa – Hraničník. Správa nesouhlasila s podobou 
navrženého NRBC. V následující fázi projednávání ZÚR byla podoba upravena a 
v současné době je v ZÚR jediné rozlehlé nadregionální biocentrum (Příloha č. 7 
části dokumentace B. Přílohy). Vlivem regulačního plánu na ÚSES se zabývá 
kapitola D.I.10. Vlivy na ÚSES.  
 
 

• Dále Správa sděluje, že informace, že v době zpracování oznámení nebyl 
identifikován další záměr, se kterým by mohlo dojít ke kumulaci negativních 
vlivů na životní prostředí, není zcela přesná, neboť na celém území EVL a PO 
se vyskytují záměry posouzené nebo posuzované s pravděpodobným 
významným vlivem na předměty ochrany. 

 
Vypořádání: 
 
Problematika kumulace s jinými záměry je rozpracována v textové části 
dokumentace v kapitole B.I.4. Charakter a možnosti kumulace s jinými záměry.  
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• Záměr je dále v kolizi s několika základními ochrannými podmínkami 

chráněných krajinných oblastí v I. a II. zónách, a to s ustanovením § 26 odst. 3 
písm. a) zákona zakazujícím činnosti, která mají za následek rozsáhlé terénní 
úpravy, nevratné poškození půdního povrchu, změnu vodního režimu 
pozemků nebo podstatný zásah do struktury a funkci ekosystémů. Dále v 
případě, že se záměr bude týkat území I. zóny ochrany přírody, dostane se do 
kolize s ustanovením § 26 odst. 2 zákona, který mimo jiné stanoví zákaz 
povolování a umisťování nových či měnit současnou skladbu a plochu kultur, 
nevyplývá-li změna z plánu péče CHKO. Orgán ochrany přírody může povolit 
výjimku ze zákazů uvedených v § 26 zákona podle § 43 zákona ve zvláštním 
správním řízení, k žádné z aktivit záměru však tato výjimka nebyla povolena. 

 
Vypořádání: 
 
Záměr je v kolizi s ochrannými podmínkami ZCHÚ. Problematika je popsána 
v kapitole Dokumentace D.I.9. Vlivy na zvláště chráněná území, prvky systému 
NATURA 2000, významné krajinné prvky a památné stromy. Rozhodnutí, zda záměr 
bude uskutečněn, musí vzít v úvahu obě strany problému – zda převáží veřejný 
zájem podpory podnikání v území nebo převáží veřejný zájem ochrany přírody.  
 
 
Správa CHKO v závěru svého vyjádření mimo jednotlivé body požadavků uvádí, že 
doporučuje vyhodnotit z hlediska vlivů na předměty ochrany zvláště chráněných 
území a Evropsky významné lokality Šumava a Ptačí oblasti Šumava i variantu 
zpřístupnění sportovního areálu Hochficht po silnici Nová Pec — Zadní Zvonková 
jako jiné řešení ve smyslu návrhu podle kapitoly D.III."oznámení", popř. i „nulovou 
variantu".  
 
Vypořádání: 
 
Záměr Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Bližší 
Lhota – Zadní Zvonková prošlo posouzením podle zákona č. 100/2001 Sb. 
(oznámení r. 2006, dokumentace r. 2009, doplnění dokumentace 2010, posudek 
2011 – viz informační portál Cenia). Jedná se o záměr umístěný mimo plochu 
regulačního plánu. Předložená dokumentace posuzuje čtyři navržené varianty 
propojení lyžařského areálu Hochficht a české strany a nulovou variantu. Varianty 
jsou popsány v kapitole B.I.5., rovnocenně hodnoceny v každé podkapitole kapitoly 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti, a nakonec tabulkově porovnány v kapitole 
E. Porovnání variant řešení záměru. 
 
 
 
CALLA, sdružení pro záchranu prostředí, upozorňuje ve třech bodech na nedostatky 
Oznámení a uvádí požadavky na dopracování problematiky. 
 

• Záměr nemá schválené zadání – předčasnost procesu EIA 
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Vypořádání: 
 
Zpracovatel postupoval podle ustanovení §§ 72 – 75 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), který je zde speciální právní normou odlišně upravující postup 
projednání a zpracování EIA u regulačních plánů oproti obecné normě, tj. zákonu 
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů. 
 
Stavební zákon v § 73 odst. (3) výslovně uvádí, že je-li zadání regulačního plánu 
součástí návrhu Zásad územního rozvoje nebo návrhu územního plánu, postupuje se 
podle odstavců 1 a 2 přiměřeně s tím, že příslušný úřad ochrany životního prostředí 
zašle závěr zjišťovacího řízení ve lhůtě pro uplatnění stanovisek dotčených orgánů 
k návrhu zásad územního rozvoje nebo návrhu územního plánu.  
 
Pořizovatel regulačního plánu (oznamovatel záměru) zde tedy postupoval v souladu 
se stavebním zákonem. Míra neurčitosti zadání regulačního plánu pro zodpovědné 
posouzení, zda vyžadovat dokumentaci EIA či nikoliv v rámci zjišťovacího řízení, je 
objektivním problémem. Nicméně tento problém je v praxi obvykle řešen tak, že 
příslušný úřad ochrany životní prostředí z principu předběžné opatrnosti kvůli 
nedostatečné určitosti záměru zpracování dokumentace EIA prostě nařídí. Tak se 
stalo i v tomto případě. 
 
 

• Není jasný předmět posuzování a tedy nelze takto vlivy ani zcela obecně 
vyhodnotit 

 
Vypořádání: 
 
Předmětem posuzování je regulační plán, který stanoví limity využití rozvojové 
plochy. Základní součásti záměru byly obsaženy již v zadání regulačního plánu, ne 
jehož základě bylo podáno Oznámení. Podrobné vyhodnocení vlivů realizace záměru 
a budoucích aktivit na jednotlivé složky prostředí je uvedeno v předkládané 
Dokumentaci podle zákona č. 100/2001 Sb., která vychází z dopracovaného 
regulačního plánu (zpracovatel Atelier 8000 spol. s r.o., Č. Budějovice, Ing. M. 
Krupauer, Ing. arch. D. Týfová, červenec 2011). Základním smyslem Oznámení je 
především vyvolání zjišťovacího řízení, jehož závěrem je rozhodnutí, zda záměr 
bude dále posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb. (Dokumentace) nebo nikoliv. 
Zjišťovací řízení proběhlo a Dokumentace byla zadána, smysl Oznámení byl tedy 
naplněn. Soulad postupu se zákonem je řešen u předchozí připomínky. 
 
 

• Další vlivy, kterými se bude muset zabývat dokumentace hodnocení vlivů na 
životní prostředí zpracovaná po vypracování regulačního plánu: 

- Dopady na konkrétní biotopy tvořící předměty ochrany EVL. 
- Dopady stavby – vybudování příjezdových komunikací pro těžkou 
techniku ke každému nosnému stožáru lanovky i na vrchol Hraničníku.  
- Dopady výrazného zvýšení pohybu lidí v chráněném území masivu 
Smrčiny a Hraničníku a to ve všech ročních obdobích. Rovněž možné 
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dopady neukázněných návštěvníků – lyžařů, pěších i cykloturistů na 
předmět ochrany 

 
Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je Posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000, 
zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění). Jmenované posouzení se zabývá velmi podrobně vlivem záměru, 
pro nějž je vypracován regulační plán, na předměty ochrany EVL Šumava i PO 
oblasti Šumava včetně dotčených biotopů. Rovněž vyhodnocuje dopad zvýšeného 
pohybu lidí v masivu Smrčiny a Hraničníku a stanoví míru negativního vlivu záměru 
na předměty ochrany. Negativní vlivy na ostatní složky životního prostředí jsou 
rozebrány v jednotlivých kapitolách dokumentace. Každá z kapitol vlivů má část 
zabývající se výstavbou a část zabývající se provozem. V části zabývající se fází 
výstavby je popsán i dopad stavby na danou složku životního prostředí (tedy způsob 
příjezdu, uložení podzemních sítí, dopravu materiálu, založení patky a vztyčení 
stožáru.) Regulační plán navrhuje ve dvou variantách odjezdovou evakuační 
sjezdovku. Důvodem navržení sjezdovky je zabránit neřízenému sjezdu lyžařů lesem 
národního parku z Hraničníku na Klápu.  
 
 
 
Česká společnost ornitologická v bodě II upozorňuje na dvě skutečnosti. První z nich 
je totožná s prvním bodem vyjádření sdružení CALLA (Záměr nemá schválené 
zadání – předčasnost procesu EIA), je tedy vypořádán v předchozím textu. Druhý 
z nich je upozorněním, že záměr prochází I. zónou NP Šumava a leží v území EVL a 
PO Šumava a bude mít velmi významný negativní vliv na tyto lokality a je zcela 
nepřijatelný. 
 
Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je Posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000, 
zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění. Jmenované posouzení se zabývá velmi podrobně vlivem záměru, 
pro nějž je vypracován regulační plán, na předměty ochrany EVL Šumava i PO 
oblasti Šumava. 
 
 
 
Sdružení Jihočeské matky zaslalo vyjádření prakticky totožné s vyjádřením sdružení 
CALLA (stejné tři body). 
 
Vypořádání: 
 
Je uvedeno výše u vypořádání k vyjádření sdružení CALLA.  
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Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika zaslalo rovněž vyjádření prakticky 
totožné s vyjádřením sdružení CALLA (stejné tři body). 
 
Vypořádání: 
 
Je uvedeno výše u vypořádání k vyjádření sdružení CALLA.  
 
 
V obou vyjádření se navíc objevuje upozornění, že Oznámení neuvedlo posuzovaný 
záměr rozšíření silnice Nová Pec – Zadní Zvonková v kumulativních vlivech záměru, 
pro nějž je vypracován regulační plán. 
 
Vypořádání: 
 
Problematika kumulace s jinými záměry je rozpracována v textové části 
dokumentace v kapitole B.I.4. Charakter a možnosti kumulace s jinými záměry.  
 
 
Hnutí DUHA, místní skupina České Budějovice, zaslalo souhrn nesouhlasných 
připomínek k záměru. Zkráceno: 
 

• Celá Šumava je CHOPAV, oblast je poměrně chudá na vodu a problémem je 
umělé zasněžování 

• Je zde PO a EVL, negativní vliv na zvláště chráněné druhy 
• Důsledkem bude hluk, znečištěné ovzduší a sucho v území 
• Kácení v biosférické rezervaci UNESCO, v I. zóně NP, v cenných lesích 
• Restaurace a vyhlídková věž se do území nehodí 
• Záměr je ekonomickým nesmyslem 
• Záměr povede ke zničení předmětné oblasti 

 
Ve vyjádření nejsou uvedeny konkrétní požadavky na dopracování určité 
problematiky v dokumentaci. 
 
Vypořádání: 
 
Součástí dokumentace je hydrogeologický posudek, zpracovatel RNDr. M. Homolka, 
září 2011 (část dokumentace E. Hydrogeologické posouzení). Odborná studie 
nepotvrdila, že by oblast byla chudá na vodu. Problematikou se zabývá kapitola 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody. 
 
Součástí dokumentace je Posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000, 
zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění). Jmenované posouzení se zabývá velmi podrobně vlivem záměru, 
pro nějž je vypracován regulační plán, na předměty ochrany EVL Šumava i PO 
oblasti Šumava. 
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Součástí dokumentace je Hluková studie, zpracovatel Mgr. R. Mužík, říjen 2011 (část 
dokumentace H. Hluková studie). Problematikou se zabývá kapitola D.I.3. Vlivy na 
hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky. 
 
Součástí dokumentace je Rozptylová studie, zpracovatel Mgr. I. Dvořáková, září 
2011 (část dokumentace I. Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č. 
86/2002 Sb. Propojení Klápa – Hraničník). Problematikou se zabývají kapitoly D.I.1. 
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů a D.I.2. Vliv na ovzduší a 
klima. 
 
Součástí dokumentace je Posouzení vlivu na lesní porosty, zpracovatel Ing. J. 
Wimmer, září 2011 (část dokumentace D. Posouzení lesních porostů pro RP 
Propojení Klápa - Hraničník). Problematikou se zabývá kapitola D.I.8. Vlivy na flóru, 
faunu, ekosystémy, lesní porosty. 
 
Součástí dokumentace je Posouzení vlivu na krajinný ráz, zpracovatel Doc. arch. I. 
Vorel, říjen 2011 (část dokumentace F. Posouzení vlivu navrhovaného záměru na 
krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). 
Problematikou se zabývá kapitola D.I.7. Vlivy na krajinu (krajinný ráz). 
 
Součástí dokumentace je socio-ekonomická studie, zpracovatel společnost INCOMA 
GfK, RNDr. T. Drtina, Mgr. F. Diviš, Mgr. A. Neberová, Ing. L. Majerová, říjen 2011 
(část dokumentace K. Socio-ekonomická analýza vlivu projektu Klápa – Hraničník na 
oblast severozápadní části Lipenska). Problematikou se zabývá kapitola D.I.1. Vlivy 
na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů. 
 
 
 
 
Okrašlovací spolek Zdíkovska zaslal vyjádření stejného obsahu, jako sdružení 
CALLA, Česká společnost ornitologická, Sdružení Jihočeské matky a hnutí DUHA.  
 
Vypořádání: 
 
Je uvedeno výše u vypořádání k vyjádření sdružení CALLA a ostatních jmenovaných 
subjektů. 
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Obsah dokumentace 
 
Z předchozí přípravy regulačního plánu rozvojové plochy Propojení Klápa – 
Hraničník , ze vstupní analýzy problému (tzv. fáze scopingu) a ze zjišťovacího řízení 
vyplývají nejvýznamnější environmentální charakteristiky umístění rozvojové plochy, 
pro niž je navrhován regulační plán: 
 

• Zvláště chráněná území: Rozvojová plocha „Propojení Klápa – Hraničník“, pro 
niž je navržen regulační plán, se nachází v Národním parku Šumava a v 
CHKO Šumava. Šumava je biosférickou rezervací UNESCO. 

• Natura 2000: Rozvojová plocha je v EVL Šumava a v PO Šumava 
• ÚSES: Rozvojová plocha zasahuje do nadregionálního biocentra 
• CHOPAV: Rozvojová plocha se nachází v CHOPAV Šumava, částečně 

zasahuje zdroje vody pro Novou Pec 
• Lesní porosty: Nejméně 90% rozvojové plochy je lokalizováno v souvislých 

lesních porostech  
• Krajina a krajinný ráz: území regulačního plánu zasahuje do území velmi 

zachovalého krajinného rázu 
• Ekosystémy, flóra a fauna: území regulačního plánu zasahuje do území 

cenných ekosystémů. Lze předpokládat, že velice cenná bude zejména fauna 
sledovaného území 

 
Těmto problémům je v předkládané dokumentaci EIA věnována maximální 
pozornost. Ovšem i ostatní vlivy na životní prostředí, kterým úvodní scoping přisoudil 
nižší význam, jsou v dokumentaci EIA vyhodnoceny standardním postupem dle 
požadavků zákona č. 100/2001 Sb.  
 
Regulační plán je projektantem předložen ve čtyřech aktivních variantách. 
Hodnocení EIA posuzuje ještě variantu nulovou (nerealizace záměru). Varianty jsou 
hodnoceny z jednotlivých hledisek dopadu na životní prostředí, závěrečné 
vyhodnocení je provedeno v kapitole E. Porovnání variant řešení záměru. V závěru 
je uvedeno řešení dle § 45i, odst. 9) zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Předkládaná dokumentace EIA je zpracována podle Přílohy č. 4 zákona 
č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vychází s výše uvedeného 
regulačního plánu „Propojení Klápa – Hraničník“ a je zpracována s ohledem na 
informace získané ve zjišťovacím řízení. Předkládaná dokumentace EIA obsahuje 
jedenáct samostatných částí A - K: 
 

A. Textová část 
B. Přílohy 
C. Posouzení vlivů záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, v platném znění (soustavu Natura 2000) 
D. Posouzení lesních porostů pro RP Propojení Klápa - Hraničník 
E. Hydrogeologické posouzení 
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F. Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz dle §12 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 

G. Fauna bezobratlých zájmové oblasti 
H. Hluková studie 
I. Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č. 86/2002 Sb. Propojení 

Klápa – Hraničník  
J.  Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
K. Socio-ekonomická analýza vlivu projektu Klápa – Hraničník na oblast 

severozápadní části Lipenska 
 
 
Vlastní dokumentace EIA zpracovaná dle Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb. je 
obsažena v části A. Textová část. Mapky, fotografie, soupisy, doklady zjišťovacího 
řízení a ostatní doklady jsou obsaženy v části B. Přílohy. Odborné studie, které 
sloužily jako podklad pro zpracování dokumentace EIA, jsou uvedeny jako 
samostatné části C. - K. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
 
A.1. Obchodní firma:   Jihočeský kraj 
 
A.2. IČ: 70890650 
 
A.3. Sídlo firmy:  U zimního stadionu 1952/2 
 370 76 České Budějovice 
 
A.4. Oprávn ěný zástupce oznamovatele:  Ing. arch. Ludmila Šnejdová 
 Krajský úřad Jihočeského kraje 
 Odbor regionálního rozvoje,  
 územního plánování, 
 stavebního řádu a investic 
 
 U zimního stadionu 1952/2 
    370 76 České Budějovice 
 
 Tel.: +420 386 720 281 
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B. ÚDAJE O ZÁM ĚRU 
 
 

B.I. Základní údaje 
 
B.I.1. Název regula čního plánu a za řazení záměru, pro n ějž stanoví 

podmínky, podle p řílohy č. 1: 
 
Propojení Klápa - Hraničník 
 
záměr kategorie II – záměr vyžadující zjišťovací řízení (10.7 – Sjezdové tratě, 
lyžařské vleky, lanovky a související zařízení) 

 
 
 
B.I.2. Kapacita zám ěru, pro n ějž je posuzován regula ční plán :  
 
Regulační plán předpokládá záměr stávající z částí: 
 
Varianta A: 
 

• Dopravní infrastruktura:  
 Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za 

hodinu včetně sdělovacího optického kabelu propojující stanice 
lanovky 

 Odjezdová evakuační sjezdovka délky 2810 m o ploše 8,6 ha 
Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, 

dalších cca 500 míst územní rezerva pro případné rozšíření v 2. etapě 
 Přístupová cesta z Nové Pece kategorie S 7.5/50  (mimo plochu RP) 
 

• Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické 
zázemí lanovky, nástupní prostory, ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2 

 
• Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se ze tří částí (vratná 

stanice lanovky, restaurace, rozhledna), 1 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní 
podlaží, celková užitná plocha 940 m2 

 
• Technická infrastruktura  

 Vodovod (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Kanalizace (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Plyn (lokalita Klápa) 
 Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Technika zasněžování v linii sjezdovky (voda, elektřina, optický kabel) 
 Nádrž pro zasněžování na Rasovce  (mimo plochu RP) 
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Varianta B: 
 

• Dopravní infrastruktura:  
 Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za 

hodinu včetně sdělovacího optického kabelu propojující stanice 
lanovky 

Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, 
dalších cca 500 míst územní rezerva pro případné rozšíření v 2. etapě 

 Přístupová cesta z Nové Pece kategorie S 7.5/50  (mimo plochu RP) 
 

• Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické 
zázemí lanovky, nástupní prostory, ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2 

 
• Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se ze tří částí (vratná 

stanice lanovky, restaurace, rozhledna), 1 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní 
podlaží, celková užitná plocha 940 m2 

 
• Technická infrastruktura  

 Vodovod (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Kanalizace (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Plyn (lokalita Klápa) 
 Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník) 
 
 
 
Varianta C: 
 

• Dopravní infrastruktura:  
 Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za 

hodinu včetně sdělovacího optického kabelu propojující stanice 
lanovky 

Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, 
dalších cca 500 míst územní rezerva pro případné rozšíření v 2. etapě 

 Přístupová cesta z Nové Pece kategorie S 7.5/50  (mimo plochu RP) 
 

• Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické 
zázemí lanovky, nástupní prostory, ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2 

 
• Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se z jediné části (vratná 

stanice lanovky), celková užitná plocha 58 m2 
 

• Technická infrastruktura  
 Vodovod (lokalita Klápa) 
 Kanalizace (lokalita Klápa) 
 Plyn (lokalita Klápa) 
 Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník) 
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Varianta D: 
 

• Dopravní infrastruktura:  
 Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za 

hodinu včetně sdělovacího optického kabelu propojující stanice 
lanovky 

 Odjezdová evakuační sjezdovka délky 2810 m o ploše 8,6 ha 
Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, 

dalších cca 500 míst územní rezerva pro případné rozšíření v 2. etapě 
 Přístupová cesta z Nové Pece kategorie S 7.5/50  (mimo plochu RP) 
 

• Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické 
zázemí lanovky, nástupní prostory, ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2 

 
• Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se z jediné části (vratná 

stanice lanovky), celková užitná plocha 58 m2 
 

• Technická infrastruktura  
 Vodovod (lokalita Klápa) 
 Kanalizace (lokalita Klápa) 
 Plyn (lokalita Klápa) 
 Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Technika zasněžování v linii sjezdovky (voda, elektřina, optický kabel) 
 Nádrž pro zasněžování na Rasovce (mimo plochu RP) 
 
 
 
 
 
B.I.3. Umíst ění plochy regula čního plánu:  
 
Kraj: Jihočeský 
 
Ve správním obvodu 

obce s rozšířenou 
působností 

Ve správním obvodu 
obce s pověřeným 
obecním úřadem 

 
Obec 

 
Katastrální území 

Prachatice Volary Nová Pec Nová Pec 
Český Krumlov Horní Planá Horní Planá Zvonková 

 
 
 
 
 
 
 
 



Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník Strana 24 
 

 
 
Dokumentace EIA EIA SERVIS  s.r.o. 
 

 
B.I.4. Charakter zám ěru a možnost kumulace s jinými zám ěry 
 
Regulační plán je vypracován pro záměr Propojení Klápa – Hraničník. Regulační 
plán je součástí ZÚR JČK, kde je zařazen do koridorů a ploch pro veřejnou dopravní 
infrastrukturu (D83). Smyslem záměru je propojení české strany se stávajícím 
rakouským lyžařským areálem Hochficht v Rakousku. Propojení je navrženo novou 
lanovou dráhou. Kromě samotné lanovky se na záměr váže řada dalších staveb a 
aktivit v území regulačního plánu. Jsou to jednak stavby v prostoru Klápy, objekty a 
parkoviště, dále stavby v prostoru Hraničníku (různé dle variant), odjezdová 
evakuační sjezdovka (pouze ve dvou variantách), stavby technické infrastruktury 
(jejich rozsah je různý dle variant) a příjezdové cesty. Kapacitní údaje jsou stručně 
uvedeny v předchozí kapitole B.I.2., podrobné údaje k jednotlivým variantám jsou 
uvedeny v následující kapitole B.I.6.  
 
Pravý břeh Lipna se na rozdíl od levého břehu vyznačuje mnohem větší zachovalostí 
přírodního prostředí, což je důsledkem poválečného vývoje. Pravý břeh Lipna byl 
několik desetiletí skoro nepřístupný s výjimkou obyvatel několika vesnic přežívajících 
na okraji nebo lidí v území pracujících např. v lesnictví. Naopak levý břeh se vyvíjel 
kontinuálně, vesnice nebyly násilně vysídleny a obyvatelstvo pracovalo zejména 
v zemědělství. Důsledky různého vývoje jsou dodnes patrné. Na pravém břehu Lipna 
se dnes rozkládají území unikátní svojí přírodní hodnotou. Ale zbylé obyvatelstvo i 
přesto, že dnes železná opona neexistuje, pomalu ale jistě odchází. Na levém břehu 
Lipna se naopak rozvíjí turistický ruch, rostou ubytovací kapacity, nabídka služeb 
turistům a některé obce zaznamenávají naopak příliv obyvatel. Starostové obcí na 
pravém břehu Lipna, které pomalu vymírají, mají snahu podpořit podnikatelské 
aktivity na svém území a trend vylidňování obcí zastavit. To je případ i Nové Pece. 
Stejnou snahu oživit tato území má i kraj.  
 
Umožnění realizace více záměrů v území, což je umožněno územně plánovací 
dokumentací kraje a obcí, může mít za následek kumulaci negativních vlivů záměru. 
V podstatě jakýkoliv podnikatelský záměr s cílem přivést do území více turistů bude 
mít negativní vliv na přírodní hodnoty lesních komplexů národního parku. Stanovení 
horní hranice, při níž může dojít k poškození přírodních hodnot území, je však 
obtížné. Možné je pouze posoudit, zda záměry mohou na sebe kumulovat negativní 
vlivy, nejvýše je možné odhadnout, zda příspěvek konkrétního záměru bude 
významný nebo nikoliv.  
 
Kromě posuzovaného záměru Propojení Klápa – Hraničník v širším území prošel 
v současné době posouzením podle zákona č. 100/2001 Sb. záměr Rekonstrukce 
silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková 
(oznámení r. 2006, dokumentace r. 2009, doplnění dokumentace 2010, posudek 
2011 – viz informační portál Cenia). Silnice navržená k rekonstrukci umožňuje silniční 
propojení Nové Pece a rakouského lyžařského areálu Hochficht. Toto propojení je 
veřejností částečně vnímáno jako alternativa lanové dráhy na Hraničník, nicméně 
jedná se o samostatný záměr, který jako samostatný záměr prošel celým procesem 
posouzení EIA a nachází se mimo území regulačního plánu. Lze předpokládat, že 
rekonstrukce silnic přispěje k lepší dopravní obslužnosti území, které má veliký 
potenciál pro další rozvoj aktivit cestovního ruchu. Rekonstrukce silnic zajistí lepší 
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komunikační propojení levého a pravého břehu Lipna i využití hraničního přechodu 
Zadní Zvonková – Schöneben. V zimním období lze předpokládat značný provoz aut 
českých lyžařů na Hochficht, v letním období spíše naopak provoz Rakušanů 
směrem k Lipnu. Celkově lze předpokládat, že oba záměry budou vykazovat 
negativní vlivy na přírodní hodnoty v důsledku zvýšené dostupnosti a tudíž 
návštěvnosti území, nicméně negativní vliv nebude prostým součtem. Nakolik 
propojení lanovkou odlehčí provozu na silnici nebo nakolik oba záměry přivedou do 
území další návštěvníky by mohlo být předmětem specializované studie. Kumulaci 
negativních vlivů obou záměrů, pokud budou oba realizovány, lze však předpokládat, 
a příspěvek záměru Propojení Klápa - Hraničník, pro nějž byl vypracován regulační 
plán, bude významný. 
 
Dostupnost území by mělo zlepšit další plánované propojení, a to Šumavská 
elektrická dráha. Regulační plán počítá ve svém území s územní rezervou pro stanici 
této železnice. I toto dopravní napojení může do území přivést další návštěvníky a 
kumulaci vlivů nelze vyloučit. Podpora sportování v zimním i letním období (bruslení 
na Lipně, síť cyklostezek kolem Lipna) na sebe nabaluje podnikatelské aktivity 
(servis, zázemí návštěvníků), které do území přivádí podnikatele a další turisty.  
 
Platný územní plán obce Nová Pec umožňuje výrazný nárůst individuální bytové 
výstavby v Nové Peci, umožňuje totiž výstavbu individuálního bydlení na ploše 
přesahující 25 ha ZPF a dalších 10 ha činí plochy pro občanské vybavení, rekreaci a 
sport. Většina této plochy dosud zastavěna není, nicméně první snahy o zastavění již 
úspěšně prošly posouzením (např. areál Moldau Park Nová Pec). Pokud by kapacita 
byla naplněna, což územní plán umožňuje, nárůst zastavěné plochy a počtu lidí zde 
pobývajících by z hlediska ochrany přírody mohl být závažný. Došlo by ke kumulaci 
negativních vlivů dramatického nárůstu počtu lidí v území s negativními vlivy 
umožnění tomuto počtu lidí přístup do lesního komplexu Hraničník – Smrčina.  
 
V území jsou evidovány i další záměry. Příkladem je plán na přestavbu budov 
pohraniční roty v Přední Zvonkové na víceúčelový rekreační areál. Je 
pravděpodobné, že takových záměrů je v území více, nicméně zda budou 
realizovány, je nejisté. 
 
Celkově lze konstatovat, že v území bude pravděpodobně docházet ke kumulaci 
vlivů na životní prostředí s ostatními záměry a příspěvek záměru, pro nějž je 
vypracován regulační plán, bude mít značný podíl.  
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B.I.5. Zdůvodn ění pot řeby zám ěru a jeho umíst ění, včetně přehledu 

zvažovaných variant a hlavních d ůvodů (i z hlediska životního 
prost ředí) pro jejich výb ěr, resp. odmítnutí 

 
Jihočeský kraj navrhuje dopravní propojení Klápy a Hraničníku lanovou dráhou. 
Regulační plán se vztahuje na plochu určenou k propojení české strany z prostoru 
Klápy s lyžařským areálem Hochficht na straně rakouské. Smyslem návrhu je 
umožnit přímé propojení západního Lipenska se skiareálem Hochficht a rakouskou 
stranou hraničního horského masivu bez nutnosti průjezdu po cca 30 km dlouhé 
objížďce přes Zadní Zvonkovou.  
 
Lyžařský areál Hochficht se rozkládá na jižních svazích komplexu Smrčina – 
Hraničník na rakouské straně Šumavy v nadmořské výšce cca 930 – 1330 m n.m. 
Jedná se o poměrně rozsáhlý areál zahrnující cca 20 km sjezdovek s umělým 
zasněžováním, tři lanovky a osm vleků. Již řadu let se na různých úrovních diskutuje 
o možnosti rozšířit tento lyžařský areál i na českou stranu šumavského hřebene. Tuto 
možnost by uvítali všichni podnikatelé v oblasti, kteří nabízejí ubytování turistům, 
neboť objekty využívané přes léto u Lipenské přehrady jsou přes zimu většinou 
prázdné. Z tohoto důvodu byl v minulosti navržen lyžařský areál Smrčina, který by 
představoval v podstatě obdobu lyžařského areálu Hochficht na české straně, tedy 
sjezdové tratě, lanovky, lyžařské vleky a veškeré zázemí pro lyžaře. Tento záměr se 
však ukázal z hlediska vlivů realizace na chráněnou přírodu na české straně 
neprůchodným a byl již v minulosti odmítnut. 
 
Lyžařský areál Hochficht je u českých lyžařů ve velké oblibě. Problémem je doprava 
na Hochficht, z oblasti Lipenska je areál v současné době dostupný po poměrně 
dlouhé úzké silnici přes Zadní Zvonkovou, která v zimním období není právě 
bezpečná. I po její úpravě (viz předchozí kapitola) se pořád jedná o cestu dlouhou 
cca 30 km, v zimě po zasněžené silnici. Jihočeský kraj ve snaze podpořit turistický 
rozvoj této oblasti i bez možnosti vybudování lyžařského areálu navrhuje alespoň 
lepší dopravní propojení lanovou dráhou z Klápy (katastrální území Nová Pec) na 
Hraničník. 
 
Regulační plán je vypracován pro čtyři varianty záměru. Všechny varianty mají 
společné prvky (viz následující výčet), pouze tyto prvky obsahuje varianta C:  
 

• Lanová dráha kabinková 
• Dolní terminál lanové dráhy na Klápě  
• Vratná stanice lanovky na Hraničníku 
• Technická infrastruktura 
• Parkoviště  
• Přístupová cesta z Nové Pece (mimo území RP) 

 
Varianta A obsahuje oproti variantě C navíc: 

• Odjezdová evakuační sjezdovka včetně technologie zasněžování  
• Hraničník další objekty (restaurace, rozhledna) a technická infrastruktura 

s tímto záměrem spojená (vodovod, kanalizace) 
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Varianta B obsahuje oproti variantě C navíc: 

• Hraničník další objekty (restaurace, rozhledna) a technická infrastruktura 
s tímto záměrem spojená (vodovod, kanalizace) 

 
Varianta D obsahuje oproti variantě C navíc: 

• Odjezdová evakuační sjezdovka včetně technologie zasněžování  
 
Kapacitní údaje jmenovaných zařízení jsou uvedeny v kapitole B.I.2. Kapacita 
záměru, pro nějž je posuzován regulační plán. 
 
Pro vyhodnocení vlivu záměru na životní prostředí v Dokumentaci byla přidána 
referenční nulová varianta (nerealizace záměru), pracovně nazvaná variantou E.  
 
 
 
B.I.6. Popis technického a technologického řešení zám ěru 
 
Údaje jsou převzaty z Regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník , zpracovatel 
Atelier 8000 České Budějovice, Ing. M. Krupauer, Ing. arch. D. Týfová, červenec 
2011.  
 
Popis částí záměru 
 
Varianta A:  
 
Varianta A je variantou maximální, obsahuje všechny části záměru.  
 
Lanová dráha 
 
Trasa lanové dráhy je vedena od nástupní stanice v prostoru Klápy po výstupní 
stanici na vrcholu Hraničník. Nástupní a výstupní plocha dolní stanice je situována 
v objektu dolního terminálu se vstupem z veřejného prostoru – parkoviště a z 
náměstí vytvořeného technickým suterénem objektu stanice a navazujícími 
terénními úpravami v prostoru Klápy. Výstupní a nástupní plocha horní stanice na 
Hraničníku je tvořena zpevněnou plochou na zemním násypu navazující na 
podzemní část objektu terminálu horní stanice. 
 
Podpěry tvaru T jsou plnostěnnou plechovou konstrukcí. Předpokládaná orientační 
výška podpěr je do 25 m. Počet podpěr je předběžně stanoven na 20 ks. Podpěry 
jsou přišroubovány k základu pomocí kotevních šroubů. Rozchod lana po trati 
lanové dráhy vychází z průměru lanového kotouče s hodnotou 6,10 m. Rozchod po 
celé trati lanové dráhy je tedy dán konstrukcí lanové dráhy a je odvozen od 
konstrukčního uložení baterií na hlavách jednotlivých traťových podpěr, činí 6,40 m.  
 
Ochranné pásmo lanové dráhy je dáno Zákonem o drahách č. 266/1994 Sb., (svislá 
plocha 10 m od dopravního lana po obou stranách lanové dráhy). Při daném 
rozchodu lan 6,4 m je ochranné pásmo LD dáno pruhem o celkové šířce 26,4 m. 
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Šířka průseku pro lanovku bude stanovena dle výpočtu linie lana v dalším stupni 
dokumentace. Šířka průseku bude menší, než je ochranné pásmo lanovky, dle 
sdělení projektanta je na základě orientačního výpočtu předpokládána v šíři 15,2 m. 
Průsek musí být udržován v takovém stavu, aby byl možný přístup personálu 
k podpěrám při provádění servisních prací, a dále aby byla možná evakuace 
cestujících v případě záchranné akce.  
 
Technologie lanové dráhy  
Předpokládána je visutá lanová dráha s odpojitelnými vozy. Technologie lanové 
dráhy bude dodána jako kompletní provozuschopná jednotka, která se skládá 
s uvedeného zařízení : 

 
- pohonná napínací stanice (dolní) 
- elektrické vybavení (stejnosměrný pohon, tyristorové ovládání, příslušné rozvaděče) 
- nouzový pohon včetně dieselového motoru 
- hydraulické napínání 
- mechanická regulace příchodu se světelnou brankou 
- rozběhový nástupní pás (pro variantu A s kapotovanými sedačkami)    
- vratná pevná stanice (horní) 
- podpěry (ocelové tvaru T, dle individuálního návrhu dodavatele) 
- kladkové baterie (dle individuálního návrhu dodavatele) 
- vůz (kabinka pro 8 osob - odpojitelné od lana) kombinace s kapotovanými šestisedačkami  
- dopravní lano (umrtvené, pozinkované) 
- záchranné zařízení 
- telefonní a zabezpečovací zařízení 
- komunikační zařízení (ozvučení trasy) 
- servisní vůz 
- servisní nářadí, ND, olejové náplně, tabulky s popisy 
 
Technické údaje  
Vodorovná délka   2670 m 
Šikmá délka    2710,21 m 
Převýšení    431,5 m 
Průměrný sklon   16,16 % 
Jízdní rychlost   5.00 m/s 
 
Pohonná/napínací stanice  dolní 
Vratná stanice   horní 
Přepravní kapacita   1540-2700 os/hod 
Počet vozů    64+64 
Vzdálenost mezi vozy  46,67 m 
Interval mezi vozy   9,33 s 
Doba jízdy    9,95 min 
Předpokládaný počet traťových podpěr:  20 ks 
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Požadavky na sdělovací kabely – propojení stanic 
Propojení stanic je řešeno standardně 2 zemními kabely: jeden průběžný stanice-
stanice, druhý od podpěry k podpěře. Do stejné rýhy jako sdělovací kabely lze 
umístit (vzdálenost 50 cm + odstínění) kabel VN.  
 
 
 
Odjezdová evakuační sjezdovka 
 
Nástupní prostor před stanicí lanové dráhy umožní odjezd lyžařů do skiareálu 
Hochficht a na evakuační odjezdovou sjezdovou dráhu jižně od stanice LD. 
Sjezdovka byla navržena z důvodu zajištění řízeného bezpečného odjezdu lyžařů 
z Hraničníku k záchytnému parkovišti na Klápě, z důvodu zamezení neřízeného 
odjezdu lyžařů lesem a pro případ záchranné akce. 
 
Technické parametry sjezdové trati 
Vodorovná délka   2770 m 
Šikmá délka    2810 m 
Převýšení    432 m 
Průměrný sklon   15,59 % 
Využitelná plocha    86 450 m2 

 
Sjezdová trať a je navržena tak, aby byl využit koridor průseku lanové dráhy a 
zároveň se trať vyhnula podmáčeným místům a nejcennějším porostům. V rámci 
možností jsou využity optimální sklonové poměry, je snaha o minimální příčný sklon, 
aby byl zajištěn bezpečný odjezd lyžařů z Hraničníku do prostoru Klápy. Šířka 
koridoru sjezdové tratě se pohybuje kolem 30 m. Není počítáno s nočním provozem 
sjezdovky. 
 
Na odlesněných a terénně upravených plochách bude realizováno protierozní 
opatření formou odvodňovacích stružek. Z důvodu zamezení erozivního účinku 
v případě dešťové vody či vody při tání sněhu budou na nových plochách provedeny 
příčné odvodňovací stružky. Šikmé odvodňovací stružky budou zpevněny hrubým 
skládaným kamenivem na návodní straně. Hustota svodnic se uvažuje 30-50 m se 
sklonem cca 3%. Nové vyústění stružek do lesního terénu bude provedeno min. 2 m 
od okraje sjezdovek. 
 
 
 
Parkoviště 
 
Plocha parkoviště je posazena před dolní terminál lanové dráhy na Klápě. Jedná se 
o čtyřúhelníkový prostor rozměrů cca 110 – 150 m x cca 180 m. Součásti plochy:  
 
- parkoviště pro osobní automobily včetně silničních komunikací 
- autobusové stanoviště 
- odstavná stání pro autobusy 
- komunikace pro pěší 
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Parkoviště a komunikace: 
 
Parkoviště je navrženo s kolmým řazením, jednotlivá stání rozměrů 2.50 x 5.0 m, 
stání pro zdravotně postižené šířky 3.5 m (s využitím společného prostoru pro nástup 
a manipulaci); šířka komunikací 6.0 m (komunikace, na nichž se předpokládá provoz 
autobusů šířky 7.0 m). Kapacita navrženého parkoviště představuje úhrnem 432 
parkovacích stání, z toho 17 stání pro zdravotně postižené. Z tohoto počtu je 160 
stání (včetně stání pro zdravotně postižené) navrženo s živičným povrchem, 272 
stání navrženo s povrchem prašným. 
 
Komunikační skelet parkoviště navržen v podobě smyčky (větve „A“ a „B“ vedené po 
jeho obvodu); obě větve navrženy zásadně jako obousměrné, pouze část větve „A“ 
v prostoru autobusového stanoviště jako jednosměrná.  
 
Stanoviště autobusů je navrženo v podobě zastávkového zálivu jako podélné 
s polotěsným řazením o kapacitě pro 4 autobusy (max. délky 15 m) při komunikační 
větvi „A“. Režim stanoviště bude stanoven v dalších stupních dokumentace; 
předpokladem je, že autobusové stanoviště bude sloužit pro nástup a výstup 
linkových autobusů (především kyvadlové spoje do doby vybudování ŠED v rámci 
kyvadlové dopravy lipenské oblasti a zejména od/k nádraží ČD Nová Pec), skibusů 
(v létě cyklobusů) a (případně) pro výstup smluvních („zájezdových“) autobusů. 
Povrch vozovky autobusového zálivu živičný. 
 
Odstavné stání pro autobusy je navrženo jako šikmé pro autobusy délky 15 m 
s kapacitou 10 autobusů. Režim bude stanoven v dalších stupních dokumentace; 
předpokladem je, že parkoviště pro autobusy bude sloužit částečně pro odstavování 
linkových autobusů, zejména však pro odstavování smluvních („zájezdových“) 
autobusů včetně nástupu jejich cestujících. Povrch vozovky odstavných stání pro 
autobusy živičný. 
 
Pro pěší navržen především páteřní chodník šířky 5 m napříč celým parkovištěm.  
 
Skladba a konstrukce vozovek a podmínky pro odvodnění pláně vozovek budou 
upřesněny v dalších stupních dokumentace (na základě geologického průzkumu či 
rešerše) s ohledem na poměry v podloží vozovky (hutnitelnost, namrzavost). 
Z geologické rešerše vyplývá, že v daném případě bude nutno počítat s vysokou 
namrzavostí podložních zemin a jejich nasycením vodou. Přinejmenším bude nutno 
počítat s řádným odvodněním silniční pláně. Volbu povrchů komunikací a 
zpevněných ploch bude nutno navrhovat s ohledem na nadmořskou výšku řešeného 
území, zejména podmínky pro odstraňování sněhu. Z tohoto důvodu navrženy 
povrchy především jako živičné, část parkoviště (u něhož předpokládán minimální 
provoz v době letní turistické sezony) s prašným povrchem. U parkovacích stání se 
nedoporučuje požít betonové („zámkové“) dlažby (jakož ani kamenné) a to ani 
v podobě zatravňovacích tvárnic. Případnou dlažbu (slepecká dlažba, nástupiště 
zastávky autobusů apod.) je doporučeno osazovat do betonového lože.  
 
V předloženém návrhu je dále zakreslena plocha 2. etapy (rozšíření) parkoviště; 
Kapacita těchto ploch obnáší dalších cca 500 parkovacích míst (cca 330 parkovacích 
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míst severní plocha, cca 170 parkovacích míst západní plocha). Tím by se celková 
kapacita parkoviště zvýšila na cca 930 parkovacích stání pro osobní autombily. 
 
 
 
Přístupová cesta z Nové Pece 
 
V současné době není území přístupno žádnou veřejně přístupnou (silniční, ani 
železniční) komunikací. Je přístupné pouze účelovou (pro motorová vozidla veřejně 
nepřístupnou) komunikací (ČR – Vojenské lesy a statky) z křižovatky se silnicí III. 
třídy III/1631 (Nové Chalupy – Bližší Lhota – Přední Zvonková) podél bývalého 
Želnavského smyku a dále účelovou (pro motorová vozidla veřejně nepřístupnou) 
komunikací (ČR – Správa NP Šumava) podél Schwarzenberského kanálu; v obou 
případech se sice jedná o zpevněné komunikace s živičným povrchem šířky cca 3 – 
4 m, které však nejsou ve stávajícím stavebně technickém stavu schopny přenášet 
jakoukoli zátěž nad jejich současnou úroveň. Realizaci navržené stavby je tedy 
v každém případě nutno podmínit zajištěním nových přístupových tras pro silniční 
dopravu.  
 
Předpokládané varianty přístupové trasy (viz schema) - nejsou předmětem návrhu 
RP, nacházejí se mimo vlastní řešené území RP a budou řešeny samostatnou 
dokumentací: 
 
Varianta 1 
 
využívá stávající silnici III/1632 (s předpokladem její homogenizace do normových 
parametrů shodně s ÚPnO) až na okraj místní části Láz, odkud je vedena jižním 
směrem novou komunikací (v normových parametrech šířkové kategorie S 7.5/50) k 
navrženému parkovišti v jeho severovýchodním cípu. Trasa je vedena principiálně ve 
stopě někdejší komunikace zpřístupňující místní část Klápa. Návrh není v souladu 
s ZÚR, není s ním však ani v rozporu (přístupová komunikace by měla být silnicí III. 
třídy, případně místní komunikací, kde ZÚR připouští v ÚPD následných stupňů 
předkládat vlastní návrhy; bylo by však nutno záměr promítnout do územního plánu 
obce Nová Pec).  
 
 
Varianta 2 
 
využívá stávající silnici III/1632 , odkud odbočuje po nové přeložce za dřevoskladem. 
Tento úsek trasy byl posouzen v rámci dokumentace EIA na záměr Rekonstrukce 
silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková  
a má vydané kladné stanovisko (viz kapitola B.I.4. Charakter záměru a možnost 
kumulace s jinými záměry). Dále je silnice vedena po účelové komunikaci od 
dřevoskladu a poté po účelové komunikaci na Klápu v délce cca 1.2 km 
s předpokladem jejich rozšíření do normových parametrů šířkové kategorie S 7.5/50. 
V naznačené poloze trasa přístupové komunikace opouští trasu účelové komunikace 
západním směrem, ve dvou podvariantách trasy (s délkou cca 450 – 600 m) 
překračuje údolí potoka Rasovka a napojuje (rovněž v normových parametrech 
šířkové kategorie S 7.5/50) navržené parkoviště v jeho severovýchodním cípu, 
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Dopravní napojení areálu dolního terminálu s parkovištěm je navrženo ve dvou variantách 

(Var. 1, Var. 2), jak je zobrazeno na připojeném schématu. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Šumavská elektrická dráha 
Součástí všech variant je územní rezerva pro trať ŠED ze žst. Nová Pec do 
navrženého území lokality Klápa. Návrh v zásadě přebírá trasu dle studie 
zpracované projekční kanceláří IKPCE Praha (akceptovanou ZÚR v intencích 
navrženého koridoru).  
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Dolní terminál lanové dráhy na Klápě (Objekt 1) 
 
Objekt je členěn do tří částí (A,B,C) spojených společným technickým podzemním 
podlažím. Nadzemní části obsahují nástupní prostory, pohonnou stanici LD, 
odbavení, zázemí obsluhy, multifunkční objekt služeb pro návštěvníky. Kompozice 
hmot objektu vytváří veřejný prostor náměstí (dvora) pro návštěvníky otevřeného 
směrem ke Schwarzenberskému kanálu a Národnímu parku Šumava. 
 
Předpokládané využití objektů: 
část A – pohonná stanice LD, odbavení, kontrolní stanoviště a zázemí obsluhy, 
hygienické zázemí návštěvníků, sklad kabin (sedaček), strojní a technologické 
zázemí, dílny a sklady údržby, parkování pro potřeby objektu lanové dráhy 
část B – nástupní prostory LD, bezbarierový přístup z parkoviště k nástupu a 
odbavení LD (výtah, eskalátory), informační servis, pokladny, sklad kabin, 
technologické zázemí 
část C – multifunkční objekt služeb pro návštěvníky, stravovací, ubytovací služby, 
servis a prodej sportovního vybavení, sklady, zázemí zaměstnanců, parkování pro 
potřeby objektu, technologické zázemí 
 
Orientační výměry: 
Zastavěná plocha podzemní části objektu: 4927 m2 

Zastavěná plocha nadzemní části objektu:  3380 m2 

Celková užitná plocha:     7840 m2 

Obestavěný prostor:    43 800 m3 

 
Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
Na základě hledání vhodného prostoru pro umístění dopravního propojení byla 
regulačním plánem navržena asanace zastaralého bývalého vojenského areálu 
Klápy a využití těchto pozemků pro situování zázemí propojení české a rakouské 
strany lanovou dráhou.  
 
V návaznosti na komunikaci podél Schwarzenberského kanálu je navržen dolní 
terminál lanové dráhy včetně technického zázemí a zázemí pro návštěvníky. 
Vzhledem k velkým terénním rozdílům je navrženo osazení objektu se společným 
polozapuštěným suterénem na němž vznikne nový veřejný prostor náměstí (dvora) a 
ze kterého bude vystupovat nadzemní část objektu rozdělená do tří hmot (A,B,C). 
Nástup do odbavení dolní stanice LD bude na úrovni nově vzniklého veřejného 
prostranství přibližně na úrovni 841,5 m n.m. Z této úrovně budou přístupné také 
hlavní služby pro návštěvníky. Přesné osazení objektů, vstupů a terénních úprav 
bude řešeno v dalším stupni dokumentace. Vstup do nástupního prostoru lanové 
dráhy bude umístěn v části B přibližně na úrovni 835,5 m n.m. a v rámci objektu bude 
řešen bezbarierový přístup (výtah, eskalátory) z úrovně parkoviště na úroveň 
odbavení LD. Venkovní pěší propojení úrovně parkoviště a náměstí zajistí schodiště 
v ose hlavní pěší komunikace z parkoviště. V suterénu Objektu 1 přístupného 
z hlavní pěší komunikace na úrovni parkoviště budou také umístěny služby pro 
návštěvníky oživující část parteru podzemního podlaží. Na této úrovni terénu je 
vymezena rezerva pro koncovou zastávku ŠED v přímé návaznosti na vstup do 
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objektu LD. Zásobování je řešeno pomocí technického zásobovacího dvora v severní 
části Objektu 1 v návaznosti na příjezdovou komunikaci. V tomto dvoře bude řešeno 
rovněž skladování odpadů pro všechny objekty lanové dráhy. Druhý zásobovací 
vjezd je umístěn do části C. Oba tyto vjezdy jsou do prostor podzemní části objektu 
z úrovně parkoviště. 
 
Architektonické řešení objektu bude vycházet  z tradičních stavebních materiálů – 
kámen, dřevo v kombinaci s moderními materiály – sklo, kov, pohledový beton. 
Objekty je možné doplnit např. pohyblivými textilními stínícími prvky. 
 
 
Dispoziční řešení 
Uvedené dispoziční řešení objektu vychází z regulativů regulačního plánu. Bylo 
navrženo pro potřeby ověření limitů a návrhu kapacit potřebných inženýrských sítí. 
V dalším stupni projektové dokumentace bude podrobně řešeno dle požadavků 
konkrétního investora.  
 
2.PP  –  (v části půdorysu) - technologická zařízení  
1.PP -  nástupní prostory, výtahy, eskalátory, ski a cyklo servis, strojní vybavení 

lanové dráhy, sklad kabin, dílny, sklady a zázemí obsluhy, sklady techniky pro 
lanovku, technologická zařízení, ČS s akumulací , ATS, rozvodny VN a NN, 
kotelny, strojovny VZT, požární nádrž, garáže  

1.NP -  pohonná stanice LD, nástupní prostory, výtahy, eskalátory, odbavení LD, 
velín, informační centrum, pokladny a zázemí pro obsluhu a údržbu, 
kanceláře, restaurace, kuchyně, sociální zařízení, ubytování 

2.NP -  ubytování, zázemí pro obsluhu, byt správce  
 
 
 
Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku (Objekt 2) 
 
Objekt je členěn na tři části (A,B,C) osazené na společné plato vytvořené pod 
vrcholem Hraničníku v návaznosti na sjezdové tratě skiareálu Hochficht. Objekt 
obsahuje vratnou stanici LD, odbavení a kontrolní stanoviště a zázemí obsluhy, 
nástupní plochy LD. Součástí objektu je restaurační a vyhlídkové zařízení.  
 
Předpokládané využití objektů: 
část A – vratná stanice LD, odbavení, kontrolní stanoviště a zázemí obsluhy, 
technologické zázemí 
část B – objekt služeb pro návštěvníky, stravovací služby, hygienické zázemí 
návštěvníků, sklady, technologické zázemí 
část C – vyhlídkové zařízení - rozhledna 
 
Orientační výměry: 
Zastavěná plocha podzemní části objektu:  685 m2 

Zastavěná plocha nadzemní části objektu:  487 m2 

Celková užitná plocha:     940 m2 

Obestavěný prostor:     3760 m3 
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Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
Na vrcholu Hraničník je situován horní terminál lanové dráhy. Je umístěn 
v návaznosti na sjezdové tratě skiareálu Hochficht jižně od samotného vrcholu 
Hraničníku. Pro terminál jsou regulačním plánem navrženy potřebné sítě technické 
infrastruktury. 
 
Objekt je navržen včetně kontrolního stanoviště obsluhy, restauračních služeb pro 
návštěvníky a hygienického zázemí. Součástí jsou rovněž technologické prostory a 
vyhlídkové zařízení.  
 
Objekt je tvořen třemi částmi (A,B,C) spojenými technickým podzemním podlažím. 
Část A zahrnuje vratnou stanici s odbavením, kontrolním stanovištěm a hygienickým 
zázemím obsluhy. Stanice je navržena jako otevřená s malými objekty pro obsluhu. 
Je umístěna na terénním náspu. Předpokládaná úroveň nástupiště cca 1272 m n.m. 
S restaurační částí B je spojena technickým suterénem jehož střecha slouží jako 
terasa pro venkovní posezení restaurace a nástupní plochy na LD. Část B má 1 
nadzemní podlaží a technický suterén. zastřešení může být řešeno jako plochá 
střecha s terasou nebo jiným typem střechy za dodržení prostorových regulativů. 
Hmotovou kompozici stanice doplňuje část C - vyhlídková věž (rozhledna) v jižní 
části. Vzhledem k tomu, že vrchol je odlesněn, navrhovaná výška horní pochozí části 
rozhledny je stanovena na 15 m od upraveného terénu. Regulace umožňuje 
výhledové zvýšení rozhledny na 30 m potom, co okolní les vzroste do výše cca 15 m. 
Je možné realizovat  technické řešení umožňující budoucí nástavbu rozhledny, nebo 
její nahrazení konstrukcí novou. Konkrétní řešení bude navrženo v navazující 
projektové dokumentaci. Součástí řešení horního terminálu budou také např. terénní 
úpravy, nástupní plochy, drobná architektura dle regulativů regulačního plánu. 
Zásobování objektů na Hraničníku bude prováděno pomocí lanové dráhy případně 
prostřednictvím sjezdové dráhy, lokalita není napojena na silniční komunikaci.  
 
Architektonické řešení objektů bude vycházet  z tradičních stavebních materiálů – 
kámen, dřevo v kombinaci s moderními materiály – sklo, kov, pohledový beton.  
 

Dispoziční řešení 
1.PP -  technologická zařízení, sklady a zázemí obsluhy, hygienické zázemí 

návštěvníků, kuchyně, technologická zařízení, ČS s akumulací, rozvodny VN a 
NN, kotelna, strojovna VZT, požární nádrž 

1.NP -  vratná stanice LD, odbavení LD, velín, pokladna a zázemí pro obsluhu, 
kontrolní stanoviště, restaurace, komunikační nástup na vyhlídku 

střecha  - ploché střechy lze využít  jako vyhlídkové terasy pro venkovní posezení 
k restauraci 

vyhlídka (rozhledna)  – vertikální komunikace a vyhlídka 
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Technická infrastruktura 
 
Podmínkou realizace všech výše popsaných částí záměru je vybudování technické 
infrastruktury. Jedná se o následující sítě: 
 
 Vodovod  
 Kanalizace  
 Plyn  
 Elektřina  
 Technika zasněžování v linii sjezdovky (voda, elektřina, optický kabel) 
 
Zásobník plynu bude umístěn v lokalitě Klápa a rozvody plynu budou realizovány pro 
objekty v lokalitě Klápa. Elektrický proud bude rozveden v areálu Klápy a bude veden 
podzemním kabelem na Hraničník. Tyto sítě jsou stejné pro všechny varianty.  
 
V případě varianty A budou vodovod a kanalizace projektovány pro objekty v lokalitě 
Klápa i pro objekt na Hraničníku. Vodovod, kanalizace i elektřina jsou na Hraničník 
vedeny v trase sjezdovky. Podél sjezdové trati je dále vedena technika zasněžování 
(voda, elektřina, optický kabel). Podél lanové dráhy jsou vedeny pouze dva sdělovací 
kabely lanovky. Podrobnější údaje k sítím jsou uvedeny v příslušných kapitolách B.II. 
Vstupy a B.III. Výstupy Dokumentace.  
 
 
 
Varianta B:  
 
Varianta B na rozdíl od varianty A neobsahuje odjezdovou evakuační sjezdovku a 
s tím spojenou technologii zasněžování. Jelikož součástí záměru není sjezdová 
dráha, jsou všechny sítě vedeny v trase lanovky. Podrobnější údaje k sítím jsou 
uvedeny v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru, 
v následující podkapitole Fáze výstavby areálu. Údaje týkající se lanové dráhy, 
parkoviště, přístupové cesty z Nové Pece, dolního terminálu LD na Klápě i horního 
terminálu LD na Hraničníku jsou stejné jako v případě varianty A a jsou popsány 
výše u této varianty.  
 
 
Varianta C:  
 
Varianta C na rozdíl od varianty A neobsahuje odjezdovou evakuační sjezdovku a 
s tím spojenou technologii zasněžování. Dále na rozdíl od varianty A má na 
Hraničníku umístěnou pouze vratnou stanici LD, nikoliv restauraci a rozhlednu. S tím 
souvisí inženýrské sítě: Na Hraničník je vedena pouze elektřina podzemním kabelem 
a sdělovací kabely lanovky, obojí lze uložit do stejné linie podél lanovky. Podrobnější 
údaje k sítím jsou uvedeny v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického 
řešení záměru, v následující podkapitole Fáze výstavby areálu. Údaje týkající se 
lanové dráhy, parkoviště, přístupové cesty z Nové Pece, dolního terminálu LD na 
Klápě jsou stejné jako v případě varianty A a jsou popsány výše u této varianty.  
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Varianta D:  
 
Varianta D na rozdíl od varianty A má na Hraničníku umístěnou pouze vratnou stanici 
LD, nikoliv restauraci a rozhlednu. Stejně jako varianta A však má evakuační 
sjezdovku s technologií zasněžování. S tím souvisí inženýrské sítě: V trase 
sjezdovky je vedena technologie zasněžování (voda, elektřina, optický kabel) a 
elektřina v kabelu pro vratnou stanici lanovky na Hraničníku. V trase lanovky budou 
vedeny pouze dva sdělovací kabely lanovky. Podrobnější údaje k sítím jsou uvedeny 
v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru, v následující 
podkapitole Fáze výstavby areálu.  
 
 
 
Fáze provozu areálu 
 
Varianty A a D (se sjezdovkou): 
 
Lyžařské areály fungují obvykle od prosince do konce března v době od 9 do 16 
hodin. Po ukončení denního provozu bude probíhat úprava sjezdovky rolbou, 
odhadem od 17 do 20 hodin. V případě nočního přírodního sněžení probíhá úprava 
sjezdovky ještě ráno cca 2 hodiny před začátkem provozu. V případě potřeby 
umělého zasněžení jsou po ukončení provozu spuštěna sněžná děla, v čase kdy to 
umožní klimatické podmínky (teplota vzduchu klesne pod -8°C). Zasn ěžování 
sjezdovky probíhá ve večerních a nočních hodinách dle klimatických podmínek a 
potřeby doplnění sněhu. Může trvat několik hodin. Pro výpočet zasněžovací techniky 
byl použit maximální počet šesti vysněžení za sezonu, záleží však na konkrétních 
klimatických podmínkách v jednotlivých sezónách. V noční době cca od 19 h večer 
do 7 h ráno není počítáno s žádným provozem pod linií lanovky tam, kde není 
v souběhu se sjezdovkou, a bude zde klid. V prostoru sjezdovky bude v noční době 
klid s výjimkou času, kdy bude potřeba zasněžovat. S nočním provozem sjezdovky a 
jejím nasvícením není počítáno. Na Hraničníku budou objekty v noční době 
uzavřeny. Provoz bude v nočních hodinách pouze v areálu dole na Klápě (ubytování, 
restaurace, parkoviště). 
 
 
Varianty B a C (bez sjezdovky): 
 
Lanová dráha bude pro veřejnost fungovat v denní době mezi 9. a 17. hodinou. Do 
provozu se uvádí cca 20 minut před nástupem cestujících, (navěšení kabin, kontrola 
systému…) stejně tak dlouho trvá stažení kabin do depa a ukončení provozu. 
V noční době není počítáno s žádným provozem a pod linií lanovky bude klid. Na 
Hraničníku budou objekty v noční době uzavřeny. Provoz bude v nočních hodinách 
pouze v areálu dole na Klápě (ubytování, restaurace, parkoviště). 
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Lanovka: 
 
Pod lanovkou bude vykácen průsek. Šířka průseku bude menší, než je ochranné 
pásmo lanovky, dle sdělení projektanta je na základě orientačního výpočtu 
předpokládána v šíři 15,2 m, přesná šířka bude upřesněna v dalším stupni přípravy 
projektové dokumentace. Odpařezování bude provedeno pouze v linii pokládky sítí, 
šíře je uvedena v následujícím textu. Podél této linie bude souběžná linie přístupové 
cesty, zde stačí odfrézování nadzemní hmoty pařezů. Tato linie musí být udržována 
v takovém stavu, aby byl možný přístup personálu k podpěrám při provádění 
servisních prací, a aby byla možná evakuace cestujících v případě záchranné akce. 
Na zbytku koridoru lanovky mohou zůstat pařezy zachovány a koridor může zarůst 
nízkou keřovou vegetací udržovanou periodickým výřezem, Dodržena musí být 
bezpečná vzdálenost 4 m pod spodní hranou vozů. 
 
 
 
Fáze výstavby areálu 
 
Obvykle fáze výstavby v dokumentaci není rozebírána příliš podrobně, neboť je 
časově omezená. Nicméně záměr, který je předmětem regulačního plánu Propojení 
Klápa – Hraničník, je specifický právě fází výstavby, která bude mít pravděpodobně 
na okolní biotopy větší negativní vliv než fáze samotného následného provozu. Popis 
fáze výstavby vychází z Principů ZOV (zpracovatel Atelier 8000 České Budějovice, 
Příloha č.10) a z podrobných diskuzí se zpracovatelem regulačního plánu Propojení 
Klápa – Hraničník (Atelier 8000 České Budějovice, Ing. M. Krupauer, Ing. arch. D. 
Týfová).  
 
Zájmové území lze rozdělit na čtyři lokality výstavby: 
 
� Dolní terminál lanové dráhy – objekt č.1 (Klápa) s venkovním parkovištěm 
� Horní terminál lanové dráhy – objekt č.2 (Hraničník)  
� Lanová dráha (LD) s vazbami na obj. terminálu č.1 a č.2 
� Evakuační odjezdová sjezdovka 

 
 
staveništ ě -  č.1 
Prostor výstavby dolního terminálu - objekt č.1 a parkoviště (Klápa) 
 
Hlavní příjezd na toto staveniště bude zajištěn  silnicí III/1632 až po okraj místní části 
Láz a dále po nové komunikaci v trase někdejší komunikace na Klápu až do místa 
staveniště – (varianta 1). Ve druhé variantě (varianta 2) bude příjezd veden v trase 
této komunikace, tzn. silnicí III/1632, kolem dřevoskladu, pak po stávající příjezdové 
komunikaci ke Klápě a dále po novém úseku komunikace napojující parkoviště na 
Klápě. Příjezdové komunikace budou v prvopočátku dočasně upraveny pro pojezd 
nákladních automobilů, dopravu techniky, dopravu materiálu a následně budou 
dostavěny do finální podoby normově homogenizované komunikace. Tato hlavní 
přístupová komunikace na stavbu byla zvolena s ohledem na minimalizaci zatížení 
obcí Nová Pec, Dlouhý Bor, Nové Chalupy. 
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staveništ ě -  č.2 
Horní terminál - objekt č.2 (Hraničník) 
 
Jedná se o samostatné staveniště navazující na staveniště č.1., 3. a 4. Toto 
staveniště je v prostoru na vrcholu Hraničník. Hlavní příjezd na toto staveniště bude 
po komunikaci III/1632, dále komunikací vedoucí přes stávající dřevosklad až na 
křižovatku se silnicí III/1631, odtud bude trasa vedena po stávající cestě ke Klápě a 
dále po lesní cestě (v současné době využívané pro svoz dřeva) až k Nývltovu 
mostu. Odtud bude v případě realizace variant A nebo D pro dopravu využíváno 
horní poloviny dopravního koridoru řešeného v rámci staveniště č.4.  
 
Ve variantách B nebo C bude v části nad Nývltovým mostem doprava vedena 
v odlesněném pásu trasy LD, pokud to dovolí skutečné podmínky na stavbě. Pokud 
by skutečné terénní podmínky či klimatické podmínky v době realizace neumožnily 
využití předpokládaných dopravních tras, bude náhradní staveništní doprava řešena 
pomocí nákladních vrtulníků.  
 
Příjezd na staveniště bude veden po komunikacích III. třídy, po lesních zpevněných 
cestách a v ztížených terénních podmínkách dopravního koridoru, kde lze očekávat 
sklony svahů do cca 17°= cca 38%, proto se p ředpokládá použití techniky, která 
musí být svými jízdními parametry schopna pohybu v tomto typu terénu .  
 
 
staveništ ě -  č.3 
Lanová dráha (LD) s vazbami na staveniště č.1 a č.2 
 
Jedná se o samostatné staveniště navazující na staveniště č.1 a 2. Toto staveniště je 
vedeno po hranicích požadovaného ochranného pásma LD. Hlavní příjezd na toto 
staveniště bude po komunikaci III/1632, dále komunikací vedoucí přes stávající 
dřevosklad až na křižovatku se silnicí III/1631, odtud bude trasa vedena po stávající 
cestě ke Klápě a dále po lesní cestě (v současné době využívané pro svoz dřeva) až 
k Nývltovu mostu. Odtud bude pro dopravu využíváno horní poloviny dopravního 
koridoru řešeného v rámci staveniště č. 4 (varianty A,D). Přístup do jednotlivých částí 
prostoru staveniště č.3. v průseku lanové dráhy bude veden z hlavního dopravního 
koridoru v dolní části stávajícím průsekem (běžecká lyžařská trasa), v prostřední 
části svahu z lesní cesty u Nývltova mostu, v horní části v místech křížení se 
staveništěm č.4. 
 
Ve variantách B, C bude doprava vedena v odlesněném pásu trasy LD, pokud to 
dovolí skutečné podmínky na stavbě. Pokud by skutečné terénní podmínky či 
klimatické podmínky v době realizace neumožnily využití předpokl. dopravních tras, 
bude náhradní staveništní doprava řešena pomocí nákladních vrtulníků. 
 
Příjezd na staveniště bude veden po komunikacích III třídy, po lesních zpevněných 
cestách a v ztížených terénních podmínkách dopravního koridoru či v koridoru LD, 
kde lze očekávat sklony svahů do cca 17°= cca 38%, proto se p ředpokládá použití 
techniky, která musí být svými jízdními parametry schopna pohybu v tomto typu 
terénu.  
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staveništ ě -  č.4 
Evakuační odjezdová sjezdovka (pouze varianty A a D) 
 
Jedná se o samostatné staveniště navazující na staveniště č.1 a 2, částečně se 
překrývá se staveništěm č.3. Toto staveniště je vedeno po hranicích sjezdovky a v 
nezbytně nutném stavebním prostoru kolem souvisejících technických objektů. 
Hlavní příjezd na toto staveniště bude po komunikaci III/1632, dále komunikací 
vedoucí přes stávající dřevosklad až na křižovatku se silnicí III/1631, odtud bude 
trasa vedena po stávající lesní cestě (v současné době využívané pro svoz dřeva), 
dále k Nývltovu mostu; odtud bude pro dopravu využíváno horní a dolní poloviny 
dopravního koridoru řešeného v rámci tohoto staveniště. Přístup do dolních částí 
prostoru staveniště č.4. a č.3. bude veden z hlavního dopravního koridoru v dolní 
části stávajícím průsekem (běžecká lyžařská trasa), v prostřední části svahu z lesní 
cesty u Nývltova mostu. Dopravní koridor přes staveniště č. 4 bude zřízen jako 
dočasný provizorní zpevněný komunikační koridor, jenž bude využíván pro pojezd 
nákladních automobilů (NA), případně jiné techniky a pro stahování dřeva. 
 
Příjezd na staveniště bude veden po komunikacích III třídy, po lesních zpevněných 
cestách a v ztížených terénních podmínkách dopravního koridoru, kde lze očekávat 
sklony svahů cca 17°= cca 38%, proto se p ředpokládá použití techniky, která musí 
být svými jízdními parametry schopna pohybu v tomto typu terénu. Pokud by 
skutečné terénní podmínky či klimatické podmínky v době realizace neumožnily 
využití předpokládaných dopravních tras, bude náhradní staveništní doprava řešena 
pomocí nákladních vrtulníků. 
 
 
 
Uvoln ění plochy staveništ ě 
 
Stávající objekty v prostoru staveniště na Klápě budou odstraněny včetně 
nevyužívaných inženýrských sítí. 
 
V případě realizace variant A a D vzrostlá zeleň nacházející se v prostoru stavenišť 
č. 1, 2 a 4 musí být v rámci přípravy stavenišť vykácena vč. odstranění pařezů. 
Staveniště č. 3 (lanovka) bude vykáceno jen v nezbytné šíři cca 15,2 m. 
Odpařezování by zde bylo provedeno pouze v šíři nezbytné pro položení kabelů pro 
lanovku (uvedeno v dalším textu). 
 
V případě realizace variant B a C vzrostlá zeleň nacházející se v prostoru stavenišť 
č. 1 a 2 musí být v rámci přípravy stavenišť vykácena vč. odstranění pařezů. 
Staveniště č. 3 (lanovka) bude vykáceno jen v nezbytné šíři cca 15,2 m. 
Odpařezování by zde bylo provedeno pouze v šíři nezbytné pro položení kabelů pro 
lanovku (uvedeno v dalším textu).  
 
Souběžně s linií výkopů pod lanovou dráhou by byla vedena přístupová cesta šíře 
cca 3 m pro dopravu materiálu, zde stačí odfrézování nadzemní hmoty pařezů. Na 
zbytku koridoru lanovky mohou zůstat pařezy zachovány.  
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Velikost staveniště potřebného pro navrženou stavbu je dána rozsahem řešeného 
území. 
 
 
 
Inženýrské sít ě: 
 
Vodovod 
Areál Klápa - Hraničník bude zásobován z veřejné vodovodní sítě obce Nová Pec a 
to ze stávajícího vodojemu vybudovaného v roce 1992 v blízkosti lokality Klápa. 
Tento vodojem je zásobován vodou ze dvou jímacích studní, ze kterých je surová 
voda dopravována gravitačně do vodojemu s úpravnou vody. Trasa vodovodu bude 
situována do cesty vedoucí kolem Schwanzenberského kanálu. 
 
Objekt Hraničník je výškově o cca 445 m výš než objekt Klápa. Přímá vzdálenost na 
Hraničník je cca 2700 m, délka sjezdovky je 2800 m. Trasa zásobovacího řadu bude 
umístěna podél trubního vedení zasněžovacího systému (varianta A). Pro 
zásobování vodou bude nutné osadit 3 automatické zvyšovací stanice. Jedná se o 
systém přečerpávání s využitím potrubí vysoké pevnosti a systém bude muset být 
speciálně ochráněn proti rázům v potrubí. V případě varianty B bude vodovod veden 
v trase lanovky. 
 
vodovodní řady: 
Z vodojemu do Klápy – délka 236 m (všechny varianty) 
Z Klápy na Hraničník – celková délka 2840 m (var. A) nebo 2770 m (var.B) 
 
 
Kanalizace splašková 
Stavba bude sloužit k odvedení splaškových vod kanalizací ČOV a vyčištěných vod 
do Novopeckého potoka. Splaškové vody budou přiváděny z objektu Klápa a 
Hraničník. Kanalizace je navržena jako gravitační. Bude vybudován sběrač, který 
bude odvádět splaškové vody z objektů Klápy a Hraničníku.   
Trasa splaškové kanalizace z Hraničníku bude vedena v souběhu s výtlačným 
vodovodním řadem a to podél sjezdovky a ve spodní části podél lanovky (var. A). V 
případě varianty B bude vedena v trase lanovky. Splašková kanalizace z objektů 
Klápy bude vedena v komunikaci pod objekty v souběhu s dešťovou kanalizací ze 
střech budov. 
 
Navržené sběrače: 
Sběrač z Klápy k ČOV – délka 325 m  
Sběrač z Hraničníku – délka 2 850 m (var. A) nebo 2772 m (var. B) 
Sběrače od ČOV k dešťové kanalizaci – délka 3 m  
Celkem – délka 3178 m (var.A) nebo 3100 m (var.B) 
 
 
Kanalizace deš ťová 
Stavba bude sloužit k odvedení veškerých dešťových vod kanalizací do otevřené 
vodoteče. Bude vybudován sběrač, který bude odvádět jednak dešťové vody ze 
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střech (bez čištění), vody ze zpevněných ploch (přes ORL) a splaškové vody 
z objektu Klápa a Hraničník (přes ČOV) do Novopeckého potoka.   
 
Navržené hlavní sběrače: 
Sběrač vyčištěných vod – délka 220 m 
Sběrače dešťových vod ze zpevněných ploch přes ORL – budou rozkresleny dle 
rozmístění dešťových vpustí 
Sběrače dešťových vod ze střech – délka 232 + 23 m = 255 m  
Sběrač od ORL – délka 18 m  
Celkem – délka 493 m + sběrače od vpustí na parkovišti  
 
Kanalizační sběrač přivádějící vyčištěné vody z areálu Klápa - Hraničník bude 
vyústěn na pravém břehu Novopeckého potoka. 
 
 
Rozvody vody, NN, ovládacích kabel ů pro zasn ěžování (varianty A a D) 
Systém zasněžování zahrnuje výtlačné řady vody pro zasněžování s čerpacími 
stanicemi pro dopravu vody na sjezdovku a trubní rozvody pro sněžné kanony. 
Z důvodu velkého převýšení a délky rozvodů bude systém rozdělen do sekcí 
napájejících vždy část sněhových kanonů. Pro napojení kanonů budou v okraji 
sjezdové trati umístěny hydroboxy po cca 60 m. 
 
Voda pro zasněžování sjezdovky bude přivedena z ČS1 přes ČS2 na vrchol kopce 
do ČS3 výtlačným potrubím. Z ČS budou napojeny rozvody vody ke sněžným 
kanonům. Potrubím budou připojeny jednotlivé hydroboxy (nadzemní prefabrikovaný 
plastový sloupek s koncovkou vody pro napojení sněžného děla + napájecí a 
ovládací rozvod ) rozmístěné při kraji sjezdovky ve vzdálenosti po cca 60-ti metrech. 
Celkem bude na trati rozmístěno 45 ks hydroboxů. V souběhu s rozvodem vody 
budou v normových vzdálenostech uloženy napájecí a ovládací kabely. 
 
Rozsah : potrubí - 2800 m; hydroboxy – 45 ks 
 
Na řešené sjezdové trati bude rozmístěno celkem 45 sněžných děl o celkovém 
příkonu 1125 kW. Napájení elektrickou energií bude provedeno smyčkovou 
kabelovou sítí tvořenou více paralelně zapojenými zemními plastovými kabely. 
Smyčková síť bude napájena ze dvou stran z rozvoden NN v Objektu 1 a Objektu 2. 
Smyčkování bude provedeno v kabelových skříňkách (součást hydroboxu) ze kterých 
budou vyvedeny jištěné zásuvky 63A pro připojení vlastních sněhových děl.  
 
Kabely budou položeny podél vodovodního potrubí pro hydroboxy společně 
s optickým ovládacím kabelem pro možnost dálkového zapínání a vypínání 
sněhových děl. Regulace provozu děl je součástí dodávky děl.  
 
Rozsah : napájecí kabely -  trasa ČS1-ČS3 – 2800 m, trasa ČS0-ČS1 – 475 m (z 
toho v řešeném území RP 330 m) 
  sdělovací kabely - trasa ČS1-ČS3 – 2800 m, trasa ČS0-ČS1 – 475 m (z toho 
v řešeném území RP 330 m) 
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Výtlak vody mezi ČS0 a ČS1 akumulací v 1.PP Objektu 1 je veden v souběhu 
s novou příjezdovou komunikací. Část trasy, zdroj vody a čerpací stanice ČS0 jsou 
mimo řešené území RP, budou řešeny samostatnou dokumentací. Souběžně 
s výtlakem budou v normové vzdálenosti uloženy kabely VN, NN a spolu s nimi 
budou uloženy i komunikační kabely.  
Rozsah : potrubí  475 m (z toho v řešeném území RP 330 m) 
 
Výtlak vody mezi ČS1 a ČS2 - trasa je navržena v souběhu s budoucí lanovou 
dráhou a sjezdovou tratí v lesním průseku.  
Rozsah : potrubí – 1280 m 
 
Výtlak vody mezi ČS2 a ČS3 - trasa je navržena v souběhu s budoucí sjezdovou tratí 
v lesním průseku. V koridoru sjezdovky budou souběžně s výtlakem v normové 
vzdálenosti uloženy kabely VN, NN, sdělovací kabely, rozvody zasněžování, 
vodovodní řad pitné vody a splašková kanalizace 
Rozsah : potrubí - 1530 m 
 
V koridoru sjezdovky budou souběžně s výtlakem v normové vzdálenosti uloženy 
kabely VN, NN, sdělovací kabely, rozvody zasněžování, vodovodní řad pitné vody a 
splašková kanalizace. 
 
Čerpací stanice ČSO - nachází se mimo území regulačního plánu 
Pro zásobování vodou pro zasněžování bude nutno zřídit vodní nádrž. Projektant 
navrhuje vytvoření přírodní vodní nádrže zahrazením údolí Rasovky cca 500 m pod 
Schwarzenberským kanálem a využití terénní konfigurace údolí pro zadržení 
potřebného množství vody. Na základě propočítaného potřebného množství sněhu 
pro zasněžování a kapacit systému zasněžování byl předpokládaný objem vodní 
nádrže odhadnut na 17 000 m3. Odhadovaná plocha nádrže by byla cca 1,2 ha při 
maximální hloubce 2-3 m. 
 
Čerpací stanice ČS1 
V Objektu 1 - dolního terminálu LD je umístěn technologický objekt čerpací stanice 
vody pro zasněžování. ČS a akumulační nádrž budou umístěny v 1.PP objektu. 
Jedná se o prostory pro čerpadla, akumulační nádrž a rozvodny VN, NN, ASŘ. 
 
Čerpací stanice ČS2 
Jedná se o jednopodlažní technologický objekt pro zasněžování s čerpáním a 
akumulací pro zasněžování. Je umístěný ve svahu kopce na okraji sjezdové trati 
v prostoru u stávající lesní cesty. Jedná se o objekt s jedním nadzemním podlažím a 
podzemním prostorem akumulace vody. Fasádní plášť bude tvořit dřevěný 
rastrovaný obklad. 
 
Čerpací stanice ČS3 
Tento technologický objekt pro zasněžování je součástí podzemního podlaží Objektu 
2 horního terminálu LD na Hraničníku (část B). Obsahuje prostor s čerpáním a 
akumulací pro zasněžování. Na střeše objektu bude umístěna vyhlídková terasa. 
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Rozvody VN v četně trafostanic 
 
Stavebně technické řešení vychází z výkonové bilance. Pro celou lokalitu se uvažuje 
elektrický příkon 2,7 MW. Vhodným způsobem provozování jednotlivých zařízení 
dojde k omezení celkového soudobého příkonu lokality. Pro provoz bude 
vybudováno dvojí připojení. Stávající nadzemní vedení VN ke Klápě bude před 
parkovištěm svedeno do zemního kabelu a v kabelech nově rozvedeno do nových 
trafostanic dle jednotlivých variant. Mimo řešené území RP bude lokalita zemním 
kabelem propojena na druhou kmenovou linku (u křižovatky dnešní příjezdové 
komunikace se silnicí na Zvonkovou). Kabel bude veden podél příjezdové 
komunikace. Stávající sloupová trafostanice bude odstraněna a nahrazena novou. 
Kabelové vedení elektřiny na Hraničník je projektováno v trase sjezdovky (varianty A 
a D) nebo lanovky (varianty B a C). 
 
Délka rozvodů VN: 
VN Klápa 2x450 m 
VN Klápa - Hraničník 2x2890 m 
 
VN mimo řešené území: 
VN ke sloupu stávajícího nadzemního VN na Klápu - 50 m  
VN k druhé VN lince 1530 m 
 
 
 
Sdělovací vedení pro LD 
Propojení stanic LD bude provedeno 2 zemními kabely, jeden průběžný stanice-
stanice, druhý od podpěry k podpěře. Do stejné rýhy jako sdělovací kabely lze umístit 
(vzdálenost 50 cm + odstínění) kabel VN. 
 
Podzemní kabelová vedení jsou podzemními objekty. Negativním jevem výstavby 
jsou výkopové práce, které budou prováděny při jejich pokládce. V trase pokládky 
rozvodů bude proveden výkop do hloubky 0,80 a šířky 0,60-1,20 m. 
 
V trase výkopu bude provedena skrývka humózní vrstvy zeminy, která bude 
deponována odděleně od ostatního výkopku. Po dokončení uložení rozvodů bude 
proveden zásyp původním materiálem, zadrnování, ohumusování oddělenou 
humózní zeminou a terén uveden do původního stavu.  
 
 
Sdělovací vedení pro výrobu technického sn ěhu (varianty A a D) 
Na řešené sjezdové trati bude rozmístěno celkem 45 sněžných děl. Optický ovládací 
kabely pro možnost dálkového zapínání a vypínání sněhových děl. budou položeny 
podél vodovodního potrubí pro hydroboxy společně NN kabely Regulace provozu děl 
je součástí dodávky děl.  
 
Rozsah : sdělovací kabely - trasa ČS1-ČS3 – 2800 m, trasa ČS0-ČS1 – 475 m (z 
toho v řešeném území RP 330 m) 
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Výkopy pro sít ě - shrnutí 
 
Varianta A: 
 
Ve sjezdovce: 2x VN 
   Kanalizace 
   Vodovod 
   Výtlak vody pro zasněžování 
   Výtlak vody do sněžných děl a hydroboxy 
   NN pro zasněžování 
   Optický kabel zasněžování 
Celková šíře výkopu: 3,75 m 
 
Po lanovkou:  sdělovací kabely lanovky  
Celková šíře výkopu: 0,60 m 
 
 
Varianta B: 
 
Pod lanovkou: 2x VN 
   Kanalizace 
   Vodovod 

Sdělovací kabely lanovky 
Celková šíře výkopu: 2,60 m 
 
 
Varianta C: 
 
Pod lanovkou: 2x VN 

Sdělovací kabely lanovky 
Celková šíře výkopu: 1,20 m 
 
 
Varianta D: 
 
Ve sjezdovce: 2x VN 
   Výtlak vody pro zasněžování 
   Výtlak vody do sněžných děl a hydroboxy 
   NN pro zasněžování 
   Optický kabel zasněžování 
Celková šíře výkopu: 2,30 m 
 
Po lanovkou:  sdělovací kabely lanovky  
Celková šíře výkopu: 0,60 m 
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Zařízení staveništ ě 
 
Hlavní zařízení staveniště je navrženo v prostoru staveniště č.1,. V prostoru tohoto 
staveniště budou umístěny následující objekty a plochy ZS: 

- dočasný objekt ZS – buňkoviště, ve kterém budou šatny pracovníků stavby 
- skladovací plochy kryté a volné 
- plocha pro parkování vozidel pracovníků stavby 
- mezideponie sejmutého humusu potřebného pro zpětné ohumusování 
- mezideponie vytěžené zeminy potřebné pro zpětný zásyp okolo objektů 
- vnitrostaveništní komunikace 
- zpevněné plochy pro odstavení stavebních mechanismů 

 

Na staveništi č.2. budou zřízeny pouze pohotovostní buňky pro pracovníky, tyto 
budou navrženy v rozsahu umožňujícím realizaci stavebních objektů, v prostoru 
stavenišť č.2., 3., 4. budou manipulační plochy pro pohyb stavebních mechanismů a 
min. nutné plochy pro skladování materiálu. Potřebné zázemí stavby bude na 
hlavním staveništi č.1. 

Na staveništi nebude zřizováno žádné výrobní zařízení staveniště ani zde nebude 
vyráběna betonová směs, tato bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

 

Hospoda ření s ornicí 
Humosní vrstvy nacházející se prostoru staveniště budou odvezeny na mezideponii 
umístěnou na daném staveništi, s následným použitím pro zpětné ohumusování 
volných ploch.  

Hospoda ření s ostatní zeminou  
Veškerá přebytečná vytěžená zemina bude bez mezideponování na staveništi 
odvezena na řízenou skládku. Zemina potřebná pro násyp a zásyp kolem objektů a 
do těles komunikací bude uložena na mezideponii situované v prostoru hlavního 
staveniště č.1. 

Realizace objekt ů inženýrských sítí 
Zemina vytěžená při realizaci inženýrských sítí bude uložena podél rýhy a bude 
použita pro zpětný zásyp rýhy. V místech, kde toto nebude možné, bude vytěžená 
zemina uložena na mezideponii situované v prostoru hlavního staveniště č.1 a bude 
použita na zpětný zásyp. Zemina nevhodná pro zpětný zásyp bude bez 
mezideponování odvezena na vhodnou skládku. 

Bourací práce 
Veškerá objekty a nepoužívané inženýrské sítě v bývalém areálu Klápa budou 
zbourány a odstraněny. Vybourané suti nevhodné k druhotnému využití budou 
odvezeny na vhodnou skládku. Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů 
vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. 

Zdroje materiál ů, zemníky a skládky 
Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku 
vytěžené, k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané 
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suti nevhodné k druhotnému využití a mezideponii zeminy potřebné pro zpětný zásyp 
kolem objektu a pro čisté terénní úpravy.  

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru 
těchto materiálů v recyklačním středisku. 

Zhotovitel zajistí zdroj humusu potřebného v závěru stavby pro ohumusování volných 
ploch. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou 
zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby. 

Betonová směs bude na stavbu dovážena z centrální betonárky.  

 
 
 
Pracovníci pro fázi výstavby  
 
Předpokládaný max. počet pracovníků při dodržení občanským zákoníkem 
stanovené 40 hod. týdenní pracovní době bude max. cca 100 prac. s tím, že počet se 
bude měnit dle průběhu výstavby a nasazení jednotlivých profesí. Předpokládaný 
počet pracovníků THP dodavatele stavby - v objektu buňkoviště bude cca 10 prac.  

Centrální zařízení staveniště potřebné pro zajištění výstavby stavby bude umístěno 
na ploše hlavního staveniště č.1.  

Dočasný objekt ZS - buňkoviště bude umístěn na volné ploše hlavního staveniště 
č.1. V dočasném objektu ZS - buňkoviště  budou šatny pracovníků stavby, základní 
hygienické zařízení a v případě potřeby kanceláře dodavatelů stavby. Objekt ZS 
bude napojen na elektrickou energii, vodu a kanalizaci.  

V prostoru staveniště budou v souladu s postupem stavebních prací a zajištěním 
docházkové vzdálenosti umístěny dle potřeby buňky chemického WC. 

V prostoru staveniště nebude zajišťován centrální prostor pro konzumaci stravy 
(jídelna), stravování pracovníků stavby bude zajištěno individuelně. 

Případné ubytování pracovníků na staveništi nelze zabezpečit. Lékařská péče bude 
v případě potřeby (úraz a pod.) zajištěna v nejbližším zdravotnickém zařízení 
 
 
 
Technika pro fázi výstavby  
 
Technika, jejíž využití je plánováno ve fázi výstavby, je podrobně uvedena v kapitole 
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu. Jedná se o stroje, které zajistí výkop 
stavební jámy, technika nutná pro základové konstrukce a konstrukci budov, pro 
odlesnění, pro zemní práce, pro lanovou dráhu (traťové podpěry a horní stanici), pro 
vybudování inženýrských sítí, pro vybudování komunikace. Jedná se o nákladní 
vozidla i speciální vozidla. Počty jsou vyčísleny v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní 
a jinou infrastrukturu. Údaje posloužily jako výchozí podklady pro hlukovou studii 
(část H. dokumentace). 
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Časový rozpis fází výstavby  
 

xxxx yyyy  
objekt 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
Objekt č.1                 
Objekt č.2                 
Lanová dráha                 
Sjezdovka                 
                 

 
Časový rozpis vychází z doporučení zpracovatele posouzení vlivu na prvky soustavy 
Natura 2000, zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace 
C. Posouzení vlivů záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Z důvodu rozmnožovacího období 
živočichů jsou v jarním období práce přerušeny (kromě lokality Klápa).  
 
 
 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace zám ěru a jeho 

dokon čení 
 
 Zahájení:  termín nestanoven 
 Dokončení: termín nestanoven 
 
 
 
B.I.8. Výčet dot čených územn ě samosprávných celk ů 
 
 Kraj: Jihočeský kraj 
 
 Obce: Nová Pec 
 Horní Planá 
 
 
 
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správ ních 
úřadů, které budou tato rozhodnutí vydávat 
 
 Územní rozhodnutí:  Regulační plán nahradí územní rozhodnutí na všechny stavby 

veřejné infrastruktury dle § 2 odst. 1 písm. k) stavebního 
zákona navržené v řešení návrhu regulačního plánu. 

 
 Stavební povolení:  Městský úřad Volary – Stavební úřad 
  Městský úřad Horní Planá – Stavební úřad 
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B.II. Údaje o vstupech 
 
B.II.1. Půda 
 
Zábor p ůdy 
 
V přehledu výměr zastavitelných ploch pro jednotlivé parcely (převzat od projektanta) 
je tabulkově uveden přehled jednotlivých parcel dotčených záborem záměru. 
Všechny parcely ve všech variantách se dotýkají pouze parcel na k.ú. Nová Pec. 
Vysvětlivky ke způsobu využití v ploše regulačního plánu: 

• P1 – parkoviště 1. etapa 
• P2 – parkoviště 2. etapa 
• LD1 – dolní terminál lanové dráhy 
• LD2 – koridor lanové dráhy 
• LD3 – horní terminál lanové dráhy 
• OS – odjezdová sjezdovka 
• ČOV – čistírna odpadních vod 
• LPG – zásobníky plynu 
• REZ-ŠED – územní rezerva pro šumavskou elektrickou dráhu 

 
Varianta A: 
Parcelní 
číslo 

dle KN 

Způsob využití dle 
KN 

 
Druh pozemku dle KN 

Zábor 
trvalý 
(m2) 

Zábor 
dočasný  

(m2) 

Způsob 
využití 

585   trvalý travní porost 920 0 DI-P1 
599/1 ostatní komunikace ostatní plocha 414 0 DI-P1 
599/2 ostatní komunikace ostatní plocha 714 0 DI-LD1 
605/2 manipulační plocha ostatní plocha 0 255 DI-LD2, DI-OS 

607   lesní pozemek 0 25202 DI-LD2, DI-OS 
611 neplodná půda ostatní plocha 2993 0 DI-P2 
612 neplodná půda ostatní plocha 93 0 DI-LD1 
613 zastavěná plocha a 

nádvoří 
budova s číslem popisným, 

č.p. 82, jiná stavba 
834 0 DI-LD1 

614/1 manipulační plocha ostatní plocha 23728 0 DI-LD1, DI-P1, 
TI-ČOV, TI-

LPG, REZ-ŠED 
614/2 jiná plocha ostatní plocha 2522 0 DI-LD1, DI-P1, 

REZ-ŠED 
614/3 jiná plocha ostatní plocha 2559 0 TI-LD1 

615   trvalý travní porost 5608 0 DI-P2 
616   trvalý travní porost 132 0 DI-P2 
617 ostatní komunikace ostatní plocha 462 0 DI-P2 
618 neplodná půda ostatní plocha 9923 0 DI-P2 

720/1   lesní pozemek 2849 101751 DI-LD2, DI-LD3, 
DI-OS 

1216   zastavěná plocha a nádvoří 157 0 DI-LD1, DI-P1, 
REZ-ŠED 

1217   zastavěná plocha a nádvoří 178 0 DI-LD1, DI-P1, 
REZ-ŠED 

1218   zastavěná plocha a nádvoří 211 0 DI-LD1 
1274   zastavěná plocha a nádvoří 67 0 DI-LD1 
1275   zastavěná plocha a nádvoří 199 0 DI-LD1 

C E L K E M  54 563 127 208  
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Varianta B: 
 
Parcelní 
číslo 

dle KN 

Způsob využití dle 
KN 

 
Druh pozemku dle KN 

Zábor 
trvalý 
(m2) 

Zábor 
dočasný  

(m2) 

Způsob 
využití 

585   trvalý travní porost 920 0 DI-P1 
599/1 ostatní komunikace ostatní plocha 414 0 DI-P1 
599/2 ostatní komunikace ostatní plocha 714 0 DI-LD1 
605/2 manipulační plocha ostatní plocha 0 106 DI-LD2 

607   lesní pozemek 0 19443 DI-LD2 
611 neplodná půda ostatní plocha 2993 0 DI-P2 
612 neplodná půda ostatní plocha 93 0 DI-LD1 
613 zastavěná plocha a 

nádvoří 
budova s číslem popisným, 

č.p. 82, jiná stavba 
834 0 DI-LD1 

614/1 manipulační plocha ostatní plocha 23728 0 DI-LD1, DI-P1, 
TI-ČOV, TI-

LPG, REZ-ŠED 
614/2 jiná plocha ostatní plocha 2522 0 DI-LD1, DI-P1, 

REZ-ŠED 
614/3 jiná plocha ostatní plocha 2559 0 TI-LD1 

615   trvalý travní porost 5608 0 DI-P2 
616   trvalý travní porost 132 0 DI-P2 
617 ostatní komunikace ostatní plocha 462 0 DI-P2 
618 neplodná půda ostatní plocha 9923 0 DI-P2 

720/1   lesní pozemek 2849 50022 DI-LD2, DI-LD3 
1216   zastavěná plocha a nádvoří 157 0 DI-LD1, DI-P1, 

REZ-ŠED 
1217   zastavěná plocha a nádvoří 178 0 DI-LD1, DI-P1, 

REZ-ŠED 
1218   zastavěná plocha a nádvoří 211 0 DI-LD1 
1274   zastavěná plocha a nádvoří 67 0 DI-LD1 
1275   zastavěná plocha a nádvoří 199 0 DI-LD1 

C E L K E M  54563 69571  

 
 
Varianta C: 
 
Parcelní 
číslo 

dle KN 

Způsob využití dle 
KN 

 
Druh pozemku dle KN 

Zábor 
trvalý 
(m2) 

Zábor 
dočasný  

(m2) 

Způsob 
využití 

585   trvalý travní porost 920 0 DI-P1 
599/1 ostatní komunikace ostatní plocha 414 0 DI-P1 
599/2 ostatní komunikace ostatní plocha 714 0 DI-LD1 
605/2 manipulační plocha ostatní plocha 0 106 DI-LD2 

607   lesní pozemek 0 19443 DI-LD2 
611 neplodná půda ostatní plocha 2993 0 DI-P2 
612 neplodná půda ostatní plocha 93 0 DI-LD1 
613 zastavěná plocha a 

nádvoří 
budova s číslem popisným, 

č.p. 82, jiná stavba 
834 0 DI-LD1 

614/1 manipulační plocha ostatní plocha 23728 0 DI-LD1, DI-P1, 
TI-ČOV, TI-

LPG, REZ-ŠED 
614/2 jiná plocha ostatní plocha 2522 0 DI-LD1, DI-P1, 

REZ-ŠED, 
KOR-ŠED 

614/3 jiná plocha ostatní plocha 2559 0 TI-LD1 
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615   trvalý travní porost 5608 0 DI-P2 
616   trvalý travní porost 132 0 DI-P2 
617 ostatní komunikace ostatní plocha 462 0 DI-P2 
618 neplodná půda ostatní plocha 9923 0 DI-P2 

720/1   lesní pozemek 1545 50022 DI-LD2, DI-LD3 
1216   zastavěná plocha a nádvoří 157 0 DI-LD1, DI-P1, 

REZ-ŠED 
1217   zastavěná plocha a nádvoří 178 0 DI-LD1, DI-P1, 

REZ-ŠED 
1218   zastavěná plocha a nádvoří 211 0 DI-LD1 
1274   zastavěná plocha a nádvoří 67 0 DI-LD1 
1275   zastavěná plocha a nádvoří 199 0 DI-LD1 

C E L K E M  53259 69571  

 
 
Varianta D: 
 
Parcelní 
číslo 

dle KN 

Způsob využití dle 
KN 

 
Druh pozemku dle KN 

Zábor 
trvalý 
(m2) 

Zábor 
dočasný  

(m2) 

Způsob 
využití 

585   trvalý travní porost 920 0 DI-P1 
599/1 ostatní komunikace ostatní plocha 414 0 DI-P1 
599/2 ostatní komunikace ostatní plocha 714 0 DI-LD1 
605/2 manipulační plocha ostatní plocha 0 255 DI-LD2, DI-OS 

607   lesní pozemek 0 25202 DI-LD2, DI-OS 
611 neplodná půda ostatní plocha 2993 0 DI-P2 
612 neplodná půda ostatní plocha 93 0 DI-LD1 
613 zastavěná plocha a 

nádvoří 
budova s číslem popisným, 

č.p. 82, jiná stavba 
834 0 DI-LD1 

614/1 manipulační plocha ostatní plocha 23728 0 DI-LD1, DI-P1, 
TI-ČOV, TI-

LPG, REZ-ŠED 
614/2 jiná plocha ostatní plocha 2522 0 DI-LD1, DI-P1, 

REZ-ŠED 
614/3 jiná plocha ostatní plocha 2559 0 TI-LD1 

615   trvalý travní porost 5608 0 DI-P2 
616   trvalý travní porost 132 0 DI-P2 
617 ostatní komunikace ostatní plocha 462 0 DI-P2 
618 neplodná půda ostatní plocha 9923 0 DI-P2 

720/1   lesní pozemek 1545 101751 DI-LD2, DI-LD3, 
DI-OS 

1216   zastavěná plocha a nádvoří 157 0 DI-LD1, DI-P1, 
REZ-ŠED 

1217   zastavěná plocha a nádvoří 178 0 DI-LD1, DI-P1, 
REZ-ŠED 

1218   zastavěná plocha a nádvoří 211 0 DI-LD1 
1274   zastavěná plocha a nádvoří 67 0 DI-LD1 
1275   zastavěná plocha a nádvoří 199 0 DI-LD1 

C E L K E M  53259 127208  

 
Shrnutí záboru: 
 

varianta Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) 
A 54 563 127 208 
B 54 563   69 571 
C 53 259   69 571 
D 53 259 127 208 
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Mimo území řešené regulačním plánem bude nezbytné realizovat související stavby, 
a to příjezdové komunikace a nádrž zasněžování.  
 
Příjezdové silnice kategorie S 7.5/50 (mimo plochu RP): 

• Var. 1: 
délka cca 1440 m, nová komunikace   10 800 m2 

• Var. 2(a)  
Délka cca 1350 m, nová komunikace  10 125 m2 
Délka cca 1 600 m, rozšíření ze 3 m na 7,5 m   7 200 m2 

• Var. 2(b)  
Délka cca 1200 m, nová komunikace  9 000 m2 
Délka cca 1 600 m, rozšíření ze 3 m na 7,5 m 7 200 m2 
 
Zábor pozemků pro příjezdovou komunikaci tedy pro variantu 1 činí cca 1,08 ha, pro 
variantu 2(a) cca 1,73 ha a pro variantu 2(b) cca 1,62 ha. Varianta 1 prochází přes 
ZPF a ostatní plochy, varianty 2(a) a 2(b) by zabíraly ZPF, PUPFL i ostatní plochy.  
 
Plocha nádrže pro zasněžování je projektantem orientačně stanovena na cca 1,2 ha. 
Umístěna bude v údolí Rasovky cca 500 m pod Schwarzenberským kanálem. Záměr 
by znamenal zábor parcel ZPF a ostatní plocha, PUPFL by nebyly dotčeny.  
 
 
 
Územní ochrana pozemk ů 
 
Chráněná území 
 
Plocha regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník se nachází v národním parku 
Šumava (asi 90% plochy), severovýchodní okraj plochy vybíhá na území CHKO 
Šumava (asi 10% plochy). Plocha regulačního plánu se nachází celá uvnitř EVL 
CZ0314024 Šumava a většina plochy (kromě severozápadního výběžku pod silnicí u 
Klápy) uvnitř PO CZ0311041 Šumava. Plocha se celá rozkládá na území CHOPAV 
Šumava. 
 
 
Ochranná pásma 
 
Území zahrnuje lesní porosty i ochranné pásmo lesa, které je zákonem stanoveno na 
50 metrů od jeho okraje. Území zasahuje ochranné pásmo vodních zdrojů. 
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B.II.2. Voda 
 
Areál Klápa – Hraničník bude zásobován z veřejné vodovodní sítě obce Nová Pec, a 
to ze stávajícího vodojemu v lokalitě Klápa. V průběhu výstavby záměru bude 
potřeba voda pro stavební práce (betonování patek stožárů lanovky, výstavba 
dalších objektů, především objektů na Klápě (všechny varianty) a objektů na 
Hraničníku (různé dle variant). Dále bude potřeba voda v sociálním zařízení 
staveniště a pitná voda pro potřeby zaměstnanců stavební firmy. Na začátku stavby 
bude vybudována definitivní přípojka vody vč. vodoměrné šachty, ve které bude 
osazena staveništní vodoměrná sestava. Na toto odběrné místo budou napojeny 
vnitrostaveništní rozvody vedoucí k jednotlivým místům spotřeby. Voda potřebná pro 
provoz dočasného objektu ZS - buňkoviště a ZS v části staveniště č.1 bude zajištěna 
staveništní přípojkou napojenou na stávající rozvod vody. Voda pro staveniště č.2 
bude muset být dočasně řešena zásobníky na vodu. V okamžiku zrealizování 
přípojek vodovodu bude provedeno připojení na tyto přípojky. Voda pro staveniště 
č.3. ,4. – zde se nepředpokládají žádné vysoké nároky na vodu; v případě potřeby 
bude řešeno dopravou vody v zásobnících. Dodávku vody zajistí dodavatel stavby. 
 
 
Provoz areálu bude vyžadovat potřebu pitné vody jak pro zaměstnance areálu, tak 
pro návštěvníky. Voda bude potřeba v objektu technického a provozního zázemí na 
Klápě, konkrétně v sociálních zařízeních a v provozu občerstvení. V případě 
realizace variant A nebo B bude potřeba voda pro objekt na Hraničníku. Rozvody 
vody ze stávajícího vodojemu na Klápě budou budovány nově.  
 
 
Potřeba vody pro varianty A a B bude následující: 
 
Trvale žijící osoby: 4 osoby x 150 l/os.den = 600 l/den = 0,6 m3/den 
Ubytování 72 osob x 150 l/os.den = 10 800 l/den = 10,8 m3/den 
Restaurace Klápa 1 x 150 jídel x 3 obrátky x 50 l/jídlo = 22 500 l/den = 22,5 m3/den 
Rest. Hraničník 1 x 150 jídel x 3 obrátky x 50 l/jídlo = 22 500 l/den = 22,5 m3/den 
Zaměstnanci (strojníci) 8 osob x 75 l/os.den = 600 l/den = 0,6 m3/den 
Zaměstnanci (ostatní) 25 osob x 50 l/os.den = 1250 l/den = 1,25 m3/den 
 
Denní spotřeba vody          58,25 m3 
Roční spotřeba vody   21 261,25 m3 
 
Průměrná denní potřeba – 58 250 l/den = 58,25 l/hod = 0,67 l/s 
Maximální denní potřeba – 0,67 l/s x 1,5 =  1,01 l/s 
Maximální hodinová spotřeba – 1,01 l/s x 2,1 = 2,12 l/s 
 
Délka vodovodních řadů: 
Z vodojemu do Klápy – délka 236 m  
Z Klápy na Hraničník – celková délka 2840 m  
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V případě realizace variant C nebo D bude objem odebírané vody nižší o objem vody 
pro restauraci na Hraničníku. V podkladech je vyčíslena následovně: 
 
Průměrná denní potřeba – 35 750 l/den = 35,75 l/hod = 0,41 l/s 
Maximální denní potřeba – 0,41 l/s x 1,5 =  0,62 l/s 
Maximální hodinová spotřeba – 0,62 l/s x 2,1 = 1,30 l/s 
 
V případě výběru těchto variant by nebyl realizován vodovodní řad na Hraničník. 
 
 
V případě výběru variant se sjezdovkou (varianty A a D) bude potřeba voda na 
zasněžování sjezdové trati. Potřeba vody pro zasněžování byla projektantem 
stanovena z plochy sjezdovky (8,6 ha) a žádané výšky sněhové pokrývky (0,3 m). Při 
počítané ztrátě 10% bylo potřebné množství sněhu stanoveno na 25 935 m3, tj. 
potřeba vody na 12 840 m3 na jedno vysněžení. Roční spotřeba vody je projektantem 
stanovena na 77 040 m3 (6x zasněžení za sezónu). 
 
Projektant navrhuje vytvoření přírodní vodní nádrže zahrazením údolí Rasovky cca 
500 m pod Schwarzenberským kanálem a využití terénní konfigurace údolí pro 
zadržení potřebného množství vody. Na základě propočítaného potřebného množství 
sněhu pro zasněžování a kapacit systému zasněžování byl předpokládaný objem 
vodní nádrže odhadnut na 17 000 m3. Odhadovaná plocha nádrže by byla cca 1,2 ha 
při maximální hloubce 2-3 m. 
 
V délce vedení vody na zasněžování budou rozmístěny tři akumulační nádrže. První 
z nich bude umístěna v podzemí objektů na Klápě, druhá je zhruba v polovině 
sjezdové trati (viz výkres), třetí v podzemí objektu na Hraničníku. Odtud budou 
potrubím zásobena sněžná děla, jejich počet je stanoven na 45 ks.  
 
Co se týče požární vody, je předpokládáno zřízení požární nádrže o objemu 35 m3 
v podzemí objektu na Klápě. Požární nádrž v podzemí objektu na Hraničníku by byla 
budována jen pro varianty A,B a D.  
 
 
 
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
 
Při výstavbě lanové dráhy bude stavebním materiálem vlastní technologická část 
lanovky – opěry, lana, sedačky, pohonný elektromotor. Pro výstavbu patek pro 
uchycení podpěr bude zapotřebí cca 360 m3 betonu (20 patek 3x3x2 m).  
 
Největší objem materiálu je nutný pro výstavbu objektů. Budou zapotřebí stavební 
materiály pro výstavbu objektu technického a provozního zázemí na Klápě (všechny 
varianty) a na Hraničníku (varianty A a B) - cihly, beton, dřevo, písek, ocel, měděný 
plech, kámen. Množství potřebných materiálů bude možné vyčíslit až v dalších 
stupních projektové přípravy, řádově lze odhadnout množství na desetitisíce tun 
materiálu. Nezávadnost použitých materiálů z hlediska zdraví obyvatel a životního 
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prostředí musí doložit dodavatel stavby a bude prověřena v kolaudačním řízení, což 
je standardní záležitost.  
 
Přibližně odhadnout lze množství materiálu potřebného k vybudování silnic a 
parkovišť (ploch se živičným povrchem). Záměr počítá s následujícími plochami:  
 
Lokalita Klápa (plocha RP): 
Páteřní komunikace 5 120 m2 
Parkovací stání zpevněné  4 095 m2 
Zásobování     840 m2 
Celkem  10 055 m2 
 
Příjezdové silnice kategorie S 7.5/50 (mimo plochu RP): 

• Var. 1: 
délka cca 1440 m, nová komunikace   10 800 m2 

• Var. 2(a)  
Délka cca 1350 m, nová komunikace  10 125 m2 
Délka cca 1 600 m, rozšíření ze 3 m na 7,5 m   7 200 m2 

• Var. 2(b)  
Délka cca 1200 m, nová komunikace  9 000 m2 
Délka cca 1 600 m, rozšíření ze 3 m na 7,5 m 7 200 m2 
 
Pro potřebu procesu EIA je možné stanovit orientační potřebu materiálu z plochy 
vozovky a z obvyklé konstrukční výšky vozovky 0,6 m. 
 
Plocha na Klápě:     10 055 x 0,6 =   6 033 m3 
Příjezdová silnice ve variantě 1:  10 800 x 0,6 =   6 480 m3 
Příjezdová silnice ve variantě 2(a): 17 325 x 0,6 = 10 395 m3 
Příjezdová silnice ve variantě 2(b): 16 200 x 0,6 =   9 720 m3 
 
Potřeba materiálu se bude pohybovat kolem 12,5 tis m3 – 16,5 tis m3 dle zvolené 
varianty příjezdu. Údaj je třeba chápat jako čistě orientační. Použité materiály budou 
štěrk, makadam, kamenivo a povrchová vrstva z asfaltového betonu nebo ze živičné 
směsi. Stanovená potřeba materiálu bude navýšena o další materiály z betonu 
(mostní konstrukce, roury) a z oceli (zábradlí, dopravní značení). Rozdíly mezi 
variantami jsou malé a materiál bude pokryt produkcí stávajících kamenolomů a 
obaloven živičných směsí v oblasti.  
 
Za stavební materiál by bylo možné považovat i zeminu. Dle předběžných výpočtů 
projektanta se očekává naopak přebytek výkopového materiálu.  
 
Při výstavbě bude potřeba určité množství pohonných hmot a mazadel. Pohonné 
hmoty pro stavební mechanismy budou na staveniště přiváženy v cisternách, oleje 
v barelech. Nákladní automobily budou zřejmě zásobovány pohonnými hmotami 
mimo staveniště u čerpacích stanic. Celkové množství nelze v současné fázi přípravy 
záměru stanovit. 
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Elektrická energie potřebná pro fázi výstavby bude zajištěna následovně: pro provoz 
zařízení staveniště č.1 a pro výstavbu bude zajištěna vybudováním staveništní 
přípojky ze stávajícího vedení VN. Na stavbě bude dočasně zřízena mobilní TS, ze 
které bude staveništními rozvody provedeno napájení staveniště č.1. Staveniště č.2 
bude, pokud to bude potřeba, dočasně zásobeno elektřinou pomocí mobilního diesel 
agregátu a následně po zrealizování přípojky VN, NN pro terminál. č.2 přepojeno na 
tento zdroj. Staveniště č.3 a 4 bude, pokud to bude potřeba, dočasně zásobeno 
elektřinou pomocí mobilního diesel agregátu. Stavební odběr elektrické energie 
z distribuční sítě bude zajištěn na základě vyjádření dodavatele elektrické energie 
k podané žádosti o nové připojení staveništního rozvodu na síť. Tuto žádost podá 
investor, popř.dodavatel stavby spolu s energetickou bilancí a situací vedení rozvodů 
VN a umístění dočasné staveništní trafostanice.  
 
Pro provoz bude vybudováno dvojí připojení. Stávající nadzemní vedení VN ke Klápě 
bude před parkovištěm svedeno do zemního kabelu a v kabelech nově rozvedeno do 
nových trafostanic dle jednotlivých variant. Mimo řešené území RP bude lokalita 
zemním kabelem propojena na druhou kmenovou linku (u křižovatky dnešní 
příjezdové komunikace se silnicí na Zvonkovou). Kabel bude veden podél příjezdové 
komunikace. Stávající sloupová trafostanice bude odstraněna a nahrazena novou. 
Současná TS bude využita pouze v počáteční fázi výstavby pro napojení staveniště 
do doby, než budou realizovány nové VN kabely a trafostanice. Kabelové vedení 
elektřiny na Hraničník je projektováno v trase sjezdovky (varianty A a D) nebo 
lanovky (varianty B a C). 
 
Za provozu bude potřeba elektrická energie především pro pohon strojovny lanové 
dráhy, elektrospotřebiče na Klápě, objekt na Hraničníku (různé dle variant), pro 
čerpání vody a zasněžování sjezdové dráhy (různé dle variant). Určitou spotřebu 
elektrické energie mají i ostatní zařízení: ČOV, zásobníky plynu, čerpání pitné vody, 
osvětlení). Příkon elektrické energie: 
 

Varianta A 2,70 MW 
Varianta B 0,72 MW 
Varianta C 0,66 MW 
Varianta D 2,60 MW 

 
 
Po konzultaci s projektantem byla doplněna spotřeba el. energie: 
 

Předpokládaná spot řeba v obdobích /MWh/  Var A Var B Var C Var D 
Zimní období 3471 843 784 3410 
Letní období 331 330 311 312 
Celkem spot řeba za rok 3802  1173 1095 3722 

 
V případě varianty A a D je souhrnná bilance el. nad hranicí kapacity. Hlavní odběry 
jsou však lanová dráha a zasněžování, které však bude v provozu až po ukončení 
provozu LD, nebude tudíž docházet k maximálnímu odběru. Je počítáno s tím, že 
bude stanoveno provozní opatření, které by omezilo souběh těchto odběrů. Kapacita 
přívodu bude tudíž dostatečná. 
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Pro vytápění objektů na Klápě a pro ohřev teplé vody bude využit zemní plyn. 
V okrajové části plochy parkoviště je vyčleněno místo, kde bude umístěna 
zásobníková tlaková stanice propanu s výparníkem. Okolo zásobníků a výparníku 
bude vytvořen ochranný prostor, který bude na jeho hranici oplocen. Budou zde 
umístěny dva podzemní zásobníky kapalné fáze propanu o objemu 17 000l. Před 
vstupem do každé části objektu bude v nice na fasádě objektu na plynovodu osazen 
hlavní uzávěr objektu a podružné měření plynu. V objektech budou umístěny plynové 
spotřebiče – kotle na vytápění a ohřev TV. Pro části A,B budou dva závěsné plynové 
kondenzační kotle každý o výkonu 80kW umístěny ve společném prostoru. Plynové 
kotle budou sloužit pro vytápění objektů a ohřev TV. V části C budou umístěny tři 
závěsné plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 100kW. Odkouření bude od 
kotlů provedeno do komína. Uvedené údaje slouží jako jeden z podkladů pro 
zpracování rozptylové studie. 
 
 
Jako záložní zdroje budou instalovány náhradní zdroj elektrické energie, 
dieselagregát, který bude v případě výpadku dodávky elektřiny zásobovat budovu 
dolního terminálu lanové dráhy. K vyprázdnění vozů lanové dráhy (není určen pro 
trvalý provoz) při tomto nouzovém provozu bude sloužit dieselmotor. Uvedená 
zařízení budou sloužit pouze v případě potřeby, pravidelný odběr nafty pro tato 
zařízení proto nelze vyčíslit.  
 
 
Pro osetí průseků sjezdové a lanové dráhy v lesních porostech bude zapotřebí 
travního semene. Vhodnou směs doporučujeme zkonzultovat s příslušným orgánem 
ochrany přírody (Správa NP a CHKO Šumava). Pro ozelenění areálu na Klápě 
dřevinami budou potřeba sazenice stromků. Spektrum bude navrženo v rámci 
sadových úprav, doporučujeme projekt sadových úprav konzultovat s příslušným 
orgánem ochrany přírody (Správa NP a CHKO Šumava). 
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B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
 
Během výstavby bude probíhat relativně intenzivní přeprava stavebních materiálů, 
ornice a výkopového materiálu. Stavební materiál bude dopravován odjinud na 
staveniště, ornice a výkopový materiál budou převáženy na plochách staveniště. 
Ornice bude dopravována do zemníků a z nich na místo definitivního určení 
(rozprostření na zelené plochy, případně jinam). Zpracovatelem ZOV byla bilance 
vyčíslena na cca 900 m3 odpadů z bourání objektů a 10 350 m3 přebytečné zeminy 
z výkopů (více viz kapitola B.III.3. Odpady). Tyto objemy budou ze staveniště 
odvezeny nákladními automobily. Vyčíslení jízd je uvedeno v této kapitole níže.  
 
Technika pro fázi výstavby 
 
Zajištění a výkop stavební jámy  

- pásové rypadlo např. CAT 
- rýpadlo - nakladač 
- nákladní automobil (např. MAN, MERCEDES, TATRA apod.) 
 

Základové konstrukce a nosná konstrukce budovy 
- věžový jeřáb 
- mobilní jeřáb 
- čerpadlo betonové směsi 
- automix (např. MAN, MERCEDES, TATRA apod.) 
- cirkulárka / motorová pila 
- svářecí trafo 
- kompresor 
- sbíjecí kladivo 
- nákladní automobil (např. MAN, MERCEDES, TATRA apod.) 
- lehký nákladní automobil (do 3,5t) 
 

Zemní práce (těleso komunikací, inženýrské sítě) 
- kolový/ pásový bagr např. CAT  
- rýpadlo – nakladač např. CAT 
- kolový nakladač (bobcat apod.)  
- nákladní vozy např. TATRA, MAN, MERCEDES apod. 
 

LD (traťové podpěry, horní stanice) 
- kráčející bagr např. MENZIMUCK  
- pásové vozidlo např. DUMPER 
- automix na dopravu betonové směsi (např.MAN, MERCEDES, TATRA 
apod.) 
- mobilní jeřáb  
- nákladní vozy např.TATRA, MAN, MERCEDES apod. 

 
Inženýrské sítě - pokládka, zásyp rýh 

- mobilní jeřáb 
- kolový nakladač (bobcat apod.)  
- automix na dopravu betonové směsi (např. MAN, MERCEDES, TATRA) 
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- nákladní vozy např. TATRA, MAN, MERCEDES apod. 
- lehký nákladní automobil (nosnost do 3 t) 
- vibrační válec malý - hutnění zásypů rýh 

 
Komunikace - vrstvy vozovky 

- kolový nakladač (bobcat apod.)  
- kompresor, sbíjecí kladivo 
- silniční válec 
- vibrační válec 

 
Odlesnění 

- pásové dozery např. CAT 
- harvestor na rameni na pásovém podvozku např. CAT 
- speciální technika na stahování dřeva 
- NA pro odvoz dřeva 

 
Nákladní vozidla 
 
Celková hmotnost nákladního vozidla bude do 25t. Pro stanovení počtu nákladních 
vozidel odvážejících vytěženou zeminu je uvažováno s naložením max. 12 m3 
zeminy na jeden nákladní automobil. Automixy pro dopravu betonové směsi budou 
použity se zásobníky vel. 3 - 8 m3. 
 
V následujícím přehledu je uvedena celková bilance max.počtu vyjíždějících 
nákladních aut během jednoho pracovního dne  ze staveniště č. 1,2,3,4. Jedná se o 
max.počty jízd aut, které nebudou dosaženy každý den. 
 

nákladní automobil  
činnost do 3,5 t do 25t 
Přípravné práce, přeložky sítí 2 2 
Výkop stavební jámy 2 32 
Nosná konstrukce 2 9 
Zásypy, čisté terénní úpravy 3 4 
Ostatní stavební práce 3 2 
Kácení stromů Viz níže Viz níže 

 
Speciální vozidla 
 

    
 
činnost Harvestor na 

pásovém podvozku 
např. CAT 

Technika pro 
stahování dřeva 

Technika pro 
odstranění pařezů 

Nákladní 
automobily 

Dozery 

Kácení stromů 2 soupravy/ 2prac. 
Směny/ den 

    
Odstranění pařezů   2 soupravy/ 2prac. 

Směny/ den 
  

Stahování dřeva  2 soupravy/ 2prac. 
Směny/ den 

   
Odvoz dřeva    16x/ při 2 prac. 

Směnách/ den 
 

Úprava terénu     Dozer např. 
CAT/1 prac. 
Směna/ den 
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Podmínkou realizace záměru je vybudování příjezdové cesty. Navrženy jsou dvě 
varianty příjezdu – západnější (varianta 1 kolem Lázu) a východnější (varianta 2 
kolem dřevoskladu. Obě varianty jsou navrženy v kategorii S7,5/50. Obě varianty se 
rozcházejí poté, co opustí západní okraj Nové Pece.  
 
Varianta kolem dřevoskladu využívá ve své první části délky cca 1 150 m stejnou 
trasu jako záměr „Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – 
Bližší Lhota – Zadní Zvonková“, který úspěšně prošel posouzením EIA (více viz 
kapitola B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry), což je úsek 
částečně využívající účelovou komunikaci a částečně vedený v nové stopě. Od 
křižovatky se silnicí III/1631 (stávající silnice na Zvonkovou) se odklání na stávající 
účelovou komunikaci na Klápu. V úseku délky cca 1150 – 1230 m dle varianty se 
počítá s rozšířením na stanovenou kategorii. Poslední úsek popisované varianty 
bude budován v nové trase a má dvě podvarianty příjezdu na parkoviště přes 
Rasovku, Novopecký smyk a stávající komplex luk v jejich nivě – severnější délky 
cca 590 m, jižnější délky cca 460 m.  
 
Varianta západnější využívá stávající komunikaci III/1632 až před Láz. Před okrajem 
zemědělského areálu by se odklonila nově budovaná komunikace a směřovala 
přibližně v trase bývalé polní cesty k parkovišti na Klápě. Délka varianty je cca 1450 
m a nemá žádné podvarianty. 
 
V zájmovém území nebylo prováděno pravidelné sčítání dopravy, proto byl 
zpracovatelem dopravního řešení regulačního plánu proveden v jednotlivých 
dotčených úsecích kvalifikovaný odhad současného dopravního zatížení. Vymezení 
jednotlivých úseků je patrné z následujícího obrázku:  
 

 
Obr. 1. – Vymezení úsek ů 
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Obrázek s podkladovou mapou viz předchozí text (kapitola B.I.6. Popis technického 
a technologického řešení záměru).  
 
Zároveň byly odhadnuty očekávatelné dopravní intenzity na dotčených komunikacích 
pro varianty 1 a 2 přístupové komunikace a pro obě etapy parkoviště (432 nebo 930 
parkovacích míst). Očekávané dopravní zátěže na jednotlivých komunikacích 
v zimním období jsou uvedeny v následující tabulce (před lomítkem je vždy uveden 
celkový počet vozidel, za lomítkem podíl těžké dopravy): 
 
 

dopravní intenzity za 24 hod v zimním  období  
(vozidel celkem / z toho těžkých nákladních) 

stav po realizaci varianty 1 stav po realizaci varianty 2 úsek 
silnice 

současný 
stav 432 míst 930 míst 432 míst 930 míst 

úsek 1  600 / 120 1400 / 190 2200 / 190 1400 / 190 2200 / 190 
úsek 2 300 / 80 300 / 80 300 / 80 200 / 50 200 / 50 
úsek 3 150 / 60 150 / 60 150 / 60 80 /30 80 / 30 
úsek 4 150 / 60 150 / 60 150 / 60 150 / 60 150 / 60 
úsek 5 200 / 70 1000 / 140 1800 / 140 1150 / 180 1950 / 180 
úsek 6 200 / 70 1000 / 140 1800 / 140 200 / 70 200 / 70 
úsek 7 0 / 0 800 / 70 1600 / 70 0 / 0 0 / 0 
úsek 8 200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70 200 / 70 
úsek 9 0 / 0 0 / 0 0 / 0 950 / 110 1750 / 110 
úsek 10 0 / 0 0 / 0 0 / 0 800 / 70 1600 / 70 

 
 
V letním období (viz následující tabulka) se předpokládají dopravní intenzity shodné 
při obou uvažovaných kapacitách (etapách) parkoviště a výrazně nižší než v zimním 
období: 
 

dopravní intenzity za 24 hod v letním  období  
(vozidel celkem / z toho těžkých nákladních) 

úsek 
silnice 

současný stav stav po realizaci 
varianty 1 

stav po realizaci 
varianty 2 

úsek 1  600 / 120 860 / 150 860 / 150 
úsek 2 300 / 80 300 / 80 200 / 50 
úsek 3 150 / 60 150 / 60 80 / 30 
úsek 4 150 / 60 150 / 60 150 / 60 
úsek 5 200 / 70 460 / 100 610 / 140 
úsek 6 200 / 70 460 / 100 200 / 70 
úsek 7 0 / 0 260 / 30 0 / 0 
úsek 8 200 / 70 200 / 70 200 / 70 
úsek 9 0 / 0 0 / 0 410 / 70 
úsek 10 0 / 0 0 / 0 260 / 30 

 
Z uvedené dopravní zátěže vychází výpočty hlukové a rozptylové studie: část 
dokumentace I. Rozptylová studie a část dokumentace H. Hluková studie.  
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B.III. Údaje o výstupech 
 
 
B.III.1. Ovzduší 
 
Součástí dokumentace je Rozptylová studie, zpracovatel Mgr. I. Dvořáková, září 
2011 (část dokumentace I. Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č. 
86/2002 Sb. Propojení Klápa – Hraničník). Následující údaje jsou stručným výtahem 
z této podrobné studie. 
 
 
 
Fáze výstavby:  
 
Při zahájení stavby a provádění zemních prací lze očekávat zvýšené imisní hodnoty, 
a to především prašnosti. Tento stav není trvalý ani není rovnoměrný po dobu 
výstavby a lze jej velice obtížně blíže specifikovat. Je sice možné namodelovat určité 
zatížení stanoveným počtem stavebních strojů se spalovacími motory a příslušný 
počet nákladních vozidel, avšak jakákoliv modelová situace bude v takových 
případech vždy vzdálena skutečnosti a nebude postihovat všechny jevy, při nichž 
jsou do volného ovzduší emitovány škodliviny. Pro namodelování druhotné prašnosti 
a prašnosti způsobované přesunem hmot zatím neexistuje vhodná metodika. A právě 
tato prašnost, kromě hluku, bývá nejčastějším problémem u staveb tohoto 
charakteru. Vzhledem k umístění stavby lze v tomto případě očekávat, že stavba 
nebude mít negativní vliv na zdraví lidí.  
 
Situace na staveništi se velice rychle mění. I když lze na základě zkušeností 
předpovědět, že za určitých podmínek provozu a meteorologických stavů může 
v bezprostřední blízkosti stavby docházet k překračování nejvýše přípustných 
koncentrací škodlivin, především prachu s významným podílem nesuspendovaných 
částic a v menší míře oxidů dusíku, nelze se této situaci zcela vyhnout. 
 
Pro omezení negativních vlivů provádění stavby je nutno v plánu organizace 
výstavby stanovit přísná pravidla. Přesunované hmoty je nutno zkrápět a to nejen na 
vozidlech, ale i na vlastním staveništi. Druhotnou prašnost lze snížit řádnou očistou 
všech vozidel před jejich výjezdem na veřejné komunikace, což ostatně ukládá i 
silniční zákon. Nevyhnutelnost krátkodobého a přechodného stavu vyššího zatížení 
okolí nesmí vést k potlačování všech realizovatelných opatření ke snížení tohoto 
nepříznivého vlivu. Jedním z nich je též maximální intenzita provádění stavebních 
prací, a tím zkrácení doby výstavby na nezbytně nutnou dobu. Využití všech opatření 
směřujících k minimalizaci nepříznivého účinku na okolí je nutno řešit již v rámci 
projektu organizace výstavby. 
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Fáze provozu:  
 
Škodliviny do volného ovzduší budou vypouštěny následujícími zdroji znečišťování 
ovzduší: 
 
• Z1 – plynová kotelna pro část A a B objektu č. 1 o celkovém výkonu 160 kW 
• Z2 – plynová kotelna pro část C objektu č. 1 o celkovém výkonu 300 kW 
• Z3 – dieselagregát pro objekt č. 1 o výkonu 56 kW 
• Z4 – dieselmotor pro lanovou dráhu o výkonu 175 kW 
• Z5 – podzemní garáže o kapacitě 40 parkovacích stání 
• Z6 – ČOV s produkcí kalu 105 m3*rok-1 
• Z7-22 – záchytné parkoviště o kapacitě 930 parkovacích stání pro osobní 

automobily, 10 stání pro zájezdové autobusy a 4 stání pro linkové autobusy 
 
Odvod spalin, respektive vzdušniny, do volného ovzduší ze zdrojů č. 1 až 6 budou 
zajišťovat samostatné výdechy. Tyto zdroje jsou bodové. Zdroje č. 7 - 22, tj. záchytné 
parkoviště pro návštěvníky, jsou uvažovány jako liniové. 
 
Následující tabulky ukazují přehled vypočtených nejvyšších imisních koncentrací 
jednotlivých znečišťujících látek ve výšce 1,5 m nad terénem, tj. v dýchací zóně 
člověka. Škodliviny, pro které jsou platnou legislativou stanovené imisní limity, tj. 
závazné hodnoty, jsou vyznačeny tučně. 
 
 
Výpočtem byly zjištěny tyto absolutní maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace: 
 

škodlivina č. 
referenčního 

bodu 

hodinové maximum 
[µg*m-3] 

SO2 66 162,405 
CO 56 728,485 
PM10 44 38,430 
NO2 44 140,035 
NOx 44 1 314,883 
benzen 56 10,058 
CxHy 56 193,680 
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V případě příčných profilů vynesených v místě dvou obytných domů v Nové Peci 
stojících při příjezdové komunikaci č. III/1632 byla vypočtena následující maxima: 
 

škodlivina č. 
referenčního 

bodu 

hodinové maximum - 
příjezd 
[µg*m-3] 

SO2 7 0,073 
CO 7 25,140 
PM10 7 1,163 
NO2 7 1,131 
NOx 7 20,778 
benzen 7 0,341 
CxHy 7 5,852 

 
U žádné ze sledovaných škodlivin nepřekračuje vypočtené krátkodobé maximum 
hodnotu imisního limitu, případně nejvyšší krátkodobé koncentrace doporučené 
Státním zdravotním ústavem.  
 
 
8 hodinové maximum pro oxid uhelnatý: 
 

škodlivina č. 
referenčního 

bodu 

8 hodinové 
maximum 
[µg*m-3] 

CO 56 471,995 
 
Pro příjezdovou komunikaci byla zjištěna následující koncentrace: 
 

škodlivina č. 
referenčního 

bodu 

8 hodinové maximum - 
příjezd 
[µg*m-3] 

CO 7 16.916 
 
 
Vypočtená maxima denních koncentrací vykazují tyto hodnoty: 
 

škodlivina č. 
referenčního 

bodu 

denní maximum 
[µg*m-3] 

SO2 66 1,576 
CO 56 9,933 
PM10 35 0,458 
NOx 57 1,599 
benzen 56 0,127 
CxHy 56 2,525 
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V místě dvou rodinných domů v Nové Peci u příjezdové komunikace byly vypočteny 
tyto maximální denní koncentrace: 
 

škodlivina č. 
referenčního 

bodu 

denní maximum - 
příjezd 
[µg*m-3] 

SO2 7 0,002 
CO 7 0,595 
PM10 7 0,028 
NO2 7 0,027 
NOx 7 0,492 
benzen 7 0,008 
CxHy 7 0,178 

 
Následující tabulka průměrných ročních koncentrací sledovaných škodlivin je 
doplněna o hodnoty pozaďových koncentrací, stanovených výše popsaným 
způsobem, imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky a procentuální vyjádření 
vyčerpání limitních hodnot po součtu s pozadím: 
 

škodlivina pozadí 
[µg*m-

3] 

max. 
roční 

průměr 
[µg*m-3] 

součet 
[µg*m-

3] 

limit 
[µg*m-3] 

vyčerpání 
limitu 
[%] 

SO2 1,8 1,366 3,166 20 15,8 

CO 306,4 8,612 315,012 nest. - 

PM10 8,3 0,370 8,670 40 21,7 

NO2 13,5 0,166 13,666 40 34,2 

NOx 16,5 1,387 17,887 30 59,6 

benzen 1,0 0,110 1,110 5 22,2 

CxHy - 2,189 - nest. - 

 
Okolí příjezdové komunikace v Nové Peci v blízkosti rodinných domů bude 
zatěžováno maximálně těmito koncentracemi škodlivin: 
 

škodlivina pozadí 
[µg*m-

3] 

max. roční 
průměr - 
příjezd 
[µg*m-3] 

součet 
[µg*m-

3] 

limit 
[µg*m-3] 

vyčerpání 
limitu [%] 

SO2 1,8 0,002 1,802 20 9,0 

CO 306,4 0,516 306,916 nest. - 

PM10 8,3 0,022 8,322 40 20,8 

NO2 13,5 0,023 13,523 40 33,8 

NOx 16,5 0,426 16,926 30 56,4 

benzen 1,0 0,007 1,007 5 20,1 

CxHy - 0,147 - nest. - 

Z praxe je známo, že nezpůsobí-li zdroj překročení krátkodobých imisních 
koncentrací, až na nepatrné výjimky ve velice zatížených lokalitách, splní bez 
problémů takový zdroj i dlouhodobé limity. 
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B.III.2. Odpadní vody 
 
Ve fázi výstavby budou v sociálním zařízení staveniště vznikat splaškové odpadní 
vody. Jejich zneškodňování musí probíhat v souladu s Nařízením vlády o ukazatelích 
a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech č. 61/2003 Sb. Konkrétní technické řešení bude zpracováno 
v dalších fázích přípravy záměru, s největší pravděpodobností budou použita 
chemická WC v zařízeních staveniště. 
 
Fáze výstavby: 
 
Staveništ ě č.1 (Klápa) = Odvedení srážkových vod ze staveniště a vod ze 
stavebních jam zajistí vybraný dodavatel stavby. V rámci půdorysu navrhované 
budovy stavby budou případně zřízeny sběrné záchytné jímky, kam bude sveden 
provizorní odvodňovací drenážní systém v prostoru stavební jámy. U stavební jámy 
budou zřízeny sedimentační jímky, do kterých bude přečerpávána voda ze 
záchytných jímek umístěných ve stavební jámě. Z těchto sedimentačních jímek bude 
voda po usazení kalů vypouštěna provizorním potrubím do stávajících vodotečí. Po 
vybudování definitivních přípojek kanalizace budou vody ze sedimentačních jímek 
čerpány do nových přípojek dešťové kanalizace. Odvodnění povrchových ploch 
z prostoru staveniště bude zajištěno vsakem do nezpevněného terénu. 
 
Splaškové vody z objektů zařízení staveniště budou svedeny do provizorního septiku 
s pravidelnou likvidací splašků (odvozem fekálními vozy). V prostoru staveniště 
budou rovněž v souladu s postupem stavebních prací a zajištěním docházkové 
vzdálenosti umístěny dle potřeby buňky chemického WC. 
 
Staveništ ě č.2 (Hrani čník) = Odvedení srážkových vod ze staveniště a vod ze 
stavebních jam zajistí vybraný dodavatel stavby. V rámci půdorysu navrhované 
budovy stavby budou případně zřízeny sběrné záchytné jímky, kam bude sveden 
provizorní odvodňovací drenážní systém v prostoru stavební jámy. U stavební jámy 
budou zřízeny sedimentační jímky, do kterých bude přečerpávána voda ze 
záchytných jímek umístěných ve stavební jámě. Z těchto sedimentačních jímek bude 
voda po usazení kalů vypouštěna provizorním potrubím do provizorních vsaků. 
Odvodnění povrchových ploch z prostoru staveniště bude zajištěno vsakem do 
nezpevněného terénu. V prostoru staveniště budou v rámci zajištění docházkové 
vzdálenosti umístěny dle potřeby buňky chemického WC. 
 
Staveništ ě č.3 a 4 (lanovka a sjezdovka) = Výskyt srážkových vod ze stavebních 
jam resp. výkopů  je minimální a bude řešen vsaky do nezpevněného terénu. 
V prostoru staveniště budou v rámci zajištění docházkové vzdálenosti umístěny dle 
potřeby buňky chemického WC. 
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Fáze provozu: 
 
Splaškové vody 
 
Během provozu budou zdrojem splaškových odpadních vod objekty na Klápě 
(všechny varianty) a na Hraničníku (ve variantách A a B). Splaškové vody budou 
odvedeny kanalizací do ČOV a vyčištěné vody poté do Novopeckého potoka.  
 
Trasa splaškové kanalizace z Hraničníku bude vedena v souběhu s výtlačným 
vodovodním řadem a to podél sjezdovky a ve spodní části podél lanovky (varianty A 
a D) nebo podél lanovky (varianta B). Splašková kanalizace z objektů Klápy bude 
vedena v komunikaci pod objekty v souběhu s dešťovou kanalizací ze střech budov. 
Sběrač z Klápy k ČOV bude délky cca 325 m, sběrač z Hraničníku délky cca 2 850 m  
 
K čištění je navržena biologická ČOV AS-VARIOcomp 375 N/ULTRA sestávající se z 
3 ks AS-VARIOcomp 125 N/ULTRA s předřazenou čerpací šachtou, sestávající se z 
mechanické a biologické (aktivační) části a mikrofiltrace, maximální průtok 61 
m3/den, osazená dle TDP dodaným výrobcem, s dmychadlem umístěným v 
samostatné šachtě. ČOV bude zabezpečená obetonováním proti zvýšené hladině 
podzemní vody. Umístění ČOV je navrhováno do SZ rohu areálu za parkoviště (viz 
Přílohy). Zde bude umístěno rovněž dmychadlo ČOV do plastového uzavřeného 
krytu, vybaveného nasávacími komínky. Pro osazení ČOV je nutné vykopání 
stavební jámy o patřičných půdorysných rozměrech a vybetonování podkladní 
betonové desky.  
 
Vyčíslení množství splaškových vod pro varianty A a B: 
 

Vybavení  jednotka 
Počet 
jednotek 

Koeficient  
přepočtu 
na EO 

Q (m3/den) 
BSK5 
(kg/den) 

Trvale žijící obyvatelé osoba  4 1   0,6   0,24 
Ubytovaní hosté lůžko  72 1 10,79   4,32 
Restaurace Klápa a Hraničník místo u stolu  300 1 45 18 
Zaměstnanci (strojníci) zaměstnanec  8 0,5   0,6   0,24 
Zaměstnanci (ostatní) zaměstnanec  25 0,33  1,237   0,495 
Celkem    58.23  

 
EO = ekvivalentní obyvatel 
Počet ekvivalentních obyvatel v areálu celkem 388 EO 
 
Celkové množství odpadních vod 58,23 m3/den 
Množství organického znečištění celkem 23,29 kg/den 
 
Maximální odtok z ČOV  5,64 l/s 
Produkce kalu (sušina 2-4%) 105 m3/rok 
Interval vyvážení   4 měsíce 
 
Z uvedených hodnot vyplývá, že z ČOV bude odtékat max. 5,64 l/s vyčištěné vody. 
Kal, který zůstává, bude vyvážen 1x za 4 měsíce. 
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Předpokládané hodnoty na odtoku: 
Průměrné hodnoty: BSK5 = 5 mg/l, CHSK = 25 mg/l, nerozpuštěné látky = 1 mg/l 
Maximální hodnoty: BSK5 = 10 mg/l, CHSK = 50 mg/l, nerozpuštěné látky = 3 mg/l 
 
 
Vyčíslení množství splaškových vod pro varianty C a D: 
 

Vybavení  jednotka 
Počet 
jednotek 

Koeficient  
přepočtu 
na EO 

Q (m3/den) 
BSK5 
(kg/den) 

Trvale žijící obyvatelé osoba  4 1   0,6   0,24 
Ubytovaní hosté lůžko  72 1 10,79   4,32 
Restaurace Klápa a Hraničník místo u stolu  150 1 22,5   9 
Zaměstnancí (strojníci) zaměstnanec  8 0,5   0,6   0,24 
Zaměstnanci (ostatní) zaměstnanec  25 0,33  1,237   0,495 
Celkem    35.73  

 
EO = ekvivalentní obyvatel 
Počet ekvivalentních obyvatel v areálu celkem 238 EO 
 
Celkové množství odpadních vod 35,73 m3/den 
Množství organického znečištění celkem 14,29 kg/den 
 
Maximální odtok z ČOV  3,79 l/s 
Produkce kalu (sušina 2-4%) 70 m3/rok 
Interval vyvážení   4 měsíce 
 
Z uvedených hodnot vyplývá, že z ČOV bude odtékat max. 3,79 l/s vyčištěné vody. 
Kal, který zůstává, bude vyvážen 1x za 4 měsíce. 
 
Předpokládané hodnoty na odtoku: 
Průměrné hodnoty: BSK5 = 5 mg/l, CHSK = 25 mg/l, nerozpuštěné látky = 1 mg/l 
Maximální hodnoty: BSK5 = 10 mg/l, CHSK = 50 mg/l, nerozpuštěné látky = 3 mg/l 
 
Vysvětlivky:  
BSK5 je biochemická spotřeba kyslíku, je to množství kyslíku v mg spotřebovaného 
při 20 stupních k oxidaci látek v 1 l vody za 5 dní (jednotka: mg/l). Je mírou obsahu 
biologicky rozložitelných látek. Čím větší hodnota BSK, tím voda obsahuje více 
organických látech (je znečištěnější). 
CHSK je chemická spotřeba kyslíku (oxidovatelnost) a je mírou obsahu látek 
schopných chemické oxidace. 
 
Co se týče zatížení recipientu fosforem může být dle dodavatele ve dvou variantách. 
První varianta je ČOV AS-Variocomp125 N bez srážení fosforu, kde se běžně 
pohybují hodnoty fosforu na odtoku z ČOV Pcelk =8 mg/l. Druhá varianta je ČOV AS-
Variocomp125 N/ P, kdy se přímo do aktivační nádrže dávkuje srážedlo a tímto 
způsobem se dá běžně dosahovat hodnot okolo Pcelk =2 mg/l. 
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Dešťové vody 
 
Množství odtékajících dešťových vod (V, m3/rok) je stanoveno z ročního úhrnu 
srážek v oblasti (H, m), koeficientu odtoku (bezrozměrné) a plochy (S, m2) podle 
vzorce: 
 
 V = H . k . S 
 
Nejbližší srážkoměrné stanice se nacházejí v Nové Peci (roční úhrn srážek 797 mm) 
a ve Zvonkové (roční úhrn srážek 1090 mm). Průměrnou hodnotu, která by nejvíce 
odpovídala situaci na Klápě, lze zaokrouhlit na 950 mm srážek za rok. 
 
Koeficient odtoku pro střechy je 1,0, pro živičné plochy 0,9 a pro nezpevněné 
parkovací plochy 0,4. Plocha byla převzata od projektanta.  
 
Střechy:    V = 0,95 . 1,0 . 3 500 = 3 325 m3 
Parkoviště a silnice – živice V = 0,95 . 0,9 . 9 131 = 7 807 m3 
Parkoviště – nezpevněné plochy V = 0,95 . 0,4 . 5 404 = 2 054 m3 
 
Silnice a část parkoviště se živičným povrchem bude odvodněna přes odlučovač 
ropných látek. Do recipientu, kterým bude Novopecký potok, bude odvedena spolu 
s vyčištěnou vodou z ČOV. Dešťová voda ze střech bude odváděna bez předčištění 
rovněž do Novopeckého potoka. 
 
 
V projektové dokumentaci je vyčísleno množství dešťových vod pro potřeby kapacity 
potrubí, odvádějícího dešťové vody:  
 
T = 15 min 
periodicita – 0,5 
Intenzita náhradního deště i = 128 l/s.ha 
 
Vysvětlivky:  

• Intenzita se během trvání deště mění. Při hydrologických výpočtech je 
potřebné v empirických vzorcích používat deště s konstantní intenzitou během 
příslušné doby trvání. Proto se definují tzv. náhradní deště. 

• Periodicita 0,5 znamená výskyt takového deště 1x za 2 roky 
 
Plochy odvedené p římo do vodního toku: 
 
Střechy   - 0,3500 ha x 128 l/s.ha x 1,0  =  44,8  l/s 
 
Plochy odvedené do vodního toku p řes ORL: 
 
Živičné plochy          - 0,9131 ha x 128 l/s.ha x 0,9  =  105,2  l/s 
Nezpevněné parkovací plochy - 0,5404 ha x 128 l/s.ha x 0,4  =    27,7  l/s 
Celkem     1,4535 ha    =  132,9  l/s 
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Pro průtok 132,9 l/s je navržen odlučovač ropných látek  
 
Kanalizace je navržena jako gravitační. Bude vybudován sběrač, který bude odvádět 
jednak dešťové vody ze střech (bez čištění), vody ze zpevněných ploch (přes ORL).   
 
V lokalitě Klápa jsou dešťové vody odváděny kanalizací do vodoteče, na Hraničníku 
jsou dešťové vody řešeny vsakováním do terénu 
 
 
 
B.III.3. Odpady 
 
Fáze výstavby 
 
Odpadový materiál vzniklý při bourání zbytků objektů, konstrukcí vozovek a 
zpevněných ploch a stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj navazující 
vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznamy 
odpadů a také v souladu s plány odpadového hospodářství ČR. 
 
Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a 
způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 
 
Odpad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, 
nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska 
posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s 
doporučeními metodického pokynu odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze 
stavební činnosti a odstraňování staveb (seznam odpadů vhodných k úpravě 
recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP). 
 
Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo 
jiným využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební 
recykláž, dřevní hmota, železo). Suť z betonu a cihel bude v prostoru staveniště 
drcena v mobilní drtičce, získaný recykláž bude použit na zpevnění 
vnitrostaveništních komunikací a ploch ZS, popř.do násypů. Před zahájením 
výstavby dojde k odstranění stávajících staveb a nevyužívaných inženýrských sítí 
v prostoru areálu. Případná kontaminovaná zemina bude odvážena na skládku 
nebezpečných odpadů 
 
Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich 
převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění 
odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a 
evidence odpadů ze stavby. 
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Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace následujících druhů odpadu: 
� Odpadový materiál ze stavební činnosti  (dřevo, suť, polystyren, průmyslový 
odpad a pod.)  bude ukládán na mezideponii v prostoru staveniště a odvážen na 
vhodnou skládku. 
� Vytěžená přebyte čná zemina  bude odvážena bez mezideponování na vhodnou 
skládku. 
 
 
Hrubý odhad bilancí pro principy ZOV: 
 
Bourání – cca 1 282 m3 

(předpoklad recyklace a zpětného využití 30 % objemu) 
Odvézt na skládku – 900 m3 

 
Výkopy - cca 14 772 m3 

(předpoklad zpětného využití 30 % objemu) 
Odvézt na skládku – 10 350 m3 

 
Zpětně využitý materiál bude použit na terénní úpravy areálu. Sejmutá svrchní vrstva 
půdy bude využita v areálu při sadových úpravách.  
 
 
 
Kategorizace odpadních materiál ů 
 
Železobetonové prvky jakož i kusy z rozlámané betonové plochy jsou v souladu 
s vyhl. č. 381/2001 Sb. zařazeny ve skupině 17 – stavební odpady jako beton  
katalog č. 17 01 01.  Kusy rozlámané živičné plochy jsou zařazeny rovněž ve skupině 
17 jako asfaltové směsi neobsahující dehet katalog. č.  17 03 02. Komunální odpad 
jinak blíže neurčený patří v souladu s vyhl. č. 381/2001 Sb. do skupiny 20 s katalog. 
čís. 20 03 99. 
 
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě (obecný přehled): 
 
 
N á z e v  o d p a d u 

Katalogové 
číslo 
 

Kate
gori
e 

Odhad 
množs
tví  v t  

Způsob nakládání 
s odpadem 

STAVEBNÍ A DEMOLI ČNÍ ODPADY (VČETNĚ 
VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST) 

17    

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01    
Beton 17 01 01 O 900,0 Odstraňování (skládka) 

nebo využití v místě  
Cihly 17 01 02 O 1,0 Odstraňování (skládka) 

nebo využití v místě  
Tašky a keramické výrobky 17 01 03 O 0,05 Odstraňování (skládka)  
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 

17 01 06 N 8,2 Odstraňování (skládka NO) 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 01 07 O 1 800 Odstraňování (skládka) 
nebo využití v místě  

Dřevo, sklo a plasty 17 02    
Dřevo 17 02 01 O 4,8 Odstraňování (skládka) 

nebo předání oprávněné o. 
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Sklo 17 02 02 O 0,3 Předání oprávněné firmě 
(separovaný odvoz) 

Plasty 17 02 03 O 2,00 Předání oprávněné firmě 
(separovaný odvoz) 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo 
nebezpečnými látkami znečištěné 

17 02 04 N 0,02 Odstraňování (skládka NO) 

Asfaltové sm ěsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03    
Asfaltové směsi obsahující dehet 17 03 01 N 0,03 Odstraňování (skládka NO) 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O 20,0 Odstraňování (skládka) 

nebo využití v místě  
Uhelný dehet a výrobky z dehtu 17 03 03 N 0,01 Odstraňování (skládka NO) 
Kovy (v četně jejich slitin) 17 04    
Měď, bronz, mosaz 17 04 01 O 0,01 Předání oprávněné firmě  
Hliník 17 04 02 O 0,045 Předání oprávněné firmě  
Olovo 17 04 03 O 0,001 Předání oprávněné firmě  
Zinek 17 04 04 O 0,001 Předání oprávněné firmě  
Železo a ocel 17 04 05 O 47,7 Předání oprávněné firmě  
Cín 17 04 06 O 0,001 Předání oprávněné firmě  
Směsné kovy 17 04 07 O 0,01 Předání oprávněné firmě  
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 17 04 09 N 0,01 Odstraňování (skládka NO) 
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné 
nebezpečné látky 

17 04 10 N 0,01 Odstraňování (skládka NO) 
nebo předání oprávněné f. 

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O 0,1 Předání oprávněné firmě  
Zemina a kamení 17 05    
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 17 05 03  0,5 Odstraňování (skládka NO) 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 17 05 04  29,0 Odstraňování (skládka) 

nebo využití v místě  
Izolační materiály 17 06    
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují 
nebezpečné látky 

17 06 03 N 0,01 Odstraňování (skládka NO) 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03 (bez azbestu) 

17 06 04 O 0,02 Odstraňování (skládka)  

Stavební materiál na bázi sádry 17 08    
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné 
nebezpečnými látkami 

17 08 01 N 0,005 Odstraňování (skládka NO) 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 

17 08 02 O 0,01 Odstraňování (skládka)  

Jiné stavební a demoli ční odpady 17 09    
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných 
stavebních a demoličních odpadů) obsahující 
nebezpečné látky 

17 09 03 N 0,10 Odstraňování (skládka NO) 

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

17 09 04 O 100,0 Odstraňování (skládka) 
nebo využití v místě  

ODPADNÍ OBALY  15    
Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O 1,0 Předání oprávněné firmě 

(separovaný odvoz) 
Plastové obaly 15 01 02 O 0,5 Předání oprávněné firmě 

(separovaný odvoz) 
Dřevěné obaly 15 01 03 O 0,5 Odstraňování (skládka) 

nebo předání oprávněné o. 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N 0,05 Odstraňování (skládka NO) 

Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 0,01 Odstraňování (skládka NO) 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20    
Ostatní komunální odpady 20 03    
Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O 50,0 Předání oprávněné firmě  

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O 2,0 Předání oprávněné firmě  
 
N - nebezpečný odpad 
O - ostatní odpad 
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Fáze provozu: 
 
Během provozu záměru Propojení Klápa – Hraničník bude vznikat převážně běžný 
komunální odpad. Shromažďován bude v odpadních nádobách situovaných ve vazbě 
na navrhované parkoviště a ostatní zařízení. Odpady z kuchyně budou 
shromažďovány v samostatně přístupném skladu odpadů u zásobovací rampy. 
Odpady z Hraničníku budou dolů sváženy lanovkou a likvidovány spolu s odpady 
z areálu Klápa.  
 
Na základě zkušeností s podobnými objekty je možné konstatovat, že budou vznikat 
běžné druhy odpadů, s jejichž odstraňováním nebudou, v případě dodržování 
předpisů, žádné problémy. Odvoz odpadu bude zajištěn specializovanými firmami (s 
oprávněním ke sběru a výkupu odpadu). Co největší množství vznikajících odpadů 
(zejména obalových materiálů) doporučujeme třídit, recyklovat a využívat jako 
druhotnou surovinu. Pro odpady, které takto nemohou být využity, je v regionu 
dostatečná kapacita pro uložení na odpovídající skládku.  
 
 
Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při provozu areálu: 
 
 
N á z e v  o d p a d u 

Katalogové 
číslo 
 

Kate
gori
e 

Odhad 
množs
tví  v t  

Způsob nakládání 
s odpadem 

ODPADY OLEJŮ A KAPALNÝCH PALIV 13    
Odpadní motorové, p řevodové a mazací oleje 13 02    
Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 13 02 06 N 0,01 Odstraňování (skládka NO) 
ODPADNÍ OBALY 20    
Absorp ční činidla, filtra ční materiály, čistící 
tkaniny a ochranné od ěvy 

    

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 

15 02 02 N 0,005 Odstraňování (skládka NO) 

KOMUNÁLNÍ ODPADY 20    
Složky odd ěleného sb ěru  20 01    
Papír a lepenka 20 01 01 O 1,0 Předání oprávněné firmě 

(separovaný odvoz) 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 20 01 08 O 2,0 Předání oprávněné firmě 

nebo kompostování 
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 20 01 21 N 0,005 Předání oprávněné firmě 

(separovaný odvoz) 
Jedlý olej a tuk 20 01 25 O 0,1 Předání oprávněné firmě 

(separovaný odvoz) 
Plasty 20 01 39 O 5,0 Předání oprávněné firmě 

(separovaný odvoz) 
Kovy 20 01 40 O 0,5 Předání oprávněné firmě 

(separovaný odvoz) 
Odpady ze zahrad a park ů 20 02    
Biologicky rozložitelný odpad 20 02 01 O 10,0 Předání oprávněné firmě 

nebo kompostování) 
Ostatní komunální odpady 20 03    
Směsný komunální odpad 
(odpad podobný komunálnímu) 

20 03 01 O 100,0 Předání oprávněné firmě  

Kal ze septiků a žump 20 03 04 O 70,0 Předání oprávněné firmě  
 
N - nebezpečný odpad 
O - ostatní odpad 
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Přesné vyčíslení produkce jednotlivých druhů odpadů a stanovení konkrétního 
způsobu nakládání provede majitel nebo provozovatel objektu. Během provozu bude 
vedena evidence odpadů, ve které bude stanoveno množství, místo vzniku a způsob 
odstraňování jednotlivých druhů odpadů. Přednostně bude prováděna recyklace 
odpadů a vytřídění druhotných surovin. Pro odvoz směsného komunálního odpadu 
uzavře majitel nebo provozovatel areálu písemnou smlouvu s obcí k využívání 
systému zavedeného obcí pro nakládání s odpadem dle zákona č. 185/2001 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. Nakládání s nebezpečnými odpady (např. zářivky, olejové 
filtry, absorpční činidla, filtrační materiály, oleje) bude probíhat na základě uděleného 
souhlasu příslušného orgánu. 
 
 
B.III.4. Hluk a vibrace 
 
Hluk 
 
Součástí dokumentace je Hluková studie, zpracovatel Mgr. R. Mužík, říjen 2011 (část 
dokumentace H. Hluková studie). Následující údaje jsou stručným výtahem z této 
podrobné studie. 
 
Fáze výstavby – zdroje hluku:  
 
Zdroje hluku při období výstavby lze rozdělit na hluk produkovaný stavební činností 
v místě staveniště a na hluk produkovaný nákladními automobily během dopravy 
materiálu na staveniště podél příjezdové komunikace.  
 
Příjezdová komunikace: 
 
Příjezd na staveniště bude realizován v ose vybrané varianty budoucí příjezdové 
komunikace. Využití stávajícího průtahu Novou Pecí během výstavby není uvažován. 
V následující tabulce je uveden teoretický maximální počet nákladních automobilů 
vyjíždějících ze staveniště během jednoho pracovního dne:  
 
 

nákladní automobil činnost 
do 3,5 t do 25t 

přípravné práce, přeložky sítí 2 2 
odvoz demoličních odpadů 0 4 
výkop stavební jámy 2 32 
nosná konstrukce 2 9 
zásypy, čisté terénní úpravy 3 4 
ostatní stavební práce 3 2 
kácení stromů 0 16 
CELKEM 12 69 
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Staveniště: 
 
Během výstavby budou na staveništi používány stavební technologie a mechanismy, 
které budou významným zdrojem hluku. V následujících odstavcích jsou uvedeny 
uvažované stavební práce včetně výčtu používané stavební techniky:  
 

1) zajištění a výkop stavební jámy (pásové rypadlo, nakladač, nákladní 
automobily) 

2) základové konstrukce a nosná konstrukce budovy - věžový jeřáb, mobilní 
jeřáb, čerpadlo betonové směsi, automix, cirkulárka / motorová pila, svářecí 
trafo, kompresor, sbíjecí kladivo, nákladní automobily 

3) zemní práce (těleso komunikací, inženýrské sítě) - kolový/pásový bagr, 
nakladač, kolový nakladač, nákladní automobily 

4) lanová dráha (traťové podpěry, horní stanice) - kráčející bagr, pásové vozidlo, 
automix, mobilní jeřáb, nákladní automobily 

5) inženýrské sítě - pokládka, zásyp rýh - mobilní jeřáb, kolový nakladač, 
automix, nákladní automobily, vibrační válec malý (hutnění zásypů rýh) 

6) komunikace - vrstvy vozovky - kolový nakladač, kompresor, sbíjecí kladivo, 
silniční válec, vibrační válec 

7) odlesnění - pásové dozery, harvestor na rameni na pásovém podvozku, 
speciální technika na stahování dřeva, nákladní automobily 

 
V následující tabulce je křížkem označen předpokládaný souběh výše 
vyjmenovaných stavebních postupů: 
 
 1 2 3 4 5 6 7 

1  x     x 
2   x x   x 
3 x x  x   x 
4   x  x  x 
5   x x  x x 
6        
7 x x x x x   

 
Nasazení i počty jednotlivých mechanizmů se v průběhu výstavby bude měnit v čase 
i místě. Vzhledem k logické souslednosti jednotlivých realizačních kroků byla proto 
pro potřeby hlukové studie uvažována nejhorší možná situace, kdy teoreticky může 
dojít k souběžné činnosti nejvíce zdrojů hluku. Potenciálně akusticky 
nejexponovanější stav může během výstavby nastat v 7. měsíci prvního roku 
realizace záměru a v 11. měsíci roku následujícího, kdy se předpokládá souběh 
celkem šesti typů stavebních prací. Trvání tohoto stavu by nemělo být delší než 
1 měsíc.  
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Fáze provozu – zdroje hluku:  
 
Zdroji hluku bude provoz dolního terminálu lanovky (strojovna, vzduchotechnika, 
chlazení, rolba), čistírna odpadních vod, parkoviště osobních automobilů a autobusů 
a příjezdová komunikace.  
 
V dolním terminálu lanové dráhy budou umístěny následující zdroje hluku: 
 

● 14x VZT  
● 1x dieselagregát  
● 1x dieselagregát 
● 2x chlazení  
● 1x pohonné zařízení LD  

 
V prostorách dolního terminálu lanové dráhy budou garážovány dva sněžné skútry 
a v případě výstavby sjezdovky také jedna sněhová rolba.  
 
Součástí posuzovaného záměru bude i malá čistírna odpadních vod, technologie 
bude umístěna v severní části parkoviště.  
 
Parkoviště je navrhováno s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů 
v 1. etapě. V případě potřeby se uvažuje o možnosti v budoucnosti parkoviště rozšířit 
o dalších cca 500 parkovacích míst (2. etapa). Z navrhované kapacity parkoviště 
budovaného v první etapě (432 parkovacích stání) byl generován objem dopravy na 
základě následujících předpokladů: 
 

● 1 obrátka á 1 stání denně 
● průměrné využití parkoviště v zimním období 80 % a to ze všech stání 
● průměrné využití parkoviště v letním období 60 % a to pouze z parkovišť 

s živičným povrchem) 
● zájezdové autobusy v zimním období 100 % kapacity 
● zájezdové autobusy v letním období 0 % kapacity 
● linkové autobusy v zimě v taktu 30 min. (po dobu 12 hod./den) 
● linkové autobusy v zimě v taktu 60 min. (po dobu 12 hod./den) 

 
Dopravní pohyb vozidel na ploše parkoviště po realizaci 1.etapy záměru (tj. 432 
parkovacích stání) byl odhadnut v zimě celkem na 800 vozidel/den (z toho 
70 těžkých), v letní době na 260 vozidel/den (z toho 30 těžkých). Analogickým 
způsobem byl odhadnut objem dopravy generovaný ve druhé etapě při kapacitě 930 
parkovacích míst pro osobní automobily. Dopravní pohyb vozidel na ploše parkoviště 
po realizaci 2.etapy záměru byl odhadnut v zimě celkem na 1600 vozidel/den (z toho 
70 těžkých). Dopravní intenzity v letním období lze i v případě rozšíření parkoviště 
očekávat na úrovni 1.etapy, tj. cca 260 vozidel/den (z toho 30 těžkých).  
 
Očekávané dopravní zátěže na příjezdových komunikacích pro varianty 1 a 2 
přístupové komunikace a pro obě etapy parkoviště (432 nebo 930 parkovacích míst) 
jsou tabulkově uvedeny v kapitole B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu.  
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V Hlukové studii, která je součástí předkládané dokumentace (část H. Hluková 
studie) byl proveden výpočet hluku pro následující situace: 
 
• hluk z dopravy před realizací záměru, včetně vzorového profilu na průtahu Nové 

Pece (III/1631) 
• hluk z dopravy během výstavby 
• hluk z výstavby ze staveniště 
• hluk z dopravy související s provozem lanové dráhy odděleně pro zimní a pro 

letní období 
• hluk z provozu dolního terminálu lanové dráhy 
 
Pro hluk z provozu terminálu lanové dráhy a pro hluk z parkoviště byl v hlukové studii 
použit limit 50 dB pro denní dobu. Pro hluk z pozemních komunikací byl uplatněn 
denní limit 55 dB. Provozní řád lanové dráhy předpokládá výhradně denní provoz.  
 
Z provedených výpočtů hlukové studie je zřejmé, že nejproblematičtějším místem 
celého záměru je doprava vedoucí přes Novou Pec. Nadlimitní hodnoty hluku lze 
očekávat u dvou obytných objektů (č.p. 27 a 28) a na rozhraní silnice č. III/1632 a 
navazujících ploch určených ke sportovnímu a rekreačnímu využití v příbřežní oblasti 
Lipna. Nadlimitní hluk z dopravy lze v těchto bodech očekávat jak v během výstavby, 
tak i při následném provozu lanové dráhy. Všechna ostatní místa a situace by měla 
podle předběžného výpočtu hlukové studie platným limitům vyhovět. Podrobnější 
informace obsahuje hluková studie (část dokumentace H. Hluková studie), další 
důležité údaje z ní vytažené jsou uvedeny ještě v kapitolách D.I.1. Vlivy na 
obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů a D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a 
eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky.  
 
 
Vibrace 
 
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Takto 
generované vibrace nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat lidské zdraví, 
nicméně mohou mít negativní vliv na konstrukci zasažených staveb. Těmito 
vibracemi je zasažena zástavba nacházející se v těsné blízkosti od okraje 
komunikace (vzdálenost v řádu metrů). Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních 
vozidel je pro jejich hodnocení důležitý i typ geologického podloží a především 
konstrukce a statika dotčené budovy. Zejména staré budovy nebo sakrální stavby 
bez železobetonového věnce mohou být působením vibrací poškozovány. 
 
Z hlediska výstavby a provozu posuzovaného záměru by vlivu vibrací mohly být 
vystaveny dva obytné objekty u silnice v Nové Peci č. p. 27 a 28. Vzhledem 
k umístění čelní zdi staveb cca 4 m od komunikace a vzhledem k očekávané 
intenzitě dopravy 140 těžkých vozidel denně při I. etapě parkoviště (180 při II. etapě) 
lze předpokládat, že objekty vibracemi nebudou ovlivněny.  
 
 



Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník Strana 78 
 

 
 
Dokumentace EIA EIA SERVIS  s.r.o. 
 

 
 

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
 

C.I. Výčet nejzávažn ějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 

 
 
Na základě našich současných znalostí získaných z mapových podkladů a z volně 
dostupných publikovaných materiálů dotčené území se vyznačuje velmi výraznými 
environmentálními charakteristikami, z nichž za nejzávažnější považujeme: 
 

• Zvláště chráněná území: území regulačního plánu Propojení Klápa – 
Hraničník se nachází v Národním parku Šumava a v CHKO Šumava. Šumava 
je biosférickou rezervací UNESCO. 

• Natura 2000: území regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník je v EVL 
Šumava a v PO Šumava 

• ÚSES: území regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník zasahuje do 
nadregionálního biocentra Smrčina a částečně do lokálního biocentra v nivě 
potoka Rasovka 

• Lesní porosty (VKP): nejméně 90% území regulačního plánu Propojení Klápa 
– Hraničník je lokalizováno v souvislých lesních porostech  

• Zdroje vody: území regulačního plánu částečně zasahuje do zdrojů vody 
obecního vodovodu Nová Pec, území regulačního plánu Propojení Klápa – 
Hraničník se nachází v CHOPAV Šumava 

• Krajina a krajinný ráz: území regulačního plánu zasahuje do území velmi 
zachovalého krajinného rázu 

• Ekosystémy, zejména fauna: území regulačního plánu zasahuje do území 
cenných ekosystémů. Lze předpokládat, že velice cenná bude zejména fauna 
sledovaného území 

 
Těmto charakteristikám životního prostředí a jejich ovlivnění realizací a provozem 
záměru je v předkládané dokumentaci EIA věnována maximální pozornost. Ovšem i 
ostatní charakteristiky (složky) životního prostředí a jejich ovlivnění realizací a 
provozem jsou v dokumentaci EIA vyhodnoceny standardním postupem dle 
požadavků zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Popis jednotlivých 
složek životního prostředí je proveden v následující kapitole dokumentace. 
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C.II. Charakteristika sou časného stavu složek životního 
prost ředí v dot čeném území 

 
C.II.1. Ovzduší a klima 
 
Území regulačního plánu zasahuje dvě klimatické oblasti. Spodní část v okolí Klápy a 
úpatí vrchu Hraničník spadá do klimatické oblasti CH7, která je nejteplejší 
z chladných oblastí. Svahy Hraničníku až po jeho vrcholovou partii spadají do 
chladnější klimatické oblasti CH6. 
 
Pro klimatickou oblast CH7 jsou typické následující charakteristiky.  
 

počet letních dnů 10 - 30 
počet dnů s průměrnou teplotou 120 - 140 
 10°C a více 
počet mrazových dnů 140 - 160 
počet ledových dnů 50 - 60 
průměrná teplota v lednu -3 - -4 °C 
průměrná teplota v červenci 15 – 16 °C 
průměrná teplota v dubnu 4 – 6 °C 
průměrná teplota v říjnu 6 - 7°C 
průměrný počet dnů se srážkami  120 - 130 
 1 mm a více 
srážkový úhrn ve vegetačním období 500 – 600 mm 
srážkový úhrn v zimním období 350 – 400 mm 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 100 - 120 
počet dnů zamračených 150 - 160 
počet dnů jasných 40 - 50 

 
Pro klimatickou oblast CH6 jsou typické následující charakteristiky.  
 

počet letních dnů 10 - 30 
počet dnů s průměrnou teplotou 120 - 140 
 10°C a více 
počet mrazových dnů 140 - 160 
počet ledových dnů 50 - 60 
průměrná teplota v lednu -4 - -5 °C 
průměrná teplota v červenci 14 – 15 °C 
průměrná teplota v dubnu 2 – 4 °C 
průměrná teplota v říjnu 5 - 6°C 
průměrný počet dnů se srážkami  140 - 160 
 1 mm a více 
srážkový úhrn ve vegetačním období 600 – 700 mm 
srážkový úhrn v zimním období 400 – 500 mm 
počet dnů se sněhovou pokrývkou 120 - 140 
počet dnů zamračených 150 - 160 
počet dnů jasných 40 - 50 
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Následující tabulky uvádějí hodnoty ze dvou nejbližších srážkoměrných a nejbližší 
klimatologické stanice. 
 

Průměrná teplota vzduchu [°C] 
Stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok IV-IX 
Nová Pec -3,6 -2,3 1,7 5,5 11,0 13,9 15,6 14,8 11,5 6,7 1,6 -2,1 6,2 12,0 

 
Průměrný úhrn srážek [mm] 

Stanice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Nová Pec 53 48 42 60 75 97 101 87 64 59 53 58 797 
Zvonková 115 87 63 77 82 107 115 103 76 78 86 101 1 090 

 
 
Kvalita ovzduší 
 
Součástí dokumentace je Rozptylová studie, zpracovatel Mgr. I. Dvořáková, září 
2011 (část dokumentace I. Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č. 
86/2002 Sb. Propojení Klápa – Hraničník). Následující údaje jsou stručným výtahem 
z této podrobné studie. 
 
Posuzovaná stavba se nachází při hranici Národního parku Šumava, v Chráněné 
krajinné oblasti Šumava. Nejbližší souvislá zástavba, která by mohla produkovat 
znečišťující látky, a to především z lokálních topenišť, je vzdálena od místa záměru 
více než 1 km. 
 
Při posuzování pozadí lze vycházet z nejaktuálnějších naměřených údajů 
zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Tato organizace 
zpracovává a zveřejňuje všechna imisní data, která jsou v České republice 
k dispozici a odpovídají pravidlům validních údajů. K dispozici jsou tak údaje nejen ze 
stanic provozovaných ČHMÚ, ale řadou dalších státních i nestátních institucí. Takový 
způsob je také požadován některými orgány státní správy. Krátkodobá a denní 
maxima zjištěná na měřících stanicích nelze považovat za pozadí znečištění 
na posuzovaném území. Jako pozaďové jsou proto uvažovány pouze roční průměrné 
koncentrace. Nejaktuálnější dostupné údaje jsou z roku 2010. 
 
Podle výše zmíněných údajů je nejbližší pozaďová měřící stanice s odpovídajícím 
měřítkem reprezentativnosti na Churáňově. Je charakterizována jako stanice 
venkovské přírodní zóny s oblastním měřítkem reprezentativnosti desítky až 
stovky km. Je umístěna uvnitř ekosystému, v porostu téměř bez zástavby. 
Následující tabulka uvádí ze škodlivin měřených na výše uvedené stanici pouze ty, 
které jsou zároveň uvažovány v této studii. 
 

ČHMÚ (1102) Churáňov - roční průměry [µg*m-3] – 2010 
 aritmetický geometrický 
SO2 1,8 1,3 
NOx 16,5 14,4 
NO2 13,5 11,5 
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ČHMÚ (859) Churáňov - roční průměry [µg*m-3] – 2010 

 aritmetický geometrický 
PM10 8,3 5,6 

 
Jedinou stanicí s odpovídajícím měřítkem reprezentativnosti, na které je sledována 
další škodlivina, tj. oxid uhelnatý, je stanice Košetice. Jedná se o pozaďovou 
venkovskou stanici zemědělské přírodní zóny, s oblastním měřítkem 
reprezentativnosti desítky až stovky km. Výsledky měření této stanice lze však 
vzhledem k vzdálenosti a rozdílům v charakteru obou lokalit aplikovat na sledované 
území pouze s vědomím možných odlišností. 
 

ČHMÚ 1138 Košetice - roční průměry [µg*m-3] – 2010 
 aritmetický geometrický 
CO  306,4 296,6 

 
Koncentrace zbývajících škodlivin, a sice benzenu a sumy uhlovodíků, nejsou podle 
dostupných údajů zjišťovány na žádné měřící stanici s vyhovujícím poloměrem 
reprezentativnosti. Vzhledem k charakteru lokality lze odhadnout, že pozaďová 
koncentrace benzenu bude bezpečně pod hranicí 1 µg*m-3. 
 
Vzhledem k charakteru území a posuzovaným škodlivinám lze považovat pozaďové 
zatížení okolí z hlediska uvažovaných škodlivin za nízké.  
 
 
 
 
C.II.2. Voda 
 
Povrchové vody  
 
Zájmové území je součástí povodí Vltavy. Plocha záměru, pro nějž je navržen 
regulační plán, se nachází v dílčím povodí 1-06-01-068 Novopecký potok (Příloha č. 
3 části dokumentace B. Přílohy). Plocha povodí celého Novopeckého potoka je 
11,371 km2, délka údolí 6,6 km a lesnatost povodí cca 50%.  
 
Příloha č. 3 zobrazuje polohu plochy regulačního plánu na vodohospodářské mapě. 
Z mapy je patrné, že nad severní hranicí teče Novopecký potok, pod jižní hranicí 
potok Rasovka. Rasovka se před Lipnem vlévá do Novopeckého potoka, proto je 
celé území součástí jediného dílčího povodí Novopecký potok (viz předchozí 
odstavec).  
 
Hydrologická data byla vyžádána z Českého hydrometeorologického ústavu pro oba 
dotčené potoky a jsou založena v části B. Přílohy v Příloze č. 13 Doklady.  
 
Vodní tok:   Novopecký potok 
V profilu:   cca 650 m pod Schwarzenberským kanálem 
Dlouhodobý průměrný průtok:  0,050 m3/s tj. 50 l/s 
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M-denní průtoky (QMd) v l/s: 
 
M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 
QM 106 74 58 49 41 36 31 27 23 20 16 12 9 
 
 
Vodní tok:   Rasovka 
V profilu:   cca 180 m pod Schwarzenberským kanálem 
Dlouhodobý průměrný průtok:  0,053 m3/s tj. 53 l/s 
 
M-denní průtoky (QMd) v l/s: 
 
M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 
QM 109 78 62 52 45 39 34 30 26 22 18 14 10 
 
M-denní průtok je průměrný denní průtok, který je dosažen nebo překročen během M 
dní v roce. Udává se buď pro konkrétní rok, nebo pro dlouhodobé průměrné denní či 
měsíční průtoky.  
 
V území se dále nacházejí dvě umělá vodní díla - Schwarzenberský plavební kanál a 
Želnavský (Novopecký) smyk. Schwarzenberský plavební kanál je umělá vodoteč, 
která spojila povodí Vltavy s povodím Dunaje díky tomu, že pod Růžovým vrchem 
překonává hlavní evropské rozvodí. Kanál umožňoval dopravu dřeva z těžko 
přístupných šumavských lesů. Původně, v 19. století, byl využíván k dopravě dřeva 
Dunajem do Vídně, později, ve 20. století, pak k dopravě dřeva Vltavou do Čech. 
V 60. letech 20. století byl jeho provoz ukončen. V současnosti je to technická 
památka. Želnavský nebo též Novopecký smyk délky 3,9 km byl zřízen na konci 19. 
století jako spojovací mezi Schwarzenberským kanálem a Vltavou. Na Vltavě v Nové 
Peci začíná vzdutí přehrady Lipno. Údolní nádrž Lipno na řece Vltavě je největší 
vodní plochou na území státu (cca 4 870 ha). 
 
Spodní část území regulačního plánu (Klápa) se nachází uvnitř ochranného pásma 
III. stupně vodárenského odběru z údolní nádrže Lipno. V trase lanové dráhy byly 
lokalizovány menší plochy silně podmáčených lokalit s prameništními vývěry a 
drobnými potůčky.  
 
 
 
Podzemní vody 
 
Hydrogeologická charakteristika zájmového území je podrobně zpracována v části 
dokumentace EIA F. Hydrogeologické posouzení. Na tomto místě uvádíme stručné 
shrnutí.  
 
Převážně jednotný oběh podzemních vod s volnou hladinou je v zájmovém území 
vázán na průlinově propustnou bazální část kvartérních uloženin, zvětraliny a 
puklinově propustné skalní podloží do hloubek několika desítek metrů. Srážkové 
vody infiltrují v celém rozsahu příslušné části povodí 1-06-01-068. Proudění 
podzemních vod je určováno především morfologií terénu, lokálně je usměrňováno 
průběhem puklinových systémů. V severozápadní třetině území směřuje proudění 
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podzemních vod generelně k severu k místní erozní bázi tvořené údolím 
Novopeckého potoka, v jihovýchodní části severovýchodním až východním směrem 
k lokální erozní bázi tvořené údolím Rasovky. Úroveň hladiny podzemní vody se na 
morfologických elevacích pohybuje v hloubce 3 – 5 m pod terénem, v depresích do 
1,0 m pod terénem, ve vrcholové partii Hraničníku jsou pak hladiny zakleslé 
v hloubce i přes 10 m. K drenáži podzemních vod dochází častými rozptýlenými, 
zpravidla suťovými pramenními vývěry v horních uzávěrech údolí a morfologických 
depresí, v místech náhlého snížení spádu terénu a skrytým příronem do místních 
vodotečí (Rasovka, Novopecký potok) prostřednictvím kvartérních sedimentů. Voda 
odtékající z menších pramenních vývěrů často opět zasakuje do svahových uloženin 
v terénu pod vývěrem. 
 
Podzemní vody granitů a migmatitizovaných pararul mají v zájmovém území 
zpravidla chemický typ Ca-HCO3 až Ca-HCO3-SO4, jsou velmi měkké (Tcelková 0,6 – 
1,2 mmol.l-1), kyselé až slabě alkalické (pH 5,9 – 7,2), s velmi nízkou mineralizací 40 
– 70 mg.l-1.  
 
Celé území řešené regulačním plánem se rozkládá na území CHOPAV Šumava. 
 
 
Zdroje podzemní vody, ochranná pásma 
 
V centrální části území (Bližší Lhota) je situován zdroj obecního vodovodu v Nové 
Peci. Jedná se o tři 1,5 m hluboké pramenní jímky vystrojené betonovými skružemi 
průměru 1,0 m, vyvedenými 0,5 m nad terén, který byly vybudovány v roce 1991. 
V jímkách jsou cca 0,3 m nad dnem umístěny sací koše odtokových potrubí 
s regulačním ventilem. Jímka S-5 jímá vodu kvartérních uloženin na levém břehu 
Rasovky 35 m od toku, jímka S-7 jímá vodu kvartérních sedimentů v terénní depresi, 
které jsou syceny povrchovou vodou vodoteče protékající v bezprostřední blízkosti 
jímacího objektu. Vodoteč je napájena z prameniště v terénní sníženině 200 – 250 m 
severozápadně od jímacího objektu. Voda z jímek S-5 a S-7 odtéká gravitačně do 
spojovací šachtice S-6 situované nad mostkem přes Rasovku, do které je zaústěn i 
přítok od nátokové jímky, umístěné přímo na břehu Rasovky (rezervní havarijní zdroj 
povrchové vody). Šachtice má zřejmě i částečnou funkci jímací. Voda je z šachtice S-
6 je gravitačně vedena do spojovací šachtice S-4, do které je zaústěn přítok od 
pramenní jímky S-3 situované na pravém břehu Rasovky ve vzdálenosti cca 80 m od 
toku. Z šachtice S-4 je pak voda vedena k revizním a regulačním šachtám S-1 a S-2 
a odtud do vodojemu do vodojemu o objemu 250 m3 pod Schwarzenberskou stokou. 
Vydatnost zdrojů zřejmě nebyla v minulosti přesně zjišťována. Před vybudováním 
pramenních jímek byly v letech 1990 – 1991 režimně měřeny vydatnosti některých 
přirozených pramenních vývěrů. Využitelná vydatnost pramenního vývěru v místě 
jímky S-5 byla stanovena na 2,3 l.s-1 a v místě jímky S-3 na 1,8 l.s-1.  
 
Rozhodnutím referátu ŽP OKÚ Prachatice č. j. Vod.235-972/91 z 23. 8. 1991 byl 
povolen odběr vody ze čtyř jímek (zřejmě S-7, S-5, S-6 a S-3) v průměrném množství 
5,9 l.s-1. Současně byla pramenním jímkám vymezena a vyhlášena ochranná pásma 
1. stupně v rozsahu 50 m od jímacích objektů a ochranné pásmo 2. stupně v rozsahu 
odpovídající části hydrologického povodí. Umístění jímacích objektů a rozsah pásem 
byl vyznačen v podkladech pouze přibližně v mapovém podkladu 1:50 000. 
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Rozhodnutím referátu ŽP OkÚ Prachatice č.j. Vod.231/2/1097/765/02 z 15. 4. 2002 
bylo změněno povolené průměrné množství odebírané vody na 0,95 l.s-1. 
 
V severovýchodní části zájmového prostoru, cca 130 m západně od objektů na Klápě 
je situován zdroj vody, kterým byly zásobovány původní vojenské objekty. Jedná se 
vlastně o úpravnu povrchových vod Rasovky. Nátokový objekt (plastová roura 
průměru cca 0,5 m) je umístěna v přehrazené části toku Rasovky cca 250 m nad 
křížením se Schwarzenberskou stokou. Od nátoku je voda vedena uměle 
vytvořeným otevřeným mělkým korytem v lesním porostu na vzdálenost 230 m 
k filtračnímu a akumulačnímu zařízení. Část přiváděné vody, jejíž množství je možno 
regulovat hrazením, zasakuje do pískového filtru, ze kterého je odváděna do dělené 
usazovací nádrže a akumulační nádrže. Zbytek vody a přepad z akumulační nádrže 
odtéká ke Schwarzenberské stoce. Filtrační a akumulační zařízení je umístěno 
v oplocení o rozměrech ca 25 x 10 m, u vchodu označené jako ochranné pásmo 
2. stupně, bez uvedeného provozovatele. Současného majitele jímacích objektů a 
příslušná povolení k odběru vody se nepodařilo dohledat. Voda z jímacího objektu je 
v současnosti využívána pro zásobení Penzionu Klápa (Ing. Lenka Dostálová, Nová 
Pec 86, 384 64 Nová Pec, IČO 63287587) a obytného objektu č. p. 78 Nová Pec. 
 
 
 
C.II.3. Půda 
 
Rozmanitost půdního vývoje je daná především povahou podkladu a stavem reliéfu. 
V oblasti moldanubika jsou půdní poměry v podstatě velmi jednotvárné. V zájmovém 
území, kde většina plochy představuje svahy Hraničníku, jsou zastoupeny zejména 
dva půdní typy: rezivé půdy s podzoly a podzoly. Dole na Klápě převažují hnědé 
půdy kyselé.  
 
Rezivé půdy se vyskytují ve vyšších polohách nad 800 m n.m.. Vznikly pod kyselými 
horskými bučinami až smrčinami, v chladném a vlhkém klimatu. Jako půdotvorný 
substrát se uplatňují hlavně zvětraliny kyselých hornin, vyvřelých a 
metamorfovaných. Rezivé půdy se nacházejí nejčastěji v horském terénu na 
svažitém reliéfu. Hlavním půdotvorným pochodem při tvorbě rezivých půd je 
intenzivní vnitropůdní zvětrávání, doprovázené výrazným uvolňováním seskvioxidů 
(hydroxidů) železa a hliníku, na rozdíl od podzolů nejsou tyto sloučeniny v profilu 
přemisťovány. Humusový horizont je u lesnicky využívaných půd mělký, ale překrytý 
relativně mocnou vrstvou surového humusu. Ani u půd zemědělských nedosahuje 
tento horizont větších mocností. Pod tímto horizontem leží rezivý horizont 
vnitropůdního zvětrávání a pod ním mateřský substrát. Rezivé půdy jsou mělké a ve 
spodině výrazně skeletovité. Obsah humusu je poměrně vysoký, ale jeho složení je 
nepříznivé. Půdní reakce je velmi nízká a sorpční vlastnosti nepříznivé. Naopak 
fyzikální stav těchto půd je vzhledem ke kypré konzistenci relativně příznivý. Rezivé 
půdy jsou málo vhodné pro zemědělské využití, naopak jako lesní půdy jsou 
poměrně produktivní. 
 
Podzoly jsou zastoupeny zejména v nejvyšších horských polohách ve velmi vlhkém a 
chladném klimatu. Vznikaly především pod smrkovými lesy. Matečným substrátem 
jsou zpravidla zvětraliny minerálně slabších hornin (např. žul nebo rul). Podzoly se 
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nacházejí zejména v nadmořských výškách nad 800 m n.m., kde obvykle navazují na 
rezivé půdy. Reliéf je zde obvykle členitý horský. Hlavním půdotvorným pochodem je 
intenzivní vyplavování (podzolizace). Ve velmi kyselém prostředí se rozkládají prvotní 
minerály a oxidy železa a hliníku se přemisťují do spodiny. Společně s oxidy jsou 
přemisťovány i humusové látky. Pod vrstvou surového humusu na povrchu tedy leží 
dokonale vybělený eluviální horizont a pod ním výrazný horizont iluviální. Zde jsou 
soustředěny vyplavené humusové látky, sloučeniny železa a hliníku. Zrnitostní 
složení podzolů je převážně lehčí, častý je skelet. Obsah surového humusu je 
vysoký, reakce obvykle silně kyselá, sorpční vlastnosti velmi špatné. Fyzikální 
vlastnosti jsou příznivější. Podzoly jsou půdy s velmi nízkou přirozenou úrodností, 
nicméně les tu může být pořád ještě relativně produktivní. 
 
Hnědé půdy jsou na našem území nejrozšířenějším půdním typem. Uplatňují se jak 
v pahorkatinách a vrchovinách, tak i v horách, málo zastoupeny jsou jen v nížinách. 
Původní vegetací byly listnaté lesy (dubohabrové až horské bučiny). Hnědé půdy 
patří mezi vývojově mladé půdy, které by v méně členitých podmínkách přešly v jiný 
půdní typ – hnědozemě, ilimerizované půdy apod. Hlavním půdotvorným pochodem 
při vzniku hnědých půd je intenzivní zvětrávání. Hnědé půdy jsou střední až nižší 
kvality. Pěstují se na nich především brambory a méně náročné obiloviny, časté je 
využití jako travní porosty luk a pastvin. Hnědé půdy mohou být i velmi dobrými 
lesními stanovišti. V rámci hnědých půd rozeznáváme několik půdních subtypů – zde 
je zastoupena hnědá půda kyselá, která je typická nízkým nasycením sorpčního 
komplexu a nízkým pH. 
 
 
Zemědělské půdy se obvykle klasifikují pomocí bonitovaných půdně ekologických 
jednotek, BPEJ. Každá BPEJ je tvořena pětimístným číselným kódem. Prvý číselný 
znak vyjadřuje charakteristiku klimatických podmínek. Je vymezeno deset 
klimatických regionů označených číslicemi 0-9. Dvojčíslí druhého a třetího znaku 
BPEJ charakterizuje půdní podmínky a vyznačuje hlavní půdní jednotku. Je 
vymezeno 78 HPJ označených číslicemi 01-78, které vyjadřují základní vlastnosti 
půdy. Čtvrtý číselný znak vyjadřuje kód kombinace podmínek sklonitosti terénu 
a expozice vůči světovým stranám. Kód sklonitosti se člení do 7 kategorií od 0 do 
25o. Kód expozice se člení do 4 kategorií: rovina, jih, východ a západ, sever. Čtvrtý 
číselný znak, tedy kombinace sklonitosti a expozice má 10 kódů označených 
číslicemi 0-9. Pátý číselný znak označuje kombinaci hloubky půdního profilu 
a skeletovitosti (kamenitosti a štěrkovitosti). Hloubka půdy charakterizuje mocnost 
půdního profilu, kterou omezuje v určité hloubce skála nebo silná skeletovitost. 
Hloubka půdy se posuzuje ve 3 kategoriích: půda hluboká <60 cm, středně hluboká 
30-60 cm a mělká >30cm. Skeletovitost vyjadřuje komplexní hodnocení štěrkovitosti 
a kamenitosti podle procentického obsahu štěrku v ornici (čitatel) a podorničí 
(jmenovatel). Je členěna do čtyř stupňů: bezskeletovitá, slabě skeletovitá, středně 
skeletovitá a silně skeletovitá. Kombinace skeletovitosti a hloubky půdního profilu má 
10 kódů označených číslicemi od 0-9.  
 
V zájmovém území regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník se zemědělské 
půdy vyskytují pouze v lokalitě Klápa. Na území regulačního plánu zasahují čtyři 
parcely ZPF, jejichž BPEJ je 93631 (tři parcely) a 93601 (jedna parcela). Parcely 
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budou zasaženy vybudováním parkoviště ve 2. etapě nebo provedením inženýrských 
sítí přes jejich plochu. 
 
Jak vyplývá z kódu BPEJ, jedná se o zemědělské půdy nacházející se v regionu 9, 
což je nejvyšší region, chladný a vlhký. Hlavní půdní jednotka 36 napovídá, že se 
jedná o hnědé půdy kyselé, lehké až středně těžké. Předposlední číslo kódu je různé 
– pozemky mají poněkud odlišnou sklonitost a expozici. Poslední číslo je pro obě 
BPEJ stejné a lze z něho vyčíst, že pozemky mají hloubku půdy kolem 60 cm a 
malou skeletovitost.  
 
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR klasifikuje zemědělské půdy 
do 5 tříd ochrany podle jejich produkční schopnosti. Nejcennější půdy jsou zařazeny 
do I. a II. třídy ochrany, cennost klesá od I. třídy do V. třídy ochrany, která 
představuje půdy s velmi nízkou produkční schopností. Dle aktuální přílohy 
k vyhlášce č. 48/2011 Sb. spadají plochy ZPF s kódem BPEJ 93601 do I. třídy 
ochrany, plochy s kódem BPEJ 93631 do II. třídy ochrany, jedná se tedy o poměrně 
cenné zemědělské půdy v daném regionu. 
 
 
 
C.II.4. Horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
Pro potřeby Dokumentace byl vypracován geologický a hydrogeologický posudek, 
který je částí dokumentace EIA E. Hydrogeologické posouzení.  
 
Horninové prostředí 
 
Zájmový prostor je z regionálně geologického pohledu situován v oblasti 
šumavského moldanubika na styku moldanubického plutonu s migmatitizovanými 
pararulami v jeho plášti. Skalní podloží je v severovýchodní části zájmového území 
tvořeno tektonizovaným, drobně až středně zrnitým muskoviticko - biotitickým 
granitem, místy s obsahem granátu a turmalínu, jihozápadní část území je pak 
tvořena granát-biotitickou, tence laminovanou, migmatitizovanou pararulou se 
sillimanitem. Kvartérní pokryv je zastoupen svahovými hlinito-kamenitými a jílovito-
kamenitými, chaoticky uspořádanými polygenetickými uloženinami, místy 
postiženými soliflukcí. Jejich mocnost na morfologických hřbetech nepřesahuje 
zpravidla 2,0 m, v depresích může jejich mocnost přesahovat 4 m. V údolí Rasovky 
se místy vyskytují nevýznamné akumulace hlinitopísčitých deluviofluviálních 
uloženin. Tektonické porušení hornin má v širším okolí severozápad-jihovýchodní a 
kolmý směr, přímo v zájmovém území však žádná významnější tektonická porucha 
mapována nebyla. 
 
Z podkladů projektanta vyplývá, že na základě provedeného měření objemové 
aktivity radonu (222Rn) v půdním vzduchu a zjištěné plynopropustnosti zemin byl pro 
měřenou plochu budoucích stavenišť stanoven vysoký radonový index pozemku. 
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Přírodní zdroje - ochranná pásma ložisek nerostných surovin 
 
V zájmovém území nejsou evidována žádná chráněná ložisková území a prognózní 
zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace.  
 
 
 
C.II.5. Krajina a krajinný ráz 
 
Geomorfologie krajiny 
 
Zájmové území regulačního plánu se nachází dle geomorfologického členění ČR na 
území následující geomorfologické jednotky: 
 
Provincie: Česká vysočina 

Soustava: Šumavská  
Podsoustava (oblast): Šumavská hornatina 

Celek: Šumava 
Podcelek: Trojmezenská hornatina 

Okrsek: Plešská hornatina 
 
Plešská hornatina je centrální částí celé Trojmezenské hornatiny, s nejvyšším 
vrcholem na české straně Šumavy Plechým (1378 m) a s dalšími vrcholy při státní 
hranici, které patří k nejvyšším na Šumavě – Trojmezná (1361 m), Třístoličník (1312 
m), Hraničník (1282 m), Smrčina (1332 m). 
 
Reliéf řešeného území regulačního plánu je členitý s nadmořskou výškou od 835 m v 
lokalitě Klápa až po nejvyšší vrchol Hraničník (1281 m).  
 
 
 
Krajinný ráz 
 
Krajinným rázem se dle § 12 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů o ochraně přírody a krajiny rozumí především přírodní, kulturní a historická 
charakteristika určitého místa nebo oblasti. V zákoně jsou přímo vyjmenovány rysy či 
hodnoty, které mají být chráněny před znehodnocením. Jsou to přírodní a estetické 
hodnoty, VKP a ZCHÚ, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy. Celkově je 
možno shrnout, že v krajinném rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její 
obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní památky. Z textu zákona je možno odvodit, 
že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný, jedinečný a cenný. 
Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní, kulturní 
nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto 
hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec. 
 
Jelikož území Šumavy a Pošumaví je z hlediska krajinného rázu oblastí velice 
cennou, bylo v rámci zpracování Dokumentace zadáno posouzení vlivu na krajinný 
ráz, zpracovatel Doc. arch. I. Vorel, říjen 2011 (část dokumentace F. Posouzení vlivu 
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navrhovaného záměru na krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně 
přírody a krajiny). Následující text je stručným výtahem tohoto posouzení: 
 
Řešené území patří z hlediska přírodovědné hodnoty k velmi cenným lokalitám, a to 
v rámci celé České republiky, což je indikováno přítomností národního parku (vč. 
jeho prvních zón), evropsky významné lokality, ptačí oblasti, nadregionálního ÚSES, 
CHOPAV a v širším okolí maloplošných zvláště chráněných území. Přírodovědná 
hodnota se však nemusí výrazněji projevit v krajinné scéně a ovlivní krajinný ráz 
pouze omezeně. V případě řešeného území se však znaky přírodní charakteristiky 
v krajinném rázu uplatňují významně a zřetelně a vytvářejí spolu se stopami kultivace 
krajiny jedinečný a neopakovatelný ráz řešeného území. 
 
Řešené území nepatří z hlediska historické hodnoty v rámci celé České republiky 
k jedinečným lokalitám. Bylo značně pozměněno v průběhu dějinných událostí 20. 
století (odsun Němců, pohraniční pásmo, budování Lipna, rekreační a turistický tlak 
posledních let). Nelze jej však hodnotit pouze na základě vlivů na jednotlivé prvky, 
ale je nutné se vyjádřit i ke vlivu na celkový charakter historicky vzniklé sídelní 
enklávy Nové Pece se všemi souvislostmi. Pro území NP Šumava je jedním z jeho 
základních rysů téměř všudypřítomné prolínání málo dotčené „přírodnosti“ se 
stopami staleté přítomnosti člověka. Krajina v národním parku je tudíž formována jak 
přírodními tak kulturními vlivy. V kulturní krajině je cílem trvale uchovat typicky 
šumavskou krajinu se všemi tradičními prvky, včetně způsobu hospodaření. 
 
 
 
C.II.6. Flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty 
 
V následujícím textu jsou uvedeny výsledky terénních průzkumů, které byly 
uskutečněny během vegetační sezóny roku 2011. Údaje z terénních průzkumů byly 
doplněny o údaje poskytnuté Správou NP a CHKO Šumava a z literárních zdrojů. 
 
 
Flóra 
 
Fytogeografická charakteristika studované oblasti 
 
Rozvojová plocha „Propojení Klápa – Hraničník“, pro niž je zadáno zpracování 
regulačního plánu, se rozkládá podle regionálně fytogeografického členění ve 
fytogeografické oblasti oreofytikum, fytogeografickém obvodu české oreofytikum, ve 
fytogeografickém okrese Šumava. Horní část plochy regulačního plánu – svahy 
Hraničníku od vrcholu po plavební kanál - spadají do podokresu Trojmezenská 
hornatina, spodní část plochy – Klápa a její okolí k Nové Peci – spadá do podokresu 
Hornovltavská kotlina.  
 
Pro fytogeografický podokres Trojmezenská hornatina je charakteristický montánní 
až supramontánní vegetační stupeň (hornatina až středohory), s jednotvárnou 
květenou tvořenou mezofyty a oreofyty, relativně oceanické, srážkově nadbytkové 
klima (= vztah k průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce fytochorionu), 
svažitý terén, chudý substrát a lesnatá krajina.  
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Pro fytogeografický podokres Hornovltavská kotlina je charakteristický submontánní 
až montánní vegetační stupeň (vrchovina až hornatina), s květenou tvořenou 
mezofyty a různorodými oreofyty, relativně kontinentální, srážkově nedostatkové 
klima (= vztah k průměrné izohyetě odpovídající nadmořské výšce fytochorionu), 
plochý terén, chudý místy rašelinný substrát a mozaika lesnaté a zemědělské krajiny 
s dominantní rozsáhlou vodní plochou uprostřed (Lipno).  
 
Co se týče rekonstrukční vegetace zájmového území, se stoupající nadmořskou 
výškou se střídají tři jednotky: v nejnižší části kolem Klápy jsou rekonstruovány 
květnaté bučiny svazu Fagion, podvazu Eu-Fagenion, střední část svahu acidofilní 
horské bučiny svazu Luzulo – Fagion a nejvyšší partie kolem vrcholu Hraničníku 
horské klimaxové smrčiny svazu Piceion excelsae. 
 
Potenciální vegetace je taková vegetace, která by se na určité ploše vyvinula, kdyby 
na ni přestal působit člověk. Na rozdíl od vegetace rekonstrukční bere v úvahu 
ireverzibilní změny (např. odvodnění). V zájmovém území se potenciální vegetace od 
rekonstrukční prakticky neodlišuje – ve spodní části jsou předpokládány květnaté 
bučiny s kyčelnicí devítilistou (Dentario enneaphylli – Fagetum), ve střední části 
svahu smrkové kyselé bučiny (Calamagrostio villosae – Fagetum) a na vrcholu 
třtinová smrčina (Calamagrostio villosae – Piceetum). 
 
 
 
 
Stávající vegetační charakteristika 
 
V průběhu vegetační sezóny roku 2011 byl v zájmovém území proveden terénní 
průzkum. Bylo uskutečněno pět návštěv lokality v průměru jedna za měsíc, první 
návštěva byla uskutečněna 12. května, poslední 14. září. Průzkum byl zaměřen na 
postižení vegetačního krytu území, zejména na ověření výskytu zvláště chráněných 
druhů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., a druhů červeného seznamu (Chán 1999). 
Prochozeno bylo zhruba území regulačního plánu, nejen úzká linie lanovky a 
sjezdovky. V areálu Klápy byly do území průzkumu zahrnuty i plochy, které budou 
dotčeny realizací příjezdových cest a napojením sítí.  
 
V následujícím textu je popsán celkový charakter porostu, uvedeny jsou rostlinné 
druhy dominantní a velmi hojné, diagnostické druhy rostlinných společenstev, zvláště 
chráněné druhy, druhy červeného seznamu, rostliny pro území typické nebo naopak 
vzácné nebo jinak pozoruhodné. Seznam zaznamenaných druhů je Přílohou číslo 9 
části dokumentace B. Přílohy. 
 
Zájmové území se skládá ze dvou vegetačně velmi odlišných typů porostu. První 
z nich jsou rozsáhlé lesní porosty na svazích komplexu vrcholů Hraničník – Smrčina 
na území národního parku. Druhý z nich je niva Novopeckého potoka a Rasovky, 
v níž se rozkládá areál Klápy, rozsáhlé louky, pastviny a plochy náletových dřevin na 
území chráněné krajinné oblasti. 
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Lesní porosty na území národního parku: 
 
Lesní porosty zájmového zemí se podle svého charakteru dají zhruba rozdělit na tři 
typy lesního porostu: Spodní část svahu od Schwarzenberského kanálu po lesní 
cestu k Nývltovu mostu (délka úseku pod lanovkou cca 1,2 km), kde převažují 
kulturní smrčiny, střední část svahu od Nývltova mostu po úpatí vrcholu (délka úseku 
pod lanovkou cca 1,2 km) s dominantním bukem a poslední úsek těsně pod 
vrcholem (délka úseku pod lanovkou cca 300 m) horských smrčin. 
 
 
Spodní část lesních porost ů  
 
Spodní část lesních porostů připomíná nejvíce ze všeho klasický produkční smrkový 
les. Dominantní dřevinou je smrk (Picea abies), místy je nepatrně přimíšen buk, klen 
a jeřáb (Fagus sylvatica, Acer pseudoplatanus, Sorbus aucuparia), směrem nahoru 
podíl buku poněkud stoupá. Jedle (Abies alba) je sem dosazována uměle a 
oplocena. Keřové patro prakticky chybí, ojediněle byl zaznamenán zimolez obecný 
(Lonicera xylosteum). Přirozené zmlazení je potlačeno. Podrost bylinného patra je 
nezapojený a jeho pokryvnost dosahuje maximálně 30%. Spektrum bylinného patra 
tvoří převážně šťavel kyselý, brusnice borůvka, třtina chloupkatá, bika lesní, pstroček 
dvoulistý a metlička křivolaká (Oxalis acetosella, Vaccinium myrtillus, Calamagrostis 
villosa, Luzula sylvatica, Maianthemum bifolium, Avenella flexuosa). Jen ojediněle 
byly nalezeny náročnější druhy jako věsenka nachová nebo sasanka hájní 
(Prenanthes purpurea, Anemone nemorosa) nebo menší porosty kapradiny 
bukovinec osladičovitý (Phegopteris connectilis). Místy pod hustým smrkovým 
zápojem jsou místa úplně bez podrostu  
 
Ve spodní části prochází popsaným porostem průsek a nad ním oplocená plocha 
zdrojů vody. Stanoviště je vlhké a je obsazeno porostem charakteru vlhké louhy sv. 
Calthion. Spektrum tvoří metlice trsnatá, třtina chloupkatá, blatouch bahenní, 
krabilice chlupatá, pomněnka bahenní, pcháč bahenní, pcháč různolistý, třezalka 
skvrnitá, violka bahenní (Deschampsia caespitosa, Calamagrostis villosa, Caltha 
palustris agg., Chaerophyllum hirsutum, Myosotis palustris agg., Cirsium palustre, 
Cirsium heterophyllum, Hypericum maculatum, Viola palustris) a další vlhkomilné 
druhy. Hojně je zastoupena lupina, postaru vlčí bob mnoholistý (Lupinus polyphyllus). 
V počtu několika exemplářů byl zaznamenán vemeník zelenavý (Platanthera 
chlorantha).  
 
I v popsané smrčině se místy prosvětlila oka, obvykle podmáčeného charakteru. Zde 
je spektrum podrostu pestřejší – např. ptačinec hájní, blatouch bahenní, mokrýš 
střídavolistý, krabilice chlupatá, ostřice třeslicovitá (Stellaria nemorum, Caltha 
palustris agg., Chrysosplenium alternifolium, Chaerophyllum hirsutum, Carex 
brizoides) aj.  
 
Nejzajímavějším prvkem spodního úseku zájmového území je potok Rasovka. Tok 
nedoprovází žádná potoční olšina ani širší luh, nicméně kolem toku se přece jen ve 
větší míře uplatňují listnáče – zejména javor klen (Acer pseudoplatanus), a vytvářejí 
zde úzkou linii kolem potoka, kam dopadá mnohem více světla a podrost je mnohem 
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bohatší. Hojně zde roste např. blatouch bahenní, řeřišnice hořká, devětsil bílý, ostřice 
třeslicovitá, krabilice chlupatá (Caltha palustris agg., Cardamine amara, Petasites 
albus, Carex brizoides, Chaerophyllum hirsutum), místy mléčivec alpský, kamzičník 
rakouský, dřípatka horská, podbělice alpská, plavuň pučivá nebo žluťucha orlíčkolistá 
(Cicerbita alpina, Doronicum austriacum, Soldanella montana, Homogyne alpina, 
Lycopodium annotinum, Thalictrum aquilegifolium).  
 
Po pravém břehu potoka Rasovka vede zpevněná lesní cesta. Je doprovázena 
zvýšeným podílem ruderálních druhů - z keřů bez černý a pámelník (Sambucus 
nigra, Symphoricarpos albus), z bylin pelyněk černobýl, maliník, lupina (Artemisia 
vulgaris, Rubus idaeus, Lupinus polyphyllus), ale i druhů lesních, nivních, lemových 
nebo lučních např. přeslička lesní, devětsil bílý, kruštík širolistý nebo zvonečník černý 
(Equisetum sylvaticum, Petasites albus, Epipactis helleborine, Phyteuma nigrum).  
 
 
Střední část lesních porost ů  
 
Nad lesní cestou, která přechází Rasovku Nývltovým mostem, se spektrum dřevin 
v lese mění. Celkově se výrazně zvyšuje podíl buku, a ačkoliv podíl smrku je místy i 
nadpoloviční, místy buk většinou dominuje. Kromě buku a smrku (Fagus sylvatica, 
Pisea abies) je přimíšen javor klen, jedle bělokorá a jeřáb (Acer pseudoplatanus, 
Abies alba, Sorbus aucuparia). Podrost je nezapojený a není příliš bohatý. Byly sice 
zaznamenány druhy typické pro květnaté bučiny jako samorostlík klasnatý, svízel 
vonný, bukovník kapraďovitý, kokořík přeslenitý, věsenka nachová, starček Fuchsův, 
sasanka hájní, vraní oko čtyřlisté, pitulník horský (Actaea spicata, Galium odoratum, 
Gymnocarpium dryopteris, Polygovatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Senecio 
ovatus, Anemone nemorosa, Paris quadrifolia, Galeobdolon montanum), ale 
poměrně málo. Naopak větší je zastoupení druhů chudých a kyselých bučin nebo 
horských smrčin, jako šťavel kyselý, třtina chloupkatá, bika lesní, přeslička lesní, 
plavuň pučivá, žebrovice různolistá (Oxalis acetosella, Calamagrostis villosa, Luzula 
sylvatica, Equisetum sylvaticum, Lycopodium annotinum, Blechnum spicant). 
Fytocenologicky se jedná o bučiny svazu Fagion, spíše charakteru kyselých bučin 
podsv. Luzulo – Fagion, jen místy s přechody k bučinám květnatým podsv. Eu – 
Fagenion.  
 
Přímo nad lesní cestou, která ohraničuje plochu zezdola, je nevelká louka zarostlá 
vlhkomilnou travobylinnou vegetací. Spektrum tvoří ostřice třeslicovitá, metlice 
trsnatá, třtina chloupkatá (Carex brizoides, Deschampsia caespitosa, Calamagrostis 
villosa), dále se uplatňují pcháč bahení i různolistý, sítina rozkladitá (Cirsium 
palustre, C. heterophyllum, Juncus effusus) a další druhy. Fytocenologicky se jedná 
o ochuzený Calthion.  
 
V popsaném porostu bučin se lokálně nacházejí menší prameniště a mokřady. 
Většinou obsahují zarostlé balvany a vývraty, nebo kořenové zbytky vyvrácených 
smrků. Na zastíněných mokřadech dominuje obvykle rašeliník, z vyšších rostlin se 
uplatňuje šťavel, bika lesní a mokrýš střídavolistý (Oxalis acetosella, Luzula sylvatica, 
Chrysosplenium alternifolium). Kam dopadá více světla uplatní se i náročnější druhy 
– např. blatouch, ostřice třeslicovitá, pomněnka bahenní, sítina rozkladitá, chrastice 
rákosovitá, ostřice šedavá, pryskyřník omějolistý (Caltha palustris agg., Carex 
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brizoides, Myosotis palustris agg., Juncus effusus, Phalaris arundinacea, Carex 
canescens, Ranunculus aconitifolius). Na světlinách kolem mokřadů byla nalezena 
dřípatka horská a podbělice alpská (Soldanella montana, Homogyne alpina), na lesní 
cestě vrbina hájní (Lysimachia nemorum).  
 
 
Vrcholové partie Hrani čníku 
 
Nejvyšší partie Hraničníku zhruba od nadmořské výšky 1200 m n.m. jsou silně 
proschlé. Část plochy je pokácena, dřevo je odkorněné a nechané na místě, lokálně 
zde byly mrtvé kmeny odkorněné nastojato. Na části plochy smrčina ještě stojí, ale 
smrky jsou značně proschlé. Dominantní dřevinou je smrk (Picea abies), přimíšen je 
mírně jeřáb (Sorbus aucuparia), ještě méně buk (Fagus sylvatica). Podrost je 
poměrně vysoký a neprostupný – mozaikovitě dominuje borůvka (Vaccinium 
myrtillus), která zde vytváří hustý zápoj keříčků kolem půl metru výšky, papratka 
horská (Athyrium distentifolium) rovněž velmi mohutného vzrůstu, popř. třtina 
chloupkatá (Calamagrostis villosa). V popsaném vysokém porostu zmlazuje smrk, 
buk a jeřáb. Místy roste poměrně hojně bika lesní, čarovník alpský a dřípatka horská 
(Luzula sylvatica, Circaea alpina, Soldanella montana), na vrcholové hřebenovce je 
častý sedmikvítek evropský (Trientalis europaea). Ve vykácené partii přímo pod 
vrcholem byla nalezena kýchavice bílá (Veratrum album) v počtu několika desítek 
nekvetoucích trsů. Ojediněle byl zaznamenán čípek objímavý (Streptopus 
amplexifolius). Jedná se o horské papratkové a třtinové smrčiny sv. Piceion excelsae 
a Athyrio - Piceion, dost zdevastované zničením smrků, nicméně zmlazující.  
 
 
 
Areál Klápy na území chráněné krajinné oblasti 
 
V území Klápy byl prochozen areál bývalé pohraniční roty a dále trasy navrhovaných 
příjezdových cest a linie nebo plochy pro napojení infrastruktury. 
 
Bývalý areál pohrani ční roty  
 
Areál byl v minulosti člověkem intenzivně využíván a v současné době je již mnoho 
let opuštěn. Důsledkem je ruderální charakter vegetačního krytu prakticky na celé 
ploše, která je navržena pro výstavbu objektů a první etapu parkoviště. 
 
Vegetační kryt této plochy tvoří mozaika několika ostrůvků listnatých nebo smíšených 
dřevin v travobylinných porostech ruderálního charakteru místy se soliterními 
dřevinami. Kolem chátrajících budov přežívají vysazené okrasné keře, jako zlatice 
nebo pěnišník (Forsythia suspensa, Rhododendron sp.). Přímo za budovami je 
vysazený březový háj, v jehož podrostu dominuje medyněk měkký a bršlice kozí 
noha (Holcus mollis, Aegopodium podagraria). V červnu zde byl nalezen v několika 
exemplářích vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha). Dále se v ploše rozkládají 
tři větší plochy dřevin – jedná se o listnaté nebo smíšené lesíky částečně vysazené a 
částečně náletového původu. Lesíky tvoří převážně bříza, osika, javor klen, jeřáb, 
jasan, smrk a modřín (Betula pendula, Populus tremula, Acer pseudoplatanus, 
Sorbus aucuparia, Fraxinus excelsior, Picea abies, Larix decidua). Většinou se jedná 
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o méně kvalitní dřeviny náletového původu, ale v severovýchodní části roste několik 
starých klenů a modřínů nápadně mohutných rozměrů.  
 
Travobylinné porosty areálu jsou z botanického hlediska poměrně chudé. Ve spektru 
porostu dominuje ostřice třeslicovitá, kopřiva, kerblík a lupina (Carex brizoides, Urtica 
dioica, Anthriscus sylvestri, Lupinus polyphyllus). V porostu přežívají jen odolné luční 
druhy jako třezalka skvrnitá, bolševník obecný, děhel lesní, svízel bílý, hrachor luční, 
pcháč různolistý (Hypericum maculatum, heracleum sphondylium, Angelica 
sylvestris, Galium album, Lathyrus pratensis, Cirsium heterophyllum). Za zmínku stojí 
nevelký výskyt typické šumavské trávy lipnice širolisté (Poa chaixii), v několika 
exemplářích byl nalezen zvonečník černý (Phyteuma nigrum) a v jenom exempláři 
vemeník zelenavý (Platanthera chlorantha).  
 
Širší plocha zhruba v prostoru navržené druhé etapy realizace parkoviště je asi 
z poloviny obsazena dřevinami stejného spektra, jako je uvedeno výše. Ačkoliv 
plocha již částečně zasahuje do I. zóny CHKO, její charakter je také ještě ruderální, 
stejně jako na předchozí popsané ploše. Ze zajímavějších rostlin zde bylo nalezeno 
několik exemplářů vemeníku zelenavého (Platanthera chlorantha) a větší výskyt 
lipnice širolisté (Poa chaixii). 
 
 
Širší okolí areálu  
 
Co se týče dopravního napojení, byly prozkoumány linie navrženým cest. Varianta 
napojení 1 odbočuje před Lázem, což je část Nové Pece. Nejprve je vedena kolem 
zemědělského areálu ruderální vegetací, v níž dominuje kopřiva (Urtica dioica). 
Následující úsek vede přes intenzivní pastviny skotu celkem chudého spektra, 
v nichž dominují trávy, ruderální pampelišky (smetánka) a kerblík, a překonává linii 
drobného potoka, která je levostranným přítokem Novopeckého potoka. Potok je 
doprovázen linií vrb (Salix fragilis), která je v místě navrženého křížení přerušena. 
Následující úsek kopíruje polní cestu lemovanou břízou a jasanem (Betula pendula, 
Fraxinus excelsior). Podél cesty je prohlouben příkop, v němž se drží voda a rostou 
zde silně vlhkomilné druhy jako blatouch a přeslička poříční (Caltha palustris agg., 
Equisetum fluviatile), okolo ostřice třeslicovitá, rdesno hadí kořen, děhel lesní nebo 
krvavec toten (Carex brizoides, Bistorta major, Angelica sylvestris, Sanguisorba 
officinalis). Z druhé strany lemuje cestu suchý lem, v nemž rostou např. zvonek 
rozkladitý, kokrhel menší, kopretina a lupina (Campanula patula, Rhinanthus minor, 
Leucanthemum ircutianum, Lupinus polyphyllus). Za cestou se rozkládají typické 
šumavské vlhké louky bohatého spektra s hojným zastoupením druhů jako škarda 
čertkusolistá, zvonečník černý, rdesno hadí kořen, pcháč různolistý (Crepis  mollis 
ssp. hieracioides (succisifolia), Phyteuma nigrum, Bistorta major, Cirsium 
heterophyllum), které by realizací záměru však již neměly být dotčeny. 
V následujícím úseku překonává navržená přípojka linii Novopeckého potoka. 
Břehový porost tvoří převážně vrby a břízy (Salix fragilis, Betula pendula), v podrostu 
jsou typické doprovodné rostliny jako ostřice třeslicovitá, krabilice chlupatá, blatouch 
bahenní (Carex brizoides, Chaerophyllum hirsutum, Caltha palustris agg.,) , hojná je 
kopřiva (Urtica dioica). Poslední úsek je veden okrajem kosených luk a míjí jeden 
z listnatých remízů. Ve spektru dřevin remízu převažují listnáče jako bříza, jasan, 
osika, třešeň, jíva, ojedinělě dub a jírovec, ale zastoupen je i smrk (Betula pendula, 
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Fraxinus excelsior, Populus tremula, Prunus (Cerasus) avium, Salix caprea, Quercus 
robur, Aesculus hippocastanum, Picea abies). Louky jsou vlhké až mezofytní, 
kosené, poměrně bohatého spektra. Z trav je nejvíce zastoupena psárka, bojínek, 
trojštět a kostřavy (Alopecurus pratensis, Phleum pretense, Trisetum flavescens, 
Festuca pratnesis, F. rubra), hojná příměs bylin typických pro šumavské louky, např. 
rdesno hadí kořen, škarda čertkusolistá, zvonečník černý, jetel luční, třezalka 
skvrnitá, kokrhel menší, ptačinec trávolistý (Bistorta major, Crepis  mollis ssp. 
hieracioides (succisifolia), Phyteuma nigrum, Trifolium pratense, Hypericum 
maculatum, Rhinanthus minor, Stellaria graminea) aj. Místy ruderalizováno kerblíkem 
(Anthriscus sylvestris).  
 
Varianta napojení 2 je vedena za dřevoskladem. Zde průzkum nebyl proveden, neboť 
trasa byla posouzena v rámci dokumentace EIA na záměr Rekonstrukce silnic 
III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní Zvonková a má 
vydané kladné stanovisko (viz kapitola B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace 
s jinými záměry). Dále je silnice vedena po stávající silnici na Klápu, která bude 
rozšířena vlevo ve směru do Klápy, neboť vpravo je Želnavský smyk. Silnice je 
zhruba v polovině délky doprovázena dřevinami, nejčastěji břízou a smrkem (Betula 
pendula, Picea abies). Napojení na parkoviště na Klápě je navrženo ve dvou 
alternativách – varianta 2(a) je severnější a trochu delší (cca 600 m), varianta 2(b) je 
jižnější a poněkud kratší (cca 460 m). Varianta 2(a) je navržena v linii stávající 
panelové cesty, která po mostku překonává i potok Rasovka. Varianta 2(b) je 
navržena v nové stopě přes louky mezi silnicí a Rasovkou a přes její tok. Louky mezi 
účelovou komunikací a potokem Rasovka jsou ponechány ladem. Dominují trávy, 
příměsí je ponejvíce kerblík a lupina (Anthriscus sylvestris, Lupinus polyphyllus). 
V louce kolem potoka a na okraji jeho břehových porostů roste poměrně bohatá 
populace kamzičníku (Doronicum austriacum). Rasovka je doprovázena břehovou 
vegetací, v níž dominuje ve stromovém patře klen (Acer pseudoplatanus), v keřovém 
patře střemcha (Prunus padus), v bylinném patře ostřice třeslicovitá a sasanka hájní 
(Carex brizoides, Anemone nemorosa). Po překonání potoka Rasovka vedou obě 
alternativy přes kosené louky poměrně pestrého spektra, které jsou popsány 
v předchozím textu.  
 
Co se týče plánovaného napojení areálu na kanalizaci, v trase projektované přípojky 
je smrkový les, jehož podrost je chudý a ruderální. Zajímavější je až samotná niva 
Novopeckého potoka. Niva je nekosená, zarostlá vysokou vlhkomilnou vegetací 
pcháčových luk a tužebníkových lad – podsv. Calthenion a Filipendulenion sv. 
Calthion. Porost tvoří převážně tužebník jilmový, blatouch bahenní, ostřice 
třeslicovitá, rdesno hadí kořen (Filipendula ulmaria, Caltha palustris agg., Carex 
brizoides, Bistorta major), přímo u vody chrastice rákosovitá, krabilice chlupatá a 
řeřišnice hořká (Phalaris arundinacea, Chaerophyllum hirsurum, Cardamine amara). 
Niva je částečně ruderalizované kopřivou (Urtica dioica). Jediným vzácnějším 
nálezem v nivě byl prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) v počtu několika 
exemplářů.  
 
Poslední stavbou, která souvisí s realizací záměru, je výstavba vodní nádrže pro 
zasněžování. Navržena je na potoku Rasovka a zatopila by část jeho nivy, kosených 
a nekosených luk. Tok Rasovka je v těchto místech zahlouben pod úroveň okolního 
terénu. Svahy jsou zarostlé starými kleny (Acer pseudoplatanus), v lemu a 
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v podrostu je hojná střemcha (Prunus padus). V podrostu dominuje ostřice 
třeslicovitá (Carex brizoides), hojná je zde sasanka hájní a hluchavka skvrnitá 
(Anemone nemorosa, Lamium maculatum). Mokré nekosené louky na pravém břehu 
jsou poměrně chudého spektra (stejné, jako popsáno výše), ale v lemu 
doprovodných dřevin roste kamzičník rakouský (Doronicum austriacum). Kosené 
louky na levém břehu jsou druhově bohatší (rovněž popsáno výše), nicméně 
chráněné druhy neobsahují.  
 
Napojení inženýrských sítí pro zasněžování je vedeno kosenou loukou výše 
popsanou, stejně jako napojení na elektřinu.  
 
 
 
Zvláště chráněné druhy rostlin 
 
Při terénním průzkumu provedeném během vegetační sezóny roku 2011, který 
zahrnul území regulačního plánu i širší okolí (z důvodu napojení záměru), byly 
zpracovatelem dokumentace ověřeny následující rostlinné taxony jmenované 
v seznamu zvláště chráněných druhů rostlin v Příloze č.II vyhlášky MŽP ČR č. 
395/1992 Sb. k zákonu č. 114 /1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
• Soldanella montana – dřípatka horská (roztroušeně zejména kolem potoka 

Rasovka, ale i na světlinách kolem cest a mokřadů v lesích svahu 
Hraničníku, vitální populace) 

• Lycopodium annotinum – plavuň pučivá (roztroušeně v lesích svahu Hraničníku, 
vitální populace) 

• Veratrum album – kýchavice bílá (pouze ve vrcholové partii Hraničníku, 
nekvetoucí trsy, slabá populace)  

• Doronicum austriacum – kamzičník rakouský (podél potoka Rasovka v loukách na 
Klápě i v lesním komplexu na svazích Hraničníku, vitální populace) 

• Platanthera chlorantha – vemeník zelenavý (roztroušeně – několik ex. v průseku 
v lese těsně nad Klápou, několik ex. v podrostu lesíků v areálu pohraniční 
roty, několik ex. v ruderálních loukách, slabá populace) 

• Dactylorhiza majalis – prstnatec májový (několik exemplářů v nivě Novopeckého 
potoka mimo území RP, slabá populace) 

 
Všechny jmenované taxony jsou kategorie „druhy ohrožené“.  
 
Zpracovatel Posouzení vlivu na lesní porosty, (Ing. J. Wimmer, září 2011 - část 
dokumentace D. Posouzení lesních porostů pro RP Propojení Klápa – Hraničník) 
uvádí ještě jeden zvláště chráněný druh, a to Huperzia selago - vranec jedlový. 
Lokalitou jsou smrčiny a bučiny v širším okolí RP a jeho početnost je označena jako 
ojedinělá. Zpracovatelem Dokumentace nebyl jmenovaný druh na ploše území RP 
ověřen, jedná se tedy o nepočetnou populaci mimo území vlastního záměru. 
V dalším zdroji údajů, a to z Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, 
odkud byly vyžádány jejich evidenční údaje, nejsou uvedeny žádné další zvláště 
chráněné druhy rostlin, které by v území byly Správou evidovány.  
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Druhy červeného seznamu 
 
Při terénním průzkumu provedeném během vegetační sezóny roku 2011, který 
zahrnul území regulačního plánu i širší okolí (z důvodu napojení záměru), byly 
zpracovatelem dokumentace ověřeny následující rostlinné taxony jmenované 
v červeném seznamu jižních Čech (Komentovaný červený seznam květeny jižní části 
Čech, Chán ed. 1999).  
 
 
Svahy Hraničníku (území NP): 
 
Kategorie silně ohrožené taxony: 
 
• Veratrum album – kýchavice bílá (pouze ve vrcholové partii Hraničníku, 

nekvetoucí trsy, slabá populace) 
• Streptopus amplexifolius – čípek objímavý (vrcholová partie Hraničníku, ojedinělý 

nález, slabá populace) 
 
 
Kategorie ohrožené taxony: 
 
• Soldanella montana – dřípatka horská (roztroušeně zejména kolem potoka 

Rasovka, ale i na světlinách kolem cest a mokřadů v lesích svahu 
Hraničníku, vitální populace) 

• Platanthera chlorantha – vemeník zelenavý (několik ex. v průseku v lese těsně 
nad Klápou, slabá populace) 

• Ranunculus aconitifolius – pryskyřník omějolistý (kolem mokřadů v bučinách, 
slabá populace) 

• Scorzonera humilis – hadí mord nízký (ojedinělý nález na lesní cestě, slabá 
populace) 

 
 
Kategorie vzácnější taxony vyžadující další pozornost: 
 
• Abies alba – jedle bělokorá (roztroušeně, dosazovaná populace) 
• Athyrium distentifolium – papratka horská  (hojně ve vrcholové partii hraničníku, 

dominantni porosty, vitální populace) 
• Blechnum spicant – žebrovice různolistá (roztroušeně, na světlinách kolem 

mokřadů, nepočetná) 
• Cicerbita alpina – mléčivec alpský (kolem potoka Rasovka, vitální populace) 
• Circaea alpina – čarovník alpský (hojně ve vrcholové partii Hraničníku, vitální 

populace) 
• Doronicum austriacum – kamzičník rakouský (podél potoka Rasovka, vitální 

populace) 
• Lycopodium annotinum – plavuň pučivá (roztroušeně v lesích svahu Hraničníku, 

vitální populace) 
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Areál Klápy a okolí (území CHKO):  
 
Kategorie ohrožené taxony: 
 
• Crepis mollis ssp. hieracioides (succisifolia) – škarda měkká čertkusolistá 

(jestřábníkovitá) – v kosených loukách, vitální populace 
• Dactylorhiza majalis – prstnatec májový (několik exemplářů v nivě Novopeckého 

potoka mimo území RP, slabá populace) 
• Platanthera chlorantha – vemeník zelenavý (několik ex. v podrostu lesíků v areálu 

pohraniční roty, několik ex. v ruderálních loukách, slabá populace) 
 
 
Kategorie vzácnější taxony vyžadující další pozornost: 
 
• Doronicum austriacum – kamzičník rakouský (podél potoka Rasovka v loukách, 

vitální populace) 
• Phyteuma nigrum – zvonečník černý (v kosených loukách, vitální populace) 
• Poa chaixii – lipnice širolistá (v ruderálních loukách areálu pohraniční roty, vitální 

populace) 
 
 
 
Fauna 
 
Fauna - bezobratlí 
 
V rámci zpracování dokumentace byl během vegetační sezóny 2011 proveden 
terénní průzkum za účelem výzkumu bezobratlých živočichů zájmového území, 
zpracovatel Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., říjen 2011 (část dokumentace 
G. Fauna bezobratlých zájmové oblasti). Následující text je stručným výtahem 
z tohoto elaborátu. 
 
Zoogeografická charakteristika studované oblasti 
 
Fauna bezobratlých posuzované oblasti patří do Šumavského bioregionu podle 
Culka a kol. (1996). Tento bioregion je charakterizován nejzachovalejšími 
společenstvy bezobratlých na vrchovištích, v přirozených horských lesích a na 
horských loukách. Z bezobratlých živočichů požívají mezinárodní ochranu jako 
vymírající relikty některé rašelinné druhy hmyzu, zejména motýli žluťásek borůvkový 
a perleťovec rašelinný (mokřadní). Ve fauně regionu je celá řada reliktů 
boreoalpinního rozšíření, zejména některá šídla, brouci, pavouci, můry a píďalky. 
Zvláštností bioregionu je výskyt některých alpských prvků, např. střevlíčka Nebria 
castanea sumavica, drabčíka Olophrum transversicolle, atd. (Boháč, 1995). Tekoucí 
vody hostí řadu vzácných druhů s omezeným rozšířením (Alpy-Šumava, druhy s 
arkto-alpinským rozšířením, tyrphobiontní, tyrphophilní druhy a kreobiontní druhy). 
Vzhledem ke katastrofální acidifikaci vod ostatních sudetských pohoří je Šumavský 
bioregion velmi významný pro ochranu biodiverzity vodních a bezobratlých (Soldán a 
kol., 1996). 
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Stávající zoologická charakteristika bezobratlých živočichů 
 
Terénní průzkum zájmového území byl proveden během vegetační sezóny roku 
2011. Podrobný popis území a nálezů na jednotlivých biotopech je uvedeno v části 
dokumentace G. Fauna bezobratlých zájmové oblasti. Následující text je stručným 
výtahem závěru tohoto hodnocení. 
 
Plocha plánované výstavby hostí na svém území velmi bohatá a unikátní 
společenstva bezobratlých v rámci ČR. Bylo zjištěno přes 500 druhů, mezi nimiž jsou 
druhy dosud nepopsané (chvostokoci), druhy chráněné podle zákona (zjištěno 5 
druhů brouků a 3 druhy blanokřídlých) a také desítky druhů zahrnutých v Červené 
knize bezobratlých ČR (Farkač, Král, Škorpík, 2005). 
 
Zejména společenstva lesních ekosystémů jsou charakteristická velkou rozmanitostí 
mikrobiotopů s charakteristickými funkčními skupinami a reliktními druhy 
(společenstva druhů žijících v opadu, v mechu, pod kůrou padlých větví a kmenů, 
druhy vázané na tvrdé stromové houby, zejména různé choroše, plodnice hub 
rostoucích v lese, pod kameny, v depresích se zvýšenou vlhkostí a odlišnou 
vegetací, na lišejnících a na kmenech rostoucích mechách, atd.). Mezi nejcennější 
druhy patří tak zvané pralesní relikty, to jsou druhy vyskytující se jen ve zbytcích 
původních lesů. Dále se zde vyskytuje řada druhů známých z našeho území jen ze 
Šumavy a žijící jinak jen v Alpách, horské druhy Sudet, druhy s velmi omezeným 
rozšířením v rámci Evropy vyskytující se jen ve Skandinávii a vysokých horách  
Evropy (boreoalpinní a arktoalpinní druhy). Desítky druhů patří mezi tak zvané 
červené druhy (druhy Červené knihy bezobratlých ČR). V potoce Rasovka žijí druhy 
s arktoalpinním a boreoalpinním rozšířením, druhy známé jen z Alp a Šumavy nebo 
druhy s velmi omezeným rozšířením na našem území a ohrožené. Na vrcholu 
můžeme najít druhotné bezlesí s chráněnými druhy čmeláků včetně druhů horských, 
zastižen byl druh motýla z červeného seznamu.  
 
 
 
Zvláště chráněné druhy bezobratlých 
 
Při terénním průzkumu provedeném během vegetační sezóny roku 2011, který 
zahrnul území regulačního plánu i širší okolí (z důvodu napojení záměru), byly 
ověřeny následující taxony jmenované v seznamu zvláště chráněných druhů 
živočichů v Příloze č.III vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114 /1992 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 
 
• roháček Ceruchus chrysomeloides (kriticky ohrožený druh) – v mrtvém dřevě 

zejména ve středním hodnoceném úseku lesa, vitální populace 
• kovařík Danosoma fasciata (dříve rod Lacon) (kriticky ohrožený druh) – 

v mrtvém dřevě zejména ve středním hodnoceném úseku lesa, vitalita 
populace těžko odhadnutelná.  

• střevlík Carabus irregularis (ohrožený druh), střední úsek lesa 
• střevlík Carabus nitens (ohrožený druh), v nižším úseku lesa 
• střevlík Carabus problematicus (ohrožený druh), střední úsek lesa 



Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník Strana 99 
 

 
 
Dokumentace EIA EIA SERVIS  s.r.o. 
 

• čmelák Bombus semenoviellus (ohrožený druh), v nejvyšší části hodnoceného 
úseku 

• čmelák Bombus jonellus (ohrožený druh), v nejvyšší části hodnoceného úseku 
• mravenec pařezový Formica truncorum (ohrožený druh), střední úsek lesa 

 
 
Druhy červeného seznamu bezobratlých 
 
Při terénním průzkumu provedeném během vegetační sezóny roku 2011, který 
zahrnul území regulačního plánu i širší okolí (z důvodu napojení záměru), byl ověřen  
výskyt 28 taxonů jmenovaných v červeném seznamu ČR (Červený seznam 
ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. Farkač J., Král D. & Škorpík M. (eds.) 
2005). Jedná se následující druhy: 
 
 
Chvostoskoci 
Folsomia sensibilis - les 
Folsomia tesari - les 
Tetracanthella stachi - les 
 
Jepice 
Ecdyonurus austriacus - potok Rasovka, les 
Electrogena salamorum - potok Rasovka, les 
Rhithrogena hercynia - potok Rasovka, les 
Rhithrogena zelinkai - potok Rasovka, les 
 
Pošvatky 
Isoperla goerzti - potok Rasovka, les 
 
Vážky 
Cordulegaster boltoni – příkop s bohatou vegetací na variantě 1 dopravního spojení 
 
Ploštice 
Notonecta lutea – potok Rasovka, les 
 
Brouci 
Anthophagus alpestris – vrchol Hraničníku 
Atrecus longiceps – les, střední úsek  
Bledius talpa – Rasovka, les 
Bryoporus rufus - vrchol Hraničníku 
Carabus irregularis irregularis - les 
Carabus nitens - les 
Ceruchus chrysomeloides – les, střední úsek 
Danosoma fasciata – les, střední úsek 
Eurymniusa crassa - les, střední úsek  
Mniusa incrassata – Rasovka, les 
Mycetoporus erichsoni - vrchol Hraničníku 
Oxypoda elongatula - les, střední úsek  
Quedius subunicolor – vrchol Hraničníku 
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Rhizophagus grandis – les, střední úsek 
Tetraleucopora longitarsis – Rasovka, les 
 
Chrostíci 
Limnephilus algosus – Rasovka, les 
 
Motýli 
Cyaniris semiargus – vrchol Hraničníku 
 
Blanokřídlí  
Bombus semenoviellus – vrchol Hraničníku 
 
 
 
Fauna - obratlovci 
 
V následujícím textu jsou uvedeny výsledky terénních průzkumů, které byly 
uskutečněny během vegetační sezóny roku 2011. Údaje z terénních průzkumů byly 
doplněny o údaje poskytnuté Správou NP a CHKO Šumava a z literárních zdrojů. 
 
Zoogeografická charakteristika 
 
Zájmové území spadá do biogeografické oblasti 1.62 Šumavský bioregion (Culek et 
al. 1996). Fauna toho regionu poskytuje nejzachovalejší obraz horských hercynských 
živočišných společenstev na vrchovištích, v přirozených horských lesích i na 
horských loukách. Výrazně se projevuje například v avifauně (orel křiklavý, tetřev 
hlušec, datlík tříprstý, chřástal polní, hýl rudý aj.). Ve fauně regionu je celá řada 
reliktů boreoalpinního rozšíření, z obratlovců např. myšivka horská. Tekoucí vody 
patří do pásma pstruhového, Vltava do pásma pstruhového až lipanového.  
 
Mezi významné druhy obratlovců tohoto bioregionu patří: - savci: ježek západní, 
rejsek horský, myšivka horská, plch zahradní, vydra říční, rys ostrovid, los evropský, 
netopýr pestrý, netopýr severní. Ptáci: orel křiklavý, jeřábek lesní, tetřívek obecný, 
tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, sýc rousný, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý, 
linduška úhorní, kos horský, ořešník kropenatý, čečetka zimní, hýl rudý. Plazi: 
ještěrka živorodá, zmije obecná. Obojživelníci: kuňka žlutobřichá. 
 
Terénní průzkum obratlovců 
 
Průzkum byl proveden během dubna - června 2011 a byl zaměřen zejména na 
zjištění přítomnosti chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů. Do terénního 
průzkumu byla zahrnuta plocha budoucího záměru včetně sousedících biotopů. Na 
lokalitě bylo provedeno několik obchůzek, při nichž byly druhy determinovány na 
základě přímého pozorování nebo na základě zvukových projevů. Ke zjištění 
přítomnosti některých druhů byla použita také zvuková nahrávka (kulíšek nejmenší, 
sýc rousný, puštík obecný, puštík bělavý, výr velký, datlík tříprstý, chřástal polní). 
Kromě přímého pozorování byly také využívány čerstvé pobytové známky jako jsou 
stopy, okus nebo trus.  
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Zájmové území Smrčiny patří mezi zoologicky zajímavé lokality, a je poměrně dobře 
prozkoumané. Správa NP a CHKO Šumava poskytla komplexní údaje o stavu 
populací zvláště chráněných druhů v zájmovém území, které vycházejí 
z dlouhodobých průzkumů a znalosti zájmového území. 
 
 
Výskyt jednotlivých druhů obratlovců zjištěných v roce 2011 během vlastního 
průzkumu je dokumentován v následující tabulce: 
 
druh česky  druh latinsky vyhláška 395/1992 
obojživelníci     
Čolek obecný  Triturus vulgaris SO 
Ropucha obecná Bufo bufo O 
plazi     
Slepýš křehký Anguis fragilis SO 
Zmije obecná  Vipera berus KO 
Užovka obojková Natrix natrix O 
ptáci     
Poštolka obecná Falco tinnunculus  
Káně lesní Buteo buteo   
Chřástal polní Crex crex SO 
Holub doupňák Columba oenas SO 
Holub hřivnáč Columba palumbus   
Kukačka obecná Cuculus canorus   
Datel černý Dryocopus martius   
Žluna zelená Picus viridis   
Strakapoud velký Dendrocopos major   
Skřivan polní Alauda arvensis   
Linduška lesní Anthus trivialis   
Vlaštovka obecná Hirundo rustica O 
Linduška luční Anthus pratensis   
Konipas bílý Motacilla alba   
Pěvuška modrá Prunella modularis   
Červenka obecná Erithacus rubecula   
Bramborníček hnědý Saxicola rubetra O 
Rehek domácí Phoenicurus ochruros   
Rehek zahradní Phoenicurus phoenicurus   
Kos černý Turdus merula   
Drozd zpěvný Turdus philomelos   
Drozd brávník Turdus viscivorus   
Cvrčilka zelená Locustella naevia   
Rákosník zpěvný Acrocephalus palustris  
Pěnice slavíková Sylvia borin   
Pěnice hnědokřídlá Sylvia communis   
Pěnice černohlavá Sylvia atricapilla   
Budníček menší Phylloscopus collybita   
Budníček větší Phylloscopus trochilus   
Budníček lesní Phylloscopus sibilatrix   
Králíček obecný Regulus regulus   
Králíček ohnivý Regulus ignicapillus   
Sýkora parukářka Lophophanes cristatus   
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druh česky  druh latinsky vyhláška 395/1992 
Sýkora babka  Poecile palustris   
Sýkora lužní Poecile montana   
Sýkora uhelníček  Periparus ater   
Sýkora koňadra Parus major   
Sýkora modřinka  Cyanistes caeruleus   
Brhlík lesní Sitta europaea   
Šoupálek dlouhoprstý Certhia familiaris   
Střízlík obecný Troglodytes troglodytes   
Ťuhýk obecný Lanius collurio O 
Sojka obecná Garrulus glandarius   
Vrána obecná Corvus corone   
Krkavec velký Corvus corax O 
Špaček obecný Sturnus vulgaris   
Vrabec domácí Passer domesticus   
Pěnkava obecná Fringilla coelebs   
Čečetka zimní Carduelis flammea   
Konopka obecná Carduelis cannabina   
Čížek lesní Carduelis spinus   
Zvonek zelený Carduelis chloris   
Hýl obecný Pyrhulla pyrhulla   
Hýl rudý Carpodacus erythrinus O 
Křivka obecná Loxia curvirostra   
Strnad obecný Emberiza citrinella   
Savci    
Jelen lesní Cervus elaphus   
Liška obecná  Vulpes vulpes   
Prase divoké Sus scrofa   
Srnec obecný Capreolus capreolus  
Veverka obecná Sciurus vulgaris O  
 
 
V zájmovém území bylo vlastním terénním průzkumem v roce 2011 zjištěno celkem 
66 druhů obratlovců, z nichž 13 druhů patří mezi zvláště chráněné dle přílohy č.III 
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů (viz následující kapitola). Fauna zájmového území je druhově pestrá. 
Zahrnuje druhy vázané na lesní ekosystémy, druhy otevřené krajiny (louky a 
pastviny) a v malé míře také synantropní druhy vázané na blízkost lidských sídel. 
 
 
 
 
Zvláště chráněné druhy obratlovců 
 
V následující tabulce je shrnut výskyt zvláště chráněných druhů v zájmovém území. 
Správa NP a CHKO Šumava poskytla komplexní údaje o stavu populací zvláště 
chráněných druhů v zájmovém území, které vycházejí z dlouhodobých průzkumů a 
podrobné znalosti území. Údaje poskytla zvlášť Správa NP a zvlášť Správa CHKO, 
každá pro svoje území. 
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Druh  Údaje NP Údaje CHKO Vlastní pr ůzkum 2011 

Kriticky ohrožené druhy 

Zmije obecná  
(Vipera berus) 

plošně rozšířený druh svahů 
Smrčiny a Hraničníku 

Klápa, pod 
rotou 

zastižena při okraji lesního 
komplexu Smrčiny 

Puštík bělavý  
(Strix uralensis) 

malá populace vzácné sovy, 
která se na Šumavě od konce 
90 let. minulého století opět 
vyskytuje. Kromě 
Moravskoslezských Beskyd a 
Šumavy se v jiných oblastí ČR 
nevyskytuje. Svahy Smrčiny a 
Hraničníku představují její 
vhodné biotopy. Na svazích 
Smrčiny zaznamenán v 
průběhu minulých 15 let její 
pravidelný výskyt. Možná, ale 
nepotvrzená hnízdění. 

  

Tetřev hlušec 
(Tetrao urogallus) 

vrcholové partie Smrčiny a 
Hraničníku jsou jeho jádrovým 
územím výskytu, kromě oblasti 
Trojmezné, jižní části Šumavy. 

  

Siln ě ohrožené druhy 

Čolek horský  
(Triturus alpestris) 

plošně se vyskytující druh na 
Šumavě včetně Smrčiny a 
Hraničníku 

pod Klápou,   

Čolek obecný  
(Triturus vulgaris) 

plošně se vyskytující druh na 
Šumavě včetně Smrčiny a 
Hraničníku 

pod Klápou luční porosty pod Klápou 

Rosnička zelená (Hyla 
arborea)  pod Klápou  

Ještěrka živorodá  
(Zootoca vivipara) 

plošně se vyskytující druh na 
Šumavě včetně masivu 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Slepýš křehký  
(Anguis fragilis) 

plošně se vyskytující druh na 
Šumavě včetně masivu 
Smrčiny a Hraničníku. 

 v areálu Klápy 

Čáp černý  
(Ciconia nigra) 

opakovaně potvrzovaný výskyt 
v oblasti Smrčiny a Hraničníku, 
vhodné biotopy, možné 
hnízdění, zatím nepotvrzeno. 

  

Datlík tříprstý  
(Picoides tridactylus) 

početně se vyskytující druh 
šplhavce, zejména ve 
vrcholových partiích Smrčiny a 
Hraničníku, vázaný na biotopy 
horských smrčin, převážně na 
lokality s kůrovcovou gradací, 
kde dosahuje vysokých hustot. 

  

Holub doupňák  
(Columba oenas) 

pravidelný výskyt ve starých 
bukových či smíšených 
porostech svahů Smrčiny a 
Hraničníku. 

 na svahu Hraničníku 

Chřástal polní  
(Crex crex) 

vyskytující se druh v lučních 
biotopech na úpatí Smrčiny a 
Hraničníku, kromě 

 luční porosty pod Klápou 
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Druh  Údaje NP Údaje CHKO Vlastní pr ůzkum 2011 

vnitropopulační dynamiky je 
jeho výskyt závislý na způsobu 
obhospodařování lučních 
enkláv. 

Jeřábek lesní  
(Bonasa bonasia) 

plošně se vyskytující druh od 
úpatí po vrcholové partie 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Kos horský  
(Turdus torquatus) 

vyskytující se druh 
vrcholových partiích Smrčiny a 
Hraničníku. 

  

Krahujec obecný  
(Accipiter nisus) 

vyskytující se druh svahů 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Kulíšek nejmenší  
(Glaucidium 
passerinum) 

plošně se vyskytující druh 
vrcholových partií Smrčiny a 
Hraničníku. 

  

Lejsek malý  
(Ficedula parva) 

pravidelný výskyt v listnatých 
(bukových) lesích na svazích 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Skřivan lesní  
(Lullula arborea) 

občasný výskyt na otevřených 
plochách po těžbě, např.u 
vrcholu Hraničníku. 

  

Strakapoud 
bělohřbetý 
(Dendrocopos 
leucotos) 

pravidelný výskyt malé 
populace v starých bukových 
či smíšených porostech svahů 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Sýc rousný  
(Aegolius funereus) 

plošný výskyt ve vrcholových 
partiích, horských smrčin, 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Včelojed lesní  
(Pernis apivorus) 

občasný výskyt na svazích 
Smrčiny a Hraničníku, možné 
ale nepotvrzené hnízdění. 

  

Los evropský  
(Alces alces) 

v posledních letech 
opakované výskyty na úpatí a 
svazích Smrčiny a Hraničníku, 
zejména Zadní Zvonková, 
Klápa, Smrčina aj. 

  

Myšivka horská  
(Sicista betulina) 

vyskytující se druh na svazích 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Netopýr velkoduchý  
(Myotis bechsteini 

vyskytující se druh na svazích 
Smrčiny a Hraničníku, vázaný 
na biotopy smíšených a 
starých listnatých lesů 

  

Netopýr velký  
(Myotis myotis) 

potravní teritoria svahů 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Netopýr stromový  
(Nyctalus leisleri 

vyskytující se druh na svazích 
Smrčiny a Hraničníku, vázaný 
na biotopy smíšených a 
starých listnatých lesů. 

  

Netopýr černý  
(Barbastella 
barbastellus) 

vyskytující se druh na svazích 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Rejsek horský  
(Sorex alpinus) 

vyskytující se druh na svazích 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Rys ostrovid  
(Lynx lynx) 

plošný výskyt druhu v masivu 
Smrčiny a Hraničníku. 
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Druh  Údaje NP Údaje CHKO Vlastní pr ůzkum 2011 

 

Ohrožené druhy     

Ropucha obecná  
(Bombina bombina) 

plošně se vyskytující druh na 
Šumavě včetně masivu 
Smrčiny a Hraničníku. 

pod Klápou 
 luční porosty pod Klápou 

Užovka obojková  
(Natrix natrix) 

plošně se vyskytující druh na 
Šumavě včetně masivu 
Smrčiny a Hraničníku. 

Klápa 
u rybníčku 

v blízkosti areálu Klápy 

Bramborníček hnědý  
(Saxicola rubetra) 

plošný výskyt v lučních 
biotopech na úpatí svahů 
Smrčiny a Hraničníku. 

 luční porosty pod Klápou 

Jestřáb lesní  
(Accipiter gentilis) 

vyskytující se druh svahů 
Smrčiny a Hraničníku.   

Krkavec velký  
(Corvus corax) 

vyskytující se druh svahů 
Smrčiny a Hraničníku, roce 
2011 potvrzené hnízdění z 
oblasti Smrčiny. 

 
zastižen při okraji lesního 
komplexu 

Ořešník kropenatý  
(Nucifraga 
caryocatactes) 

vyskytující se druh oblasti 
Smrčiny a Hraničníku.   

Sluka lesní  
(Scolopax rusticola) 

plošný výskyt v oblasti 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Vlaštovka obecná 
(Hirundo rustica) 

  u Nové Pece 

Ťuhýk obecný  
(Lanius collurio) 

občasný výskyt v nelesních 
biotopech úpatí svahů Smrčiny 
a Hraničníku 

 luční porosty pod Klápou 

Hýl rudý  
(Carpodacus 
erythrinus) 

 pod Klápou luční porosty pod Klápou 

Netopýr Brandtův  
(Myotis Brandti) 

vyskytující se druh svahů 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Netopýr pestrý  
(Vespertilio murinus) 

vyskytující se druh svahů 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Plch velký  
(Glis glis) 

vyskytující se druh svahů 
Smrčiny a Hraničníku. 

  

Veverka obecná  
(Sciurus vulgaris) 

plošně se vyskytující se druh 
svahů Smrčiny a Hraničníku. 

 svahy Hraničníku 

 
V zájmovém území se dle údajů Správy NP a CHKO Šumava vyskytuje 42 druhů 
živočichů, které jsou uvedeny v seznamu zvláště chráněných druhů dle přílohy č.III 
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů. Z toho 3 druhy patří mezi kriticky ohrožené, 26 druhů mezi silně ohrožené 
a 13 druhů mezi ohrožené. Ne všechny tyto druhy se v zájmovém území vyskytují 
každoročně. Jak vyplývá z publikace Ornitologický monitoring lesních komplexů 
Trojmezná, Smrčina, Knížecí Stolec, (Hora 2009) v roce 2006 bylo na území 
komplexu Smrčiny zaznamenáno 7 zvláště chráněných druhů ptáků, v roce 2009 5 
zvláště chráněných druhů ptáků.  
 
Během vlastního průzkumu bylo v zájmovém území stavby potvrzeno celkem jen 13 
zvláště chráněných druhů obratlovců. To může mít několik důvodů. Prvním z nich je, 
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že průzkum v roce 2011 byl zaměřen zejména na území regulačního plánu a jeho 
nejbližší okolí, průzkum nezahrnoval celý lesní masiv Hraničník – Smrčina. Dalším 
z důvodů je, že některé druhy jsou během běžného průzkumu obtížně zjistitelné 
(netopýři, malé druhy savců). Příčinou může být i nepravidelnost výskytu některých 
druhů.  
 
 
 
Ekosystémy 
 
Krajina regulačního plánu je člověkem poměrně málo ovlivněna. Pravý břeh Lipna byl 
několik desetiletí po válce skoro nepřístupný s výjimkou obyvatel několika vesnic 
přežívajících na okraji nebo lidí v území pracujících např. v lesnictví. Důsledkem je, 
že na pravém břehu Lipna se zachovalo málo dotčené přírodní prostředí. 
 
Ekosystémy se obvykle hodnotí stupněm ekologické stability. Používá se pětičlenná 
stupnice zohledňující význam ploch určitého vegetačního pokryvu ve vztahu k 
významu pro ochranu přírody a krajiny: 
 

1 - velmi malý význam 
2 - malý význam 
3 - střední význam 
4 - velký význam 
5 - výjimečně velký význam 

 
ad 1) orná půda; kulturní travní porosty na orné půdě; lesní monokultury na 

nepůvodních stanovištích (téměř bez podrostu nebo silně ruderalizované); silně 
ruderalizované plochy a příkopy silnic; intravilány obcí se silně ochuzenou 
(chudou) druhovou diverzitou. 

 
ad 2) kulturní louky a pastviny; lesní monokultury na nepůvodních stanovištích 

(neruderalizované, místy s druhově chudým podrostem a ojediněle se 
vyskytujícími původními jedinci); intravilány obcí s běžnou druhovou diverzitou; 
silně antropicky ovlivněné a ochuzené křoviny (např. doprovod vodních toků); 
porosty bylin v neruderalizovaných příkopech silnic. 

 
ad 3) polopřirozená vegetace, bez vzácných a ohrožených druhů rostlin, se značným 

významem pro ekologickou rovnováhu krajiny. Patří sem smíšené lesní porosty 
stanovištně původních i nepůvodních dřevin, monokultury stanovištně 
původních dřevin; druhově poměrně bohaté, polokulturní louky a pastviny. 

 
ad 4) dobře zachovalá, téměř přirozená vegetace, málo ovlivněná nežádoucími 

antropogenními vlivy. Patří sem lesní porosty a luční porosty s téměř přirozenou 
až přirozenou druhovou skladbou, popřípadě porosty antropicky silněji 
ovlivněné, avšak s poměrně vzácnými nebo ohroženými druhy. 

 
ad 5) zachovaná, přirozená vegetace s výskytem přirozených rostlinných 

společenstev a místa výskytu vzácných a ohrožených druhů. 
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Cenné ekosystémy nemusí být vždy jen ekosystémy s vysokým stupněm ekologické 
stability. Existují výjimky, např. ekosystémy se vzácnými nebo zvláště chráněnými 
druhy rostlin a živočichů, které osidlují plochy disturbancí, trvalého managementu a 
podobně. V konkrétních podmínkách zájmového území se však takové plochy 
nenacházejí, lze proto zjednodušeně jako cenné ekosystémy označit ekosystémy 
s vysokým stupněm ekologické stability. 
 
V zájmovém území by plošně převažoval stupeň číslo tři. Do tohoto stupně lze 
zahrnout smrčiny ve spodní polovině svahů Hraničníku a louky a nivy potoků 
Rasovka a Novopeckého dole na Klápě. Bučiny v horní polovině svahu Hraničníku a 
jeho vrcholové partie by mohly být klasifikovány převážně stupněm číslo 4, neboť 
skladba lesa se blíží přirozené skladbě, nicméně i zde jsou patrny lidské zásahy. 
Stupeň číslo 2 představují ruderální travobylinné porosty v areálu bývalé pohraniční 
roty na Klápě. Stupně číslo 1 a 5 by v zájmovém území byly zastoupeny nejméně. 
Stupeň č. 1 by představovaly jen plochy kolem objektů Klápy, monokultury kopřivy a 
ruderální příkopy okolo. O přiřazení stupně č. 5 by mohla být vedena diskuze, nelze 
vyloučit, že by si toto zařazení zasloužily maloplošná prameniště v bučinách v horní 
polovině svahu Hraničníku. 
 
Ve vyjádření Národního parku Šumava je u výhrad k objemu zpracování kapitoly 
Fauna a flóra zdůrazněno, že se jedná o ucelený komplex přírodních společenstev, 
unikátní nejen svou skladbou, ale i rozlohou a relativní územní celistvostí, a to nejen 
v rámci Šumavy či ČR, ale v celoevropském kontextu (viz kapitola Zjišťovací řízení).  
 
 
 
Lesní porosty 
 
Součástí dokumentace je Posouzení lesních porostů pro RP Propojení Klápa – 
Hraničník, zpracovatel Ing. J. Wimmer, WV Projection service, Č. Budějovice, září 
2011 (část Dokumentace D). V následujícím textu je uveden stručný výtah.  
 
Všechny lesní porosty v v širším okolí RP patří do přírodní lesní oblasti č.13 – 
Šumava. V zájmovém území RP se vyskytují lesní vegetační stupně 6. smrkobukový, 
7. bukosmrkový a 8. smrkový. Největší zastoupení má 6. smrkobukový lesní 
vegetační stupeň (přes 50%).  
 
Podle zákona č. 289/1995 o lesích jsou lesy v zájmovém území RP zařazeny do 
kategorií lesů ochranných a lesů zvláštního určení. Ve vrcholové části Hraničníku 
jsou lesní porosty v kategorii lesů ochranných dle § 7 odst.1 písm.b) – vysokohorské 
lesy pod hranicí stromové vegetace chránící níže položené lesy a lesy na 
exponovaných hřebenech. Tato kategorie je v rozhodování o zařazení do 
hospodářských souborů nadřazena všem následujícím. Pokud dochází k překryvům 
s ostatními funkcemi, je tato rozhodující pro způsoby hospodaření v lese. Všechny 
ostatní lesní porosty jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení dle § 8 odst. 1 
písm.c) - lesy na území národních parků a národních přírodních rezervací, se 
souběhem funkcí podle § 8 odst. 2 písm.e) – lesy se zvýšenou funkcí 
půdoochrannou, vodoochrannou, klimatickou nebo krajinotvornou. Význam náhorní 
části Hraničníku je dále zvýrazněn zařazením porostu 163 A6/3/2 do I. zóny 
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Národního parku. Jde o lesní ekosystémy s dřevinnou skladbou blízkou přirozené, se 
zastoupením klimaxových dřevin a diferencovanou prostorovou strukturovou 
(víceetážové porosty s přirozeným zmlazením dřevin horního patra). Při zařazení do 
I. zóny bylo cílem uchování přírodě blízkého lesa a jeho kontinuální existence bez 
významnějších zásahů člověka. V minulých letech byla značná část smrkové části 
porostu prakticky zlikvidována kůrovcovou kalamitou, vzhledem k zařazení do 
bezzásahové zóny nebylo napadené dřevo na části plochy asanováno a zůstává 
nastojato v porostech. 
 
Dle vyhl. MZe č. 78/1996 o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí jsou 
podle dynamiky zhoršování zdravotního stavu lesy zařazeny do pásem ohrožení B, 
C a D. Pásmo B zahrnuje lesní pozemky s porosty s výrazným imisním zatížením, 
kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 6 
až 10 let. Nachází se v nejvyšších polohách při hřebenu. Pásmo C zahrnuje lesní 
pozemky s porosty s imisním zatížením, kde poškození dospělého smrkového 
porostu se zvýší průměrně o 1 stupeň během 11 až 15 let. Nachází se pod pásmem 
B ve střední části svahu. Pásmo D zahrnuje lesní pozemky s porosty s nižším 
imisním zatížením, kde poškození dospělého smrkového porostu se zvýší průměrně 
o 1 stupeň během 16 až 20 let. Ve vrcholové části území RP jsou lesní porosty 
zhruba nad vrstevnici 1140 m zařazeny do pásma C. Jedná se o plochu zhruba 30,4 
ha. Spodní část zhruba pod touto vrstevnicí spadá do pásma D. Pásmo B není na 
Hraničníku udáváno. 
 
Z podkladů současně platného lesního hospodářského plánu byly provedeny výpočty 
zastoupení dřevin podle druhu dřeviny a věkových stupňů. Ve sloupci Plocha v RP 
byly výpočtu použity údaje pro celé porostní skupiny zasahující do plochy RP. Ve 
sloupci Plocha záboru jsou uvedeny hodnoty přepočtené pro předpokládanou plochu 
záboru porostní půdy (odlesnění) v trase LD. Údaje jsou v absolutních veličinách v 
ha a v % na danou plochu. Do plochy nejsou započtena bezlesí (skládky, loučka, 
lesní cesty). 
 

Plocha v RP Plocha v záboru 
LD 

Plocha záboru 
sjezdovky 

Zkratka 
dřeviny Název dřeviny 

ha % ha % ha % 
SM Smrk ztepilý  82,66 64,51 4,28 63,56 2,58 46,65 
BO Borovice lesní 0,27 0,21 0,03 0,44 0,01 0,18 
JD Jedle bělokorá 1,08 0,84 0,02 0,37 0,02 0,37 
jehli čnany celkem 84,01  65,56 4,33 64,37 2,61 47,20 
BK Buk lesní 38,38 29,95 2,09 30,98 2,69 48,64 
KL Javor klen 2,93 2,29 0,14 2,00 0,09 1,63 
JR Jeřáb ptačí 2,18 1,70 0,14 2,14 0,11 1,99 
OLS Olše šedá 0,24 0,19 0,02 0,25 0,01 0,18 
BR Bříza bělokorá 0,25 0,20 0,01 0,20 0,01 0,18 
OS Topol osika 0,07 0,05 + 0,03 + + 
JS Jasan ztepilý 0,08 0,06 + 0,03 0,01 0,18 
listná če celkem 44,13  34,44 2,40 35,63  52,80 
celkem 128,14  100,00 6,73 100,00 5,53 100,00 
 
Přirozená druhová skladba dřevin podle byla pro danou oblast odvozena od skladby 
uvedené pro jednotlivé SLT v rámci HS (I. Míchal a V. Petříček eds. 1998). 
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V posouzení byla porovnána přirozená druhová skladba lesa s aktuální skladbou 
dřevin v území. Stupeň přirozenosti lesního porostu byl stanoven dle stupnice 
používané pro plány péče. Ze srovnání vyplývá, že lesy původní a přírodní se na 
území RP nedochovaly, porosty ve vrcholové části Hraničníku a ve střední části 
svahů s významným zastoupením buku lze zařadit do kategorie lesů přírodě 
blízkých, většinu kulturních smrkových porostů ve spodní části lze hodnotit jako lesy 
přírodě vzdálené, výjimku tvoří porosty na podmáčených stanovištích v úzké nivě 
Rasovky, kde má smrk stanovištně přirozený výskyt. 
 
 
 
C.II.7. Zvlášt ě chrán ěná území, prvky systému NATURA 2000, 

významné krajinné prvky, památné stromy 
 
 
Zvlášt ě chrán ěná území 
 
Území regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník se nachází většinou své 
plochy (cca 90% - jihozápadní část) na území Národního parku Šumava, menší část 
plochy (cca 10% - severovýchodní část) zasahuje na území chráněné krajinné oblasti 
Šumava. 
 
Národní park Šumava byl zřízen nařízením vlády ČR ze dne 20. 3. 1991. Posláním 
parku je uchování a zlepšení přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova 
samořídících funkcí přírodních ekosystémů, přísná ochrana volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých 
a výchovných cílů i využití území parku k turistice a rekreaci, pokud nezhoršuje 
životní prostředí. Park má rozlohu cca 690 km2 a zahrnuje území rozsáhlých lesních 
jehličnatých a smíšených porostů s množstvím přírodovědecky unikátních rašelinišť, 
jezer a dalších vodních biotopů a floristicky bohaté údolní louky. Národní park se dělí 
do tří zón: I. zóna je čistě přírodní a vztahuje se na ni nejpřísnější ochrana, naopak 
na III. zónu se vztahuje ochrana nejméně přísná. Území regulačního plánu Propojení 
Klápa – Hraničník se nachází většinou své plochy ve II. zóně národního parku, 
částečně zasahuje i do I. zóny národního parku. 
 
CHKO Šumava byla zřízena 27.12. 1963 a svojí rozlohou byla největším chráněným 
územím v ČR. Z nejcennější části se v roce 1991 oddělil národní park. Po vyhlášení 
NP činí výměra CHKO 982 km2. CHKO se dělí do čtyř zón, nejcennější území s 
nejpřísnější ochranou představuje I. zóna. Území zadání regulačního plánu zasahuje 
do CHKO svojí severovýchodní částí, a to do I., II. a III. zóny. 
 
V roce 1990 byla Šumava vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO. Společně se 
stejně hodnoceným Bavorským lesem zde vznikl bez ohledu na státní hranici zelený 
ostrov zahrnující nejrozsáhlejší lesní komplex ve střední Evropě (2000 km2).  
 
Lokalizace všech ZCHÚ v území včetně jejich zonace je zobrazena v Příloze č. 5 
části Dokumentace B. Přílohy. 
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Prvky systému NATURA 2000 
 
Šumava je zároveň evropsky významnou lokalitou podle směrnice Rady Evropských 
společenství č. 92/43/EHS o stanovištích a ptačí oblastí dle směrnice Rady 
Evropských společenství č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků. Plocha 
regulačního plánu se nachází celá uvnitř EVL CZ0314024 Šumava a většina plochy 
(kromě severozápadního výběžku pod silnicí u Klápy) uvnitř PO CZ0311041 
Šumava.  
 
Prvky soustavy Natura 2000 se podrobně zabývá specielní Posouzení vlivu na prvky 
soustavy Natura 2000, zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace 
C. Posouzení vlivů záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění). Charakteristika prvků soustavy Natura 
2000 je z tohoto elaborátu převzata. 
 
 
Ptačí oblast Šumava se nachází v jižních Čechách, při státních hranicích s 
Rakouskem a Německem, a to mezi obcemi Železná Ruda, Nýrsko, Hartmanice, 
Nicov, Nové Hutě, Borová Lada a Strážný. Zahrnuje celý Národní park Šumava a 
podstatnou část CHKO Šumava. V nejdelším místě oblast měří cca 61 km, v 
nejširším 22 km. Na rozsáhlých plochách se zachovaly zbytky přirozených lesů. K 
nejvýznamnějším patří horské klimaxové smrčiny ve vrcholových partiích nad 1100 m 
n.m. a smíšené smrko-jedlové lesy v nižších polohách. Typickým ekosystémem 
Šumavy jsou početná vrchovištní a údolní rašeliniště, pokrytá převážně stromovými a 
klečovými porosty borovice blatky (Pinus rotundata). Z nelesních stanovišť jsou 
významné velké komplexy mokrých a rašelinných luk, které vznikly extenzivním 
obhospodařováním nebo úplnou absencí hospodaření v posledních desetiletích. 
Předmětem ochrany je zde 9 druhů: 
 

• Chřástal polní 
• Čáp černý 
• Datel černý 
• Datlík tříprstý 
• Jeřábek lesní 
• Kulíšek nejmenší 
• Sýc rousný 
• Tetřev hlušec 
• Tetřívek obecný 

 
 
 
Evropsky významná lokalita Šumava je největší EVL v České republice. Zahrnuje 
pohoří na jihozápadě ČR při státní hranici s Rakouskem a Spolkovou republikou 
Německo. Součástí EVL Šumava je NP Šumava a CHKO Šumava a část biosférické 
rezervace Šumava. Území sahá od obce Svatá Kateřina (okres Klatovy) na SZ k obci 
Přední Výtoň (okres Český Krumlov) na JV.  
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Výčet předmětů ochrany v EVL Šumava: 
 
 
Stanovišt ě 

 
Rozloha v lokalit ě 

3130  

Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského 
stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných 
oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-
Nanojuncetea  

25,4939 ha  

3150  
Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion 
nebo Hydrocharition  16,9546 ha  

3260  
Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis 
a Callitricho-Batrachion  58,4778 ha  

4030  Evropská suchá vřesoviště  74,1748 ha  

5130  
Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích 
nebo vápnitých trávnících  

5,6924 ha  

6230 *  
Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských 
oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)  

842,4379 ha  

6410  
Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých 
půdách (Molinion caeruleae)  121,6897 ha  

6430  
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až 
alpínského stupně  

361,0092 ha  

6510  
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, 
Brachypodio-Centaureion nemoralis)  142,6415 ha  

6520  Horské sečené louky  2760,9788 ha  
7110  Aktivní vrchoviště  341,6832 ha  
7140  Přechodová rašeliniště a třasoviště  1041,436 ha  
8220  Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů  137,3183 ha  
9110  Bučiny asociace Luzulo-Fagetum  15525,7992 ha  
9130  Bučiny asociace Asperulo-Fagetum  2569,5871 ha  

9140  
Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem 
horským – Rumex arifolius)  594,7929 ha  

9180  Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích  217,9 ha  
91D0 *  Rašelinný les  3252,7008 ha  

91E0  
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  185,5267 ha  

9410  Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)  18258,9689 ha  
Živočichové  
1096  mihule potoční  
1324  netopýr velký  
1029  perlorodka říční  
1361  rys ostrovid  
1914  střevlík Ménetriesův  
1163  vranka obecná  
1303  vrápenec malý  
1355  vydra říční  
Rostliny  
1393 Srpnatka fermežová 
4094  hořeček český mnohotvarý 

 
Těsně za státní hranicí se nachází rakouská lokalita soustavy Natura 2000 FFH 
Gebiet Böhmerwald und Mühltäler.  
 
Lokalizace ptačí oblasti Šumava a evropsky významné lokality Šumava v území je 
zobrazena v Příloze č. 6 části Dokumentace B. Přílohy. 
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Významné krajinné prvky 
 
Významnými krajinnými prvky ve smyslu § 3 zákona č. 114/1992 Sb. jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy, dále ty části krajiny, které 
zaregistruje podle § 6 příslušný orgán ochrany přírody. V zájmovém území 
regulačního plánu se nachází především lesní porost, kam zasahuje horní část 
plochy RP (cca 90%). Dále zájmovým územím protékají potoky, a to Novopecký 
potok a jeho levostranný přítok a Rasovka, dotčeny budou samotné toky i jejich nivy. 
Významné krajinné prvky zvlášť registrované příslušným orgánem ochrany přírody ve 
smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se v území nenacházejí.  
 
 
Památné stromy 
 
V zájmovém území regulačního plánu se nenachází žádný památný strom ve smyslu 
zákona č. 114/1992 Sb.  
 
 
 
C.II.8. Územní systém ekologické stability  
 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je vymezen v příslušných územních 
plánech. Prvky regionální a nadregionální úrovně (biocentra a biokoridory) jsou 
vymezeny v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JČK). Biocentra a 
biokoridory regionální a nadregionální úrovně by měly být převzaty z nadřazené 
územně plánovací dokumentace (v tomto případě ZÚR) do územních plánů obcí a 
měst, ve kterých je doplněna lokální úroveň biocenter a biokoridorů. Pro vyhodnocení 
dokumentace byly jako vstupní podklady použity platný územní plán obce Nová Pec 
(lokální úroveň) a ZÚR Jihočeského kraje (nadřazené úrovně). 
 
V zájmovém území se rozkládá nadregionální biocentrum č. 619 Smrčina, zahrnující 
horní partie lesních porostů svahů komplexu Smrčina – Hraničník (zhruba od lesní 
cesty od Nývltova mostu). Jedná se o souvislé lesní porosty severních svahů, 
většinou charakterem porostu přírodě blízkých, zahrnující přirozenou zonální 
vegetaci bučin a smrčin v nejvyšších partiích až s horskou papratkovou smrčinou. 
Biocentrum je biotopem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. 
 
Dále se v zájmovém území nachází lokální biocentrum č. 587 zahrnující louky a lada 
v nivě potoka Rasovka. Lokální biocentrum je napojeno lokálními biokoridory k jihu 
(podél potoka Rasovka) i k severu (zhruba podél stávajícího nadzemního el. vedení 
a pak podél Novopeckého potoka na jižní okraj obce, kde na soutoku s Rasovkou je 
další lokální biocentrum). Umístění prvků ÚSES v terénu zobrazuje Příloha č. 7 části 
Dokumentace B. Přílohy. 
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C.II.9. Obyvatelstvo 
 
Území regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník se rozkládá na katastrálním 
území Nová Pec a Zvonková. Nová Pec je samostatnou obcí (okres Prachatice), k.ú. 
Zvonková spadá pod obec Horní Planá (okres Český Krumlov).  
 
Nová Pec byla původně dřevařskou osadou, v současnosti se jedná o větší obec 
složenou z několika částí. Od místa regulačního plánu se nachází ve vzdálenosti cca 
2-3 km. Na Klápě býval útvar Pohraniční stráže. Zvonková byla založena uhlíři a 
dřevorubci, po zřízení hraničního pásma prakticky zanikla. Zadní Zvonková se 
nachází ve vzdálenosti cca 6 km, Přední Zvonková cca 10 km od rozvojové plochy 
„Propojení Klápa – Hraničník“.  
 
 
Pro oblast Lipenska byla vypracována socio-ekonomická studie, zpracovatel 
společnost INCOMA GfK, RNDr. T. Drtina, Mgr. F. Diviš, Mgr. A. Neberová, Ing. L. 
Majerová, říjen 2011 (část dokumentace K. Socio-ekonomická analýza vlivu projektu 
Klápa – Hraničník na oblast severozápadní části Lipenska). Následující text je 
převzat z tohoto materiálu. 
 
V současné době v Nové Peci žije 526 obyvatel, počet obyvatel klesl od roku 1991 o 
20%, přičemž pokles se zintenzivnil v posledních 5 letech (o 14%). Již 8 let každým 
rokem počet obyvatel obce klesá, největší pokles lze sledovat v letech 2007-2009. 
Negativní vývoj počtu obyvatel v Nové Peci lze přičíst především na vrub 
vystěhovalectví. V posledních 8 letech se z obce vystěhovalo 100 obyvatel, tedy 
zhruba každý šestý, většinou se jednalo o rodiny s dětmi. Hustota obyvatel obce je 
velmi nízká a dosahuje pouze necelých 8 obyvatel na 1 km2, což je dáno především 
umístěním v příhraničí v hornatém a lesnatém terénu, v neposlední řadě také 
přítomností Národního Parku Šumava na území části obce. 
 
Za poslední roky 4 roky vyrostly v obci pouze 4 nové byty, což koresponduje 
s trendem určitého vylidňování obce v posledních zejména 5 letech. Na druhou 
stranu má obec k dispozici poměrně rozsáhlé rozvojové území pro výstavbu až 50 
nových rodinných s možností ubytování v soukromí či rodinných penzionů (majitelé 
rodinných domů mohou 50% své kapacity využít k podnikání) a cca 5 hotelů a s tím 
spojené služby. V současné době probíhá zpracování územní studie na toto téma. 
 
O negativním demografickém vývoji svědčí také vývoj v místní základní škole. 
V Nové Peci je umístěna základní škola pro žáky 1. až 4. tříd (vyšší třídy absolvují 
žáci v Horní Plané), zatímco v polovině 80. let měla škola 4 třídy  a 70 žáků, 
v současné době je zde jedna jednotřídka s celkem 14 žáky. 
 
Nabídka pracovních míst v obci Nová Pec je velmi omezená. Celkem 18 lidí je 
zaměstnáno v Národním parku Šumava, Vojenské lesy zaměstnávají na stálo 12 
místních obyvatel a dalších 14 sezónně, různě ve službách je přímo v obci 
zaměstnáno dalších 15 lidí. Jiné pracovní příležitosti v obci v současné době 
prakticky neexistují. V obci je umístěno 14 penzionů, které zaměstnávají pouze 
rodinné příslušníky, a 1 hotel se 2 zaměstnanci. Všichni ostatní zaměstnanci vyjíždějí 
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za prací mimo území obce. Výše uvedený výčet pracovních míst v obci naznačuje, 
že problémem jsou především pracovní místa pro obyvatelstvo s vyšším vzděláním. 
S výjimkou pošty, obecního úřadu, školy, školky a několika dalších míst v obci 
prakticky nejsou žádné pracovní příležitosti pro vzdělanější obyvatelstvo. 
Vystudovaní obyvatelé obce proto logicky odcházejí hledat práci jinam, v lepším 
případě v obci stále žijí, v tom horším řeší svou situaci vystěhováním, což je trend, 
který zejména v posledních 5 letech narůstá.  
 
Míra nezaměstnanosti v obci Nová Pec vykazuje výrazně sezónní tendence. Zatímco 
v letních měsících (červenec) se pohybuje okolo 7 %, v zimních měsících (leden) 
přes 16%. Od roku 2005 se nezaměstnanost v obci zvýšila o cca 2% v červenci a o 
1% v lednu. Ubytování lyžařů v zimě nemá na sezónnost míry nezaměstnanosti 
v současné době příliš velký vliv, neboť ubytovací kapacity v Nové Peci představují 
téměř výhradně malé soukromé penziony, které nemají zaměstnance (s výjimkou 
jediného „Wellness hotelu Marlin“ se 2 zaměstnanci) a jiné aktivity v podstatě v obci 
v zimě neexistují. 
 
 
C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky, archeolo gické lokality 
 
Hmotný majetek 
 
V obci Nová Pec se nachází obytná zástavba – trvale obydlené objekty a rekreační 
objekty. V následující tabulce jsou uvedeny údaje o počtu domů, bytů a rekreačních 
objektů (stav k 1.1.2005) dle publikace „Statistický lexikon obcí České republiky“ 
(2005) nejbližších sídel. Demolice žádného z objektů nejsou plánovány.  
 

 
V socioekonomické studii je uvedena aktuální charakteristika úrovně služeb 
turistického ruchu v Nové Peci. Nová Pec má díky umístění pod šumavským 
hřebenem na břehu Lipna výborné předpoklady stát se prosperující turistickou 
destinací. V současné době se však služby spojené s turistickým ruchem v podstatě 
omezují na ubytovací kapacity (v obci je 14 penzionů s celkem 200 lůžky a 1 hotel 
s 20 lůžky) a 2 celoročně otevřené restaurace, které jsou v letní sezóně doplněny 
dalšími 2 restauracemi a 2 kiosky s občerstvením. Ubytovacích kapacit v letech 1991 
– 2011 nepřibylo, některé z místních penzionů a restaurací jejich majitelé údajně 
prodávají díky nedostatečné návštěvnosti. V roce 2010 oficiálně přijelo do 
ubytovacích kapacit na území obce Nová Pec 9446 hostů, což je ve srovnání 
s rokem 2000 o 30% méně. Od roku 2007 počet hostů mírně stoupá, nicméně jejich 
počet je vzhledem ke kolísavosti statistiky velmi závislý na počasí. Cizinci tvoří 
zanedbatelný počet ubytovaných v obci (3%), ubytovací kapacity jsou až na výjimky 
(hotel Marlin) spíše středního a nižšího standardu, v rámci rodinných penzionů. 
 

 
Obec  

 
Počet byt ů  

 
Počet dom ů 

Počet trvale 
obydlených 
objekt ů 

Počet 
rekrea čních 
objekt ů 

Nová Pec  330  191 122  49 
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Klápa je bývalý hotel nazvaný podle poválečného správce pana Klápy. Později tu 
sídlila jednotka Pohraniční stráže. V současné době jsou objekty na Klápě schátralé.  
Jen za sezóny zde v části jednoho z domů funguje malé občerstvení. Záměr počítá 
s demolicí stávajících objektů. 
 
V blízkosti popsaného areálu bývalé pohraniční roty na Klápě stojí dva obytné domy. 
Jeden z nich, č.p. 4 vzdálený od objektů bývalé pohraniční roty cca 120 m JV, 
obhospodařuje Správa NP a CHKO Šumava, druhý z nich, č.p. 78 vzdálený od 
objektů bývalé pohraniční roty cca 200 m SV, má soukromého vlastníka. Demolice 
žádného ze dvou jmenovaných objektů není plánována.  
 
 
Kulturní památky 
 
Nová Pec byla původně dřevařská osada zmiňovaná již v roce 1686. Při odbočce 
silničky do Jelení se do současnosti zachovala zděná přízemní myslivna se 
zvoničkou na střeše. V části Klápa býval útvar Pohraniční stráže a žádné kulturní 
památky se zde nenacházejí. Nachází se zde pomníček zastřelenému vojákovi.  
 
Linie záměru výstavby lanové dráhy kříží Schwarzenberský plavební kanál. Tato 
umělá vodoteč spojovala povodí Vltavy s povodím Dunaje díky tomu, že pod 
Růžovým vrchem překonává hlavní evropské rozvodí. Kanál umožňoval dopravu 
dřeva z těžko přístupných šumavských lesů. Původně, v 19. století, byl využíván 
k dopravě dřeva Dunajem do Vídně, později, ve 20. století, pak k dopravě dřeva 
Vltavou do Čech. V 60. letech 20. století byl jeho provoz ukončen. V současnosti je 
to technická památka. Vodní kanál je zapsán dle zákona č.22/1958 Sb., o kulturních 
památkách do státního seznamu nemovitých kulturních památek Jihočeského kraje 
pod pořadovými čísly rejstříku 3714 (Schwarzenberský kanál – celý) a 3716 
(Schwarzenberský kanál) r. 1963. Ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů je kulturní památkou zapsanou do 
Ústředního seznamu kulturních památek České republiky (číslo rejstříku ÚSKP 
14743/3-3714). Je veden na seznamu památek navržených k prohlášení za národní 
kulturní památku. V řešeném území regulačního plánu se nachází koryto kanálu 
včetně nápisového kamene, stavidla a urbanizovaného vtoku na potoku Rasovka, 
Želnavský smyk a jeho odbočení. 
 
V posouzení vlivu na krajinný ráz, zpracovatel Doc. arch. I. Vorel, říjen 2011(část 
dokumentace F. Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz dle §12 
zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny) jsou identifikovány následující 
kulturní nemovité památky v širším území:  

• vodní kanál plavební – Schwarzenberský (číslo rejstříku 14743 / 3-3714) 
• venkovská usedlost čp. 13, Jelení (číslo rejstříku 11080 / 3-6105) 
• pomník Adalberta Stiftera, obelisk při Plešném jezeru (číslo rejstříku 18784 / 3-

3715) 
• kostel sv. Anny, Pěkná (číslo rejstříku 24027 / 3-3935) 

Na území regulačního plánu se nachází pouze první jmenovaná kulturní památka. 
 
Během výstavby nelze vyloučit odkrytí archeologických nálezů v neznámém území. 
Pravděpodobnost nálezu je nízká.  
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prost ředí  
 v dot čeném území z hlediska jeho únosného zatížení 
 
 
Kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti, jak vyplývá z jednotlivých podkapitol 
předchozí kapitoly C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území, lze celkově označit za vysoce nadprůměrnou. U většiny složek 
převažuje hodnocení nadprůměrné nebo vysoce nadprůměrné. Unikátní je biota, 
zejména spektrum volně žijících zvířat, odpovídající (i když druhově nepříliš bohaté) 
je spektrum planě rostoucích rostlin. Většina posuzovaného území zasahuje 
ekosystémy vyšších stupňů ekologické stability. Většina území zasahuje do lesních 
porostů kategorií lesů ochranných a lesů zvláštního určení. Plocha regulačního plánu 
Propojení Klápa Hraničník zasahuje do Národního parku Šumava, do CHKO 
Šumava, do biosférické rezervace UNESCO, do EVL a PO Šumava, do 
nadregionálního biocentra Smrčina, CHOPAV Šumava a do ochranných pásem 
zdrojů vody. Zemědělská půda je dotčena jen krajově, nicméně i ta je zde cenná – 
spadá do I. a II. třídy ochrany.  
 
Území je naopak chudé na kulturní památky, objekty hmotného majetku nebo 
ložisková území. Pozměněné a částečně poškozené jsou lesní porosty. Zhruba po 
vrstevnici 1140 m n.m. spadají lesní porosty do pásma nízkého imisního zatížení, 
nad touto nadmořskou výškou do pásma vyššího imisního zatížení. Dlouhodobým 
působením imisí bylo změněno půdní prostředí, jak fyzikální, tak chemické vlastnosti 
půd. Jedná se o acidifikaci půd, značné snížení a narušení poměru dusíku, hořčíku, 
draslíku, vápníku a fosforu. Deficit živin v půdě způsobuje nedostatek těchto látek v 
asimilačních orgánech stromů, což se projevuje zhoršením zdravotního stavu stromů 
a celých porostů. Imisní zatížení na území RP není přiliš silné a markatní, ve 
vrcholové části je překryto působením kůrovce. Poškození lýkožroutem smrkovým je 
největší v horních partiích starých smrkových porostů, místy jsou kůrovcové stromy 
pokáceny. Ve středních polohách je podíl kůrovcových souší místy od 5 do 10%. 
 
Celkově lze dotčené území hodnotit jako minimálně zatížené s výjimkou lesních 
porostů, kde lze zatížení hodnotit jako malé až střední.  
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ 
VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ  

 
 

D.I. Charakteristika p ředpokládaných vliv ů záměru na 
obyvatelstvo a životní prost ředí a hodnocení jejich 
velikosti a významnosti   

 
 
Na základě zpracování Oznámení, zjišťovacího řízení, a zpracování podkladových 
materiálů a literárních údajů bylo provedeno vyhodnocení očekávané významnosti 
vlivů realizace záměru, pro nějž je zpracován regulační plán na jednotlivé složky 
životního prostředí (tzv. scoping).  
 
Území regulačního plánu se nachází v Národním parku Šumava a v CHKO Šumava. 
Šumava je biosférickou rezervací UNESCO. Zároveň se území regulačního plánu 
nachází v EVL Šumava a v PO Šumava, zasahuje do nadregionálního biocentra 
Smrčina nachází v CHOPAV Šumava, částečně koliduje s ochrannými pásmy zdrojů 
vody, prakticky celé území se rozkládá v souvislých lesních porostech .  
 
Z uvedené lokalizace a z charakteru záměru, pro nějž je vypracován regulační plán, 
vyplývají možné konflikty s následujícími složkami životního prostředí:  
 

• vlivy na zvláště chráněná území, ekosystémy, faunu, flóru 
• vlivy na území soustavy Natura 2000 
• vlivy na ÚSES 
• vlivy na lesní porosty (VKP) 
• vlivy na krajinný ráz 
• vlivy na podzemní vody 

 
Uvedeným možným konfliktům výstavby a provozu areálu je v předkládané 
dokumentaci věnována hlavní pozornost. Vyhodnoceny jsou ovšem všechny vlivy na 
životní prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb. v odpovídající podrobnosti.  
 
Hodnoceny jsou čtyři varianty záměru (A, B, C, D) a varianta nulová (E). Hodnoceny 
jsou dvě možné varianty příjezdu 1 a 2, z nichž varianta 2 má dvě podvarianty 2(a) a 
2(b). Varianty jsou hodnoceny ze všech posuzovaných hledisek, souhrnné 
vyhodnocení variant je tabulkovou formou uvedeno v kapitole E. porovnání variant 
řešení záměru.  
 
Pokud je to účelné, je kapitola členěna na vlivy za fáze výstavby a vlivy za fáze 
provozu.  
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D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo v četně sociáln ě ekonomických vliv ů 
 
V rámci zpracování dokumentace byly vyhodnoceny nejzávažnější složky vlivů 
realizace záměru na obyvatelstvo území, a to: 
 

• Vlivy emisí a imisí 
• Vlivy hluku 
• Vlivy na veřejné zdraví 
• Sociálně ekonomické vlivy 
• Ostatní vlivy 

 
 
Vlivy emisí a imisí 
 
Součástí dokumentace je Rozptylová studie, zpracovatel Mgr. I. Dvořáková, září 
2011 (část dokumentace I. Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č. 
86/2002 Sb. Propojení Klápa – Hraničník). Následující údaje jsou stručným výtahem 
z této podrobné studie. 
 
Fáze výstavby: 
 
Při zahájení stavby a provádění zemních prací lze očekávat zvýšené imisní hodnoty, 
a to především prašnosti. Tento stav není trvalý ani není rovnoměrný po dobu 
výstavby a lze jej velice obtížně blíže specifikovat. A právě tato prašnost, kromě 
hluku, bývá nejčastějším problémem u staveb tohoto charakteru. Vzhledem 
k umístění stavby ale lze v tomto případě očekávat, že stavba nebude mít negativní 
vliv na zdraví lidí.  
 
Při zahájení stavby a provádění zemních prací lze očekávat zvýšené imisní hodnoty, 
a to především prašnosti. Tento stav není trvalý ani není rovnoměrný po dobu 
výstavby a lze jej velice obtížně blíže specifikovat. Je sice možné namodelovat určité 
zatížení stanoveným počtem stavebních strojů se spalovacími motory a příslušný 
počet nákladních vozidel, avšak jakákoliv modelová situace bude v takových 
případech vždy vzdálena skutečnosti a nebude postihovat všechny jevy, při nichž 
jsou do volného ovzduší emitovány škodliviny. Pro namodelování druhotné prašnosti 
a prašnosti způsobované přesunem hmot zatím neexistuje vhodná metodika. A právě 
tato prašnost, kromě hluku, bývá nejčastějším problémem u staveb tohoto 
charakteru. Vzhledem k umístění stavby lze v tomto případě očekávat, že stavba 
nebude mít negativní vliv na zdraví lidí.  
 
Pro omezení negativních vlivů provádění stavby je nutno v plánu organizace 
výstavby stanovit přísná pravidla. Přesunované hmoty je nutno zkrápět a to nejen na 
vozidlech, ale i na vlastním staveništi. Druhotnou prašnost lze snížit řádnou očistou 
všech vozidel před jejich výjezdem na veřejné komunikace, což ostatně ukládá i 
silniční zákon. Intenzitou výstavby lze dobu výstavby zkrátit. Využití všech opatření 
směřujících k minimalizaci nepříznivého účinku na okolí je nutno řešit v rámci zásad 
organizace výstavby. 
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Fáze provozu:  
 
Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které 
určují přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Imisní limity stanovuje nařízení vlády č. 
597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, následujícím způsobem 
([µg*m-3] pokud není uvedeno jinak): 
 

  1 hod 8 hod 24 hod rok  poznámka 

SO2 350/24   125/3    

    20 ekosystémy 
CO   10 000/-       

PM10     50/35 40   

PM2,5    25  
Pb       0,5/-   

NO2 200/18     40/-   

NOx    30 ekosystémy 
benzen       5/-   
Cd       5 ng   
arsen       6 ng   
kadmium    5ng  
Ni       20 ng   
benzo(a)pyren    1 ng  

Údaj za lomítkem - přípustná četnost překročení za kalendářní rok (bez určení velikosti překročení) 
 
V některých dalších případech, kdy imisní limit není prováděcími předpisy k zákonu 
o ochraně ovzduší stanoven, je možno jako limitní hodnotu použít referenční nebo 
nejvýše přípustné koncentrace vydané Státním zdravotním ústavem podle § 45 
zákona č. 86/2002 Sb. Na základě konzultace s orgány ochrany ovzduší je tak 
uvažována a hodnocena krátkodobá limitní koncentrace CO - vypočtená hodnota je 
srovnána s krátkodobou nejvýše přípustnou koncentrací doporučenou Státním 
zdravotním ústavem, tj. NPK = 10.000 µg*m-3 (průměr za 30 minut). Z téhož zdroje 
vychází také dále uvažovaná krátkodobá limitní koncentrace sumy uhlovodíků - 
NPK30 = 1.000 µg*m-3, a maximální přípustná koncentrace pro období 24 hodin 
stanovená pro benzen, a to NPKden = 15 µg*m-3. 
 
V rozptylové studii, která je součástí předložené dokumentace, jsou uvažovány tyto 
dostupné imisní limity a nejvýše přípustné koncentrace vyjádřené v µg*m-3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hodnoty uvedené v závorkách nejsou právně závazné 

 Látka 1 hod 8 hod 24 hod rok 

SO2 350   125 20 

CO  (10 000) 30 min 10 000     

PM10    50 40 

NO2 200   40 

NOx    30 
benzen   (15) 5 
CxHy (1 000) 30 min    
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Rozptylová studie identifikuje zdroje znečišťování ovzduší:  
 
• Z1 – plynová kotelna pro část A a B objektu č. 1 o celkovém výkonu 160 kW 
• Z2 – plynová kotelna pro část C objektu č. 1 o celkovém výkonu 300 kW 
• Z3 – dieselagregát pro objekt č. 1 o výkonu 56 kW 
• Z4 – dieselmotor pro lanovou dráhu o výkonu 175 kW 
• Z5 – podzemní garáže o kapacitě 40 parkovacích stání 
• Z6 – ČOV s produkcí kalu 105 m3*rok-1 
• Z7-22 – záchytné parkoviště o kapacitě 930 parkovacích stání pro osobní 

automobily, 10 stání pro zájezdové autobusy a 4 stání pro linkové autobusy 
 
Odvod spalin, respektive vzdušniny, do volného ovzduší ze zdrojů č. 1 až 6 budou 
zajišťovat samostatné výdechy. Tyto zdroje jsou bodové. Zdroje č. 7 - 22, tj. záchytné 
parkoviště pro návštěvníky, jsou uvažovány jako liniové. 
 
 
Tabulky ukazující přehled vypočtených nejvyšších imisních koncentrací jednotlivých 
znečišťujících látek ve výšce 1,5 m nad terénem, tj. v dýchací zóně člověka, jsou 
uvedeny v kapitole B.III.1. Údaje o výstupech – Ovzduší předkládané dokumentace.  
 
Vyčísleny byly:  
 

• absolutní maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace v areálu a pro příčný 
profil v místě dvou obytných domů v Nové Peci stojících při příjezdové 
komunikaci č. III/1632  

 
• 8 hodinové maximum pro oxid uhelnatý v areálu a pro příčný profil v místě 

dvou obytných domů v Nové Peci stojících při příjezdové komunikaci 
č. III/1632 

 
• Maxima denních koncentrací v areálu a pro příčný profil v místě dvou 

obytných domů v Nové Peci stojících při příjezdové komunikaci č. III/1632 
 

• Průměrné roční koncentrace sledovaných škodlivin doplněné o hodnoty 
pozaďových koncentrací, imisních limitů pro jednotlivé znečišťující látky a 
procentuální vyjádření vyčerpání limitních hodnot po součtu s pozadím 
v areálu a pro příčný profil v místě dvou obytných domů v Nové Peci stojících 
při příjezdové komunikaci č. III/1632. 

 
 
Závěry rozptylové studie:  
 
♦ Výsledky této studie jsou platné pouze za předpokladu dodržení všech vstupních 

údajů, které byly k výpočtu použity. V případě jejich jakékoliv změny nelze z této 
studie vycházet. 

♦ Studie je vypracována pro plný instalovaný výkon všech uvažovaných zdrojů, tj. 
plynové kotelny o výkonu 160 kW sloužící k vytápění a ohřevu TUV částí A a B 



Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník Strana 121 
 

 
 
Dokumentace EIA EIA SERVIS  s.r.o. 
 

dolního terminálu lanovky, plynové kotelny o výkonu 300 kW využívané pro část 
C téhož objektu, dále dieselagregátu o výkonu 56 kW, který bude náhradním 
zdrojem elektrické energie pro dolní terminál lanovky, dieselmotoru o výkonu 
175 kW, sloužícího k vyprázdnění vozů lanové dráhy při nouzovém provozu při 
výpadku elektrické energie, a čistírny odpadních vod, která bude produkovat 105 
m3 kalu ročně. Dále je zahrnut také vliv odvětrávání podzemních garáží pro 40 
osobních aut, umístěných v suterénu dolního terminálu lanové dráhy, a provozu 
motorových vozidel na záchytném parkovišti s kapacitou 930 parkovacích stání 
pro osobní automobily, 10 stání pro zájezdové autobusy a 4 stání pro linkové 
autobusy. 

♦ Studie je vypracována v rozsahu navrhované varianty A, která zahrnuje 
maximální kapacitu zdrojů znečišťování ovzduší. Jestliže tedy záměr splňuje 
požadavky platné legislativy týkající se ochrany ovzduší v rozsahu varianty A, 
nebudou nadměrné obtěžování okolí způsobovat ani konfigurace zdrojů 
navrhované ostatními variantami záměru. 

♦ Při navrhovaných parametrech výdechů (viz tabulková část přílohy této studie) 
nedosahují vypočtené maximální krátkodobé koncentrace v žádném referenčním 
bodě limitů stanovených nařízením vlády č. 597/2006 Sb. V případě látek, pro 
které nejsou tímto předpisem krátkodobé limitní imisní koncentrace stanoveny, 
nepřekračují vypočtená maxima ani limity dlouhodobější, tj. 8 hodinové či 
24 hodinové. 

♦ V případě látek, pro které nařízení vlády č. 597/2006 Sb. imisní limity 
nestanovuje, nedosahují vypočtené maximální koncentrace v žádném 
referenčním bodě ani hodnot nejvýše přípustných koncentrací doporučených 
Státním zdravotním ústavem. 

♦ Roční limity jsou s rezervou splněny i za předpokladu součtu s pozaďovým 
znečištěním. 

♦ Studie prokazuje, že navrhované výšky výdechů jsou z hlediska zatížení jejich 
okolí imisemi látek přicházejících v úvahu dostačující. 

♦ Nadměrně obtěžovány škodlivinami produkovanými provozem motorových 
vozidel po realizaci navrhovaného záměru v rozsahu druhé etapy nebudou ani 
dva rodinné domy v Nové Peci přiléhající ke komunikaci č. III/1632 č. p. 27 a 28. 
Imisní koncentrace v místě těchto obytných budov nebudou v žádné 
z navrhovaných variant dopravního napojení dosahovat vyšších hodnot, než bylo 
vypočteno. 

♦ Podle výsledků zpracované rozptylové studie nebude provoz uvažovaných zdrojů 
způsobovat překračování limitů stanovených zákonem č. 86/2002 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy. Návrh splňuje požadavky tohoto zákona a nevytváří 
předpoklad nadměrného obtěžování okolí stavby imisemi vznikajícími jejím 
provozem. Z hlediska ochrany volného ovzduší lze s realizací záměru souhlasit. 

 
Rozsah negativního vlivu emisí a imisí, spojených s realizací záměru, pro nějž je 
vypracován regulační plán, lze hodnotit jako malý, jeho významnost rovněž jako 
malou. Ani maximální varianta s maximálním parkovištěm nezpůsobí překročení 
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imisních limitů žádné ze sledovaných škodlivin emitovaných do ovzduší. Všechny 
varianty jsou v tom případě přijatelné.  
 
 
Vlivy hluku 
 
Součástí dokumentace je Hluková studie, zpracovatel Mgr. R. Mužík, říjen 2011 (část 
dokumentace H. Hluková studie). Pro hluk z provozu terminálu lanové dráhy a pro 
hluk z parkoviště byl v hlukové studii použit limit 50 dB pro denní dobu. Pro hluk 
z pozemních komunikací byl uplatněn denní limit 55 dB. Zdroje hluku z této podrobné 
studie jsou popsány v kapitole B.III.4. Hluk a vibrace. 
 
 
Fáze výstavby:  
 
Z výpočtů hlukové studie vyplývá, že z hlediska hluku je nejproblematičtějším místem 
celého záměru doprava vedoucí přes Novou Pec. Nadlimitní hodnoty hluku lze 
očekávat u dvou obytných objektů (č.p. 27 a 28) a na rozhraní silnice č. III/1632 a 
navazujících ploch určených ke sportovnímu a rekreačnímu využití v příbřežní oblasti 
Lipna. Hluk z dopravy během výstavby zde lze očekávat max. na úrovni 61 dB. Limit 
tak bude překročen o cca 6 dB, a to ve všech uvažovaných variantách příjezdu i 
realizace záměru. V ostatních místech budou hygienické limity splněny. 
 
Na staveništi na Klápě budou během výstavby používány stavební technologie a 
mechanismy popsané v hlukové studii. Výpočet byl proveden pro dva výpočtové 
body, a to dva obytné objekty na Klápě. Z provedených výpočtů vyplývá, že 
v žádném z výpočtových bodů nebude překročena limitní hodnota 65 dB, která je 
nejvyšší přípustnou hodnotou pro období výstavby v denní době od 7:00 – 21:00.  
 
Zpracovatel hlukové studie doporučuje před zahájením výstavby provést kontrolní 
měření hluku v místech, kde hluková studie předpokládá překročení hlukových limitů. 
Během výstavby doporučuje provést kontrolní měření hluku na staveništi na Klápě při 
nejvyšším nasazení techniky a v případě dosažení nebo překročení hygienických 
limitů pro jednotlivé denní časy upravit stavební postupy tak, aby příslušné limity byly 
splněny. 
 
 
Fáze provozu:  
 
Z výpočtů hlukové studie vyplývá, že stejně jako ve fázi výstavby z hlediska hluku je 
nejproblematičtějším místem celého záměru doprava vedoucí přes Novou Pec. 
Nadlimitní hodnoty hluku lze očekávat u dvou obytných objektů (č.p. 27 a 28) a na 
rozhraní silnice č. III/1632 a navazujících ploch určených ke sportovnímu 
a rekreačnímu využití v příbřežní oblasti Lipna.  
 
Hluk z dopravy při zimním provozu areálu a kapacitě parkoviště 432 míst zde bude 
dosahovat hodnoty 60,5 ve variantě 1 a 61,4 dB ve variantě 2 příjezdové 
komunikace. Hluk z dopravy při zimním provozu areálu a kapacitě parkoviště 930 
míst bude dosahovat hodnoty 61,7 ve variantě 1 a 62,4 dB ve variantě 2 příjezdové 
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komunikace. Hluk dopravy při letním provozu areálu (bez ohledu na kapacitu 
parkoviště) zde bude dosahovat hodnoty 58,4 ve variantě 1 a 59,8 dB ve variantě 2 
příjezdové komunikace. Mezi variantami není významného rozdílu. V ostatních 
místech budou hygienické limity splněny. 
 
Obytné domy zasažené nadlimitním hlukem prakticky nelze ochránit výstavbou 
protihlukové stěny. Bude nutné se proto zaměřit na zajištění hlukových limitů ve 
vnitřním prostoru anebo zajistit změnu užívání stavby. Sportoviště zasažená 
nadlimitním hlukem lze ochránit výstavbou protihlukové stěny (výška cca 1,5 - 2 
metry, délka cca 100 metrů po obou stranách silnice III/1632). Její realizací lze zajistit 
splnění hlukových limitů na ploše sportoviště. Problematiku nadlimitního hluku lze 
vyřešit také změnou využití pozemků.  
 
Hluk z vlastního provozu dolního terminálu lanové dráhy bude při realizaci záměru 
v maximální navrhované podobě s dostatečnou rezervou pod denním limitem (50 
dB). Nejvyšší hodnoty v nejbližších chráněných prostorech lze v případě realizace 
parkoviště s kapacitou 930 míst očekávat na úrovni 43 dB. 
 
Mezi variantami příjezdové komunikace ani mezi variantami kapacity parkoviště není 
z hlediska hluku významný rozdíl.  
 
V dalších fázích přípravy záměru doporučuje zpracovatel hlukové studie prověřit 
možnosti řešení problematiky nadlimitního hluku. Následně doporučuje zpracovat 
podrobnější hlukovou studii, která bude vycházet ze zpřesněných podkladů. Po 
uvedení záměru do provozu (včetně realizovaných protihlukových opatření) 
doporučuje zpracovatel hlukové studie kontrolním měřením hluku prověřit splnění 
hlukových limitů. V případě nedostatečné účinnosti realizovaných protihlukových 
opatření bude nutné dodatečnými opatřeními zajistit jejich splnění.  
 
 
 
Vlivy na ve řejné zdraví 
 
Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví záměru regulačního plánu Propojení Klápa – 
Hraničník obsahuje část dokumentace J. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví, kterou 
zpracovala mgr. Pavla Dušková, EIA SERVIS s.r.o, v říjnu 2011. 
 
Z hlediska vlivů na zdraví obyvatel jsou hodnoceny především látky znečišťující 
ovzduší a to jak z provozu zařízení (topení objektů, provoz lanovky, ČOV) tak 
z automobilové dopravy (parkoviště, příjezdové cesty). Dalším hodnoceným faktorem 
je hluk. Základními podklady pro vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví byla rozptylová 
a akustická studie. Rozptylovou studii a odborný posudek podle zákona č. 86/2002 
Sb. zpracovala Mgr. Ivana Dvořáková, EKOPOR v září 2011. Hlukovou studii 
zpracoval Mgr. Radomír Mužík, EIA SERVIS s.r.o. v říjnu 2011. 
 
Z hlediska vlivů emisí na veřejné zdraví byla posouzena maximální varianta A, u 
ostatních variant se předpokládají vlivy menší. Jako hlavní faktory byly uvažovány 
nejvýznamnější znečišťující látky – oxid dusičitý, benzen, suspendované částice 
PM10 a oxid siřičitý.  
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Z hlediska vlivů hluku na veřejné zdraví byl zohledněn provoz dolního terminálu 
lanovky, ČOV a doprava na parkovišti a příjezdové komunikaci. Hluková zátěž byla 
počítána pro 2 varianty příjezdových komunikací a 2 etapy parkoviště. Vzhledem 
k předpokládanému provozu areálu byla hluková zátěž počítána zvlášť pro zimní a 
zvlášť pro letní provoz a pouze v denní době. 
 
Dotčená zájmová oblast se vyznačuje malou hustotou obyvatel. V lokalitě Klápa byly 
identifikovány dva obytné objekty. Plánovaným záměrem „Propojení Klápa – 
Hraničník“ budou dotčeni především obyvatelé Nové Pece žijící podél příjezdové 
komunikace. Z hlediska vlivů na veřejné zdraví nebylo identifikováno zvýšené riziko 
poškození zdraví z provozu areálu a související dopravy. 
 
Nelze zcela opominout částečně pozitivní vliv na zdraví obyvatel. Rozšíření 
sportovního využití, zpřístupnění lyžařského areálu Hochficht, představuje podporu 
zdravého životního stylu. 
 
 
Vliv emisí 
 
Z výsledků hodnocení vyplývá, že v řešeném území lze očekávat poměrně nízké 
imisní hodnoty oxidu dusičitého (37,9% imisního limitu u průměrné roční 
koncentrace), benzenu (22,2% imisního limitu průměrné roční koncentrace), PM10 
(25,9% imisního limitu průměrné roční koncentrace), oxidu siřičitého (16,8% imisního 
limitu průměrné roční koncentrace pro ekosystémy) a tedy i riziko z expozice těmto 
znečišťujícím látkám lze považovat za nízké či přijatelné.  
 
Hodnoty HQ (Hazard Quotient) se pro průměrnou roční koncentraci NO2 pohybují na 
úrovni 0,38. Při těchto hodnotách není reálné riziko toxického účinku NO2 na veřejné 
zdraví. Z hlediska prevalence chronických respiračních syndromů dojde po realizaci 
záměru k nárůstu o 0,021% .  
 
U benzenu, látky klasifikované jako karcinogen skupiny 1 (látka karcinogenní pro 
člověka), bylo vypočteno ILCR, tj. teoretické zvýšení pravděpodobnosti vzniku 
nádorových onemocnění nad všeobecný průměr v populaci, na úrovni 5,55.10-6. Tato 
hodnota představuje zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním 
rakovinou o 6 případů na 1 000 000 exponovaných osob. Vzhledem k nejistotám ve 
výpočtu lze danou hodnotu považovat za akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6. 
Bez realizace záměru je hodnota ILCR na úrovni 5.10-6.  
 
Nejvyšší denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 lze očekávat ve výši 
okolo 50 µg.m-3. U krátkodobých koncentrací nelze očekávat nepříznivý účinek na 
zdraví. Roční koncentrace PM10 se budou i po započítání pozaďového znečištění 
pohybovat na úrovni do 10 µg.m-3. Příspěvek záměru je na úrovni desetin µg.m-3. Při 
těchto koncentracích se nepříznivý účinek PM10 neprojeví.  
 
Akutní účinky – změny plicních funkcí se projevují u dětí při koncentraci převyšující 
500 µg.m-3. Pro 24hod. koncentraci doporučuje WHO dodržet hodnotu 20 µg.m-3. 
Příspěvek záměru se pohybuje kolem 162 µg.m-3 u hodinových koncentrací a 
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1,6 µg.m-3 u denních koncentrací. Lze proto konstatovat, že imisní příspěvek SO2 
nezpůsobí nárůst zdravotního rizika v lokalitě. 
 
Celkově se zájmové území vyznačuje málo znečištěným ovzduším. Příspěvek 
předkládaného záměru je malý a nezpůsobí žádná zdravotní rizika.  
 
 
Vliv hluku 
 
U dvou nejbližších obytných objektů nebyly vypočteny hodnoty hlukové zátěže 
v denní době z provozu „Propojení Klápa – Hraničník“ spadající do některého pásma 
prokázaných nepříznivých účinků hlukové zátěže na zdraví obyvatel. 
 
Z hlediska hluku na příjezdových komunikacích identifikovala hluková studie šest 
obytných objektů, u kterých v současné době dochází k překračování prahových 
hodnot pro mírné obtěžování, a dva rodinné domy, kde byly vypočteny hodnoty 
hlukové zátěže v pásmu zhoršené komunikace řečí a v pásmu silného obtěžování.  
 
Nárůst hluku v souvislosti s plánovaným záměrem je malý. V letním období nedojde 
k navýšení rizik z hlediska hluku. V zimním období bude hluková zátěž překračovat 
prahové hodnoty pro mírné obtěžování u devíti objektů, u dvou budou překročeny 
hodnoty v pásmu zhoršené komunikace řečí a v pásmu silného obtěžování. 
 
 
Celkově lze konstatovat, že na základě provedeného hodnocení vlivů na veřejné 
zdraví z výsledků rozptylové a hlukové studie, že provoz plánovaného záměru 
nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro obyvatele zájmového území. Identifikováno 
bylo překračování prahových hodnot prokázaných účinků hluku podél příjezdové 
komunikace. Po realizaci záměru se zdravotní riziko hluku nezvýší, dojde však 
k navýšení počtu exponovaných osob v pásmu mírného obtěžování o cca 10 
obyvatel. Prezentované údaje jsou vztaženy k maximální variantě A a k parkovišti 
s cca 930 místy (2.etapa). Pro realizaci ostatních variant záměru platí stejné závěry 
jako pro variantu A, tj. jejich realizace nepředstavuje žádné zdravotní riziko. 
Z pohledu vlivů na veřejné zdraví není rozdíl mezi variantami přístupových 
komunikací. 
 
 
 
 
Sociáln ě ekonomické vlivy 
 
Pro oblast Lipenska byla vypracována socio-ekonomická analýza, zpracovatel 
společnost INCOMA GfK, RNDr. T. Drtina, Mgr. F. Diviš, Mgr. A. Neberová, Ing. L. 
Majerová, říjen 2011 (část dokumentace K.  Socio-ekonomická analýza vlivu projektu 
Klápa – Hraničník na oblast severozápadní části Lipenska). Následující text je 
převzat z tohoto materiálu. 
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V socio-ekonomické analýze byly vyhodnoceny proti sobě varianta nulová, čtyři 
varianty záměru (A,B,C,D) a varianta lyžařského areálu (původní záměr areálu 
Smrčina, který není v do dokumentace zahrnut). Závěry studie jsou následující: 
 
Navrhovaný projekt Klápa-Hraničník bude ze socio-ekonomického hlediska 
představovat pro oblast Nové Pece a okolního mikroregionu (cca severozápadní část 
Lipenska od Černé v Pošumaví) jednoznačně pozitivní impuls. Jak přitom zřetelně 
ukazuje porovnání jednotlivých hodnocených variant, efekty budou tím pozitivnější, 
čím větší prostor bude dán pro rozvoj území, resp. čím menší bariéry mu budou 
kladeny.  
 
Při realizaci projektu Klápa-Hraničník se ekonomický efekt obecně promítne do řady 
sektorů: 
 

a) výdaje turistů za: 
sportovně rekreační a zábavní služby 
ubytovací a stravovací služby 
dopravní služby (železniční, silniční, lanová) 
služby související s dopravou (čerpadla pohonných hmot, autoservisy, parkoviště) 
ostatní služby (poštovní služby, komunální služby, informační služby ad.) 
výdaje v maloobchodu (suvenýry, potraviny, sportovní obchody, textilní prodejny ad.) 
 

b) investice místních poskytovatelů služeb do potřebných činností (generující příjmy pro 
další poskytovatele) 
stavební činnost 
dodávky potřebných služeb 
příjmy do obecních rozpočtů 
poplatky za ubytování 
vlastní komerční činnost obecních úřadů v oblasti cestovního ruchu 
daně z nemovitostí, příjmu fyzických osob ad. 
 

c) příjmy do státního rozpočtu 
příjmy DPH z cestovního ruchu 
příjmy v dopravě 
všechny druhy daní z oblasti cestovního ruchu 
finanční sféra (směnárny, úvěry do oblastí cestovního ruchu ad.) 

 
d) multiplikační efekty rozvoje cestovního ruchu 

stabilizace zaměstnanosti regionu 
vznik nových pracovních míst 
zamezení nežádoucí migrace 
zvyšování počtu obyvatel s ohledem na zvyšující se ekonomickou stabilitu 
zvýšení reálných mezd a celkový nárůst kupní síly  
snížení nezaměstnanosti 
 
 
Realizace zamýšleného projektu příznivě ovlivní širší okruh konkrétních 
problémových oblastí regionu: 
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• zvýší celkovou návštěvnost regionu, umožní využít všechny složky 
rozvojového potenciálu a doplnit stávající možnosti trávení volného času 
moderními a v současnosti již standardně vyžadovanými službami a aktivitami, 
z čehož vyplývá následné zvýšení generovaného ekonomického potenciálu 

 
• rozšíří dopravní a další technickou infrastrukturu v oblasti, zlepší dostupnost 

relevantní lokality a zvýší tak její atraktivnost pro domácí (ale částečně i 
zahraniční) návštěvníky, povede k modernizaci a rozšíření základních 
inženýrských sítí tak, aby umožnily kvalitní fungování nejen plánované lokality, 
ale i jejího okolí 

 
• vytvoří přímo desítky a nepřímo stovky nových pracovních míst (v 

nejextenzivnější variantě až pět stovek), zlepší napjatou situaci v oblasti 
nezaměstnanosti jednak konkrétně v lokalitě, kde je situace nejhorší, ale i 
v okolí (nabídkou druhotně vytvořených pracovních míst), nabídne širokou 
paletu zcela nových příležitostí všech kategorií od požadavku 
nekvalifikovaných pracovníků (zavedení infrastruktury, stavba areálu), přes 
kvalifikované dělníky a zaměstnance (hotelový personál, obsluha restaurací, 
sportovní výuka, služby, technická obsluha zařízení) až po vysoce 
kvalifikovaná místa (manažeři, účetní, vedoucí, marketingový tým) 

 
• povede k modernizaci a rozšíření kapacity ubytovacích zařízení, napomůže ke 

změně jejich struktury ve smyslu kvality a nejen kvantity, doplní spektrum 
ubytovacích kapacit o takové, které svým charakterem odpovídají spíše využití 
v zimní sezóně, rozptýlí dosud poměrně centralizovanou lůžkovou kapacitu 
v oblasti (Lipno, Horní Planá, Černá v Pošumaví) i do ostatních oblastí 

 
• vytvoří z turistického pohledu skutečnou zimní sezónu v této oblasti, povede 

k posílení návštěvnosti kraje i mimo exponovanou letní sezónu; umožní vyjít 
vstříc specifikům poptávky návštěvníků z hlavní spádové oblasti, ale i ze 
vzdálenějších území (včetně přilákání zahraničních návštěvníků) 

 
• po očekávaném zprovoznění lanovky z rakouské strany i v letních měsících 

zpřístupní/zjednoduší a zatraktivní rakouským a německým zákazníkům 
návštěvu oblasti Lipenska a jihočeské části Šumavy do oblasti Lipenska v letní 
sezóně  

 
• zviditelní region, zatraktivní jej nejen pro návštěvníky odjinud, ale i pro místní 

obyvatele, rozšíří možnosti jejich realizace a zvýší kvalitu života a spokojenost 
v regionu, ve střednědobém horizontu přinese i další rozvojové podněty atd.  

 
• navrhovaný projekt by se mohl stát vhodným pilotním projektem a vstupní 

branou k oživení a následnému udržitelnému využití a rozvoji celé oblasti 
v duchu nejen místních priorit, ale také v souladu s celoevropskými trendy 
udržitelného rozvoje a za podmínek splňujících požadavky evropských 
rozvojových projektů. Projekt totiž spojuje hned několik prioritních oblasti 
lokálního udržitelného rozvoje – rozvoj zaostalé oblasti + rozvoj v příhraniční 
oblasti (shodou okolností jde dokonce hraniční území třech států), generování 
ekonomického přínosu, zvýšení zaměstnanosti a produktivity práce v regionu, 
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generování spolupráce místních institucí a obcí v mikroregionu, zvýšení 
konkurenceschopnosti a přeshraniční spolupráci, sportovní vyžití populace, 
zdravou rekreaci a aktivní odpočinek, ale např. i zlepšení identifikace obyvatel 
s územím.  

 
 
Socio-ekonomická studie předpokládá vliv realizace záměru na zdejší obyvatelstvo 
pozitivní, a to v rozsahu a významnosti střední až velké, podle zvolené varianty.  
 
Z čistě socio-ekonomického hlediska byla jako nejlepší varianta vyhodnocena 
varianta lyžařského areálu, která není do dokumentace zahrnuta.  
 
Z hodnocených variant byla nejlépe hodnocena varianta záměru A, tj. výstavba 
lanovky s evakuační sjezdovkou a restaurací na vrcholu Hraničníku, která by oblasti 
měla přinést dostatečný impuls pro nastartování ekonomického rozvoje, zlepšení 
demografických a sociálních charakteristik. Podle očekávaných příjmů by 
následovala varianta D, pak B a poslední C.  
 
Varianta zachování současného stavu bude ze socio-ekonomického hlediska 
znamenat prohlubování nepříznivých demografických trendů (pokles počtu obyvatel, 
stěhování vzdělanějších a mladších obyvatel za prací mimo region, snižování 
průměrní kupní síly obyvatel). U této varianty nelze přepokládat vznik nových 
pracovních míst. V ekonomické oblasti to bude představovat další postupné 
zvyšování nezaměstnanosti, úbytek služeb a snižování počtu pracovních příležitostí. 
V nejhorší variantě lze predikovat úbytek služeb pro místní obyvatelstvo, u menších 
obcí (např. Nová Pec ad.) se může jednat i o základní služby (škola, školka, pošta, 
prodejna, ad.). Tyto trendy se jednoznačně projevují již 10 let, důkazem jsou údaje o 
snižování počtu obyvatel či o úbytku dětí ve škole v Nové Peci. 
 
 
 
Ostatní vlivy 
 
Negativním vlivem mohou být z určitého pohledu demolice. Předpokládány jsou 
demolice zastaralých a zchátralých objektů na Klápě, což se týká všech aktivních 
variant.  
 
U dvou obytných objektů (č.p. 27 a 28) v obci Nová Pec je na základě výpočtů 
hlukové studie očekáváno překročení hlukových limitů. Ochrana jejich chráněného 
venkovního prostoru před nadlimitním hlukem z dopravy je již při výchozích zátěžích 
poměrně komplikovaná, po realizaci záměru bude prakticky nemožná. V takových 
případech se nabízí prakticky jen dvě možností řešení: 

1) zajištění splnění hlukových limitů ve vnitřním prostoru stavby (nejčastěji 
výměna stávajících oken za okna s vyšší neprůzvučností)  

2) změna užívání objektu 
Je pravděpodobné, že pro majitele obou objektů bude řešení této otázky faktorem 
narušujícím pohodu bydlení v této lokalitě. 
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Vnímání vlivů realizace záměru na turistické využití území je silně subjektivní. 
Někomu může vadit zvýšený provoz návštěvníků, jiný naopak uvítá možnost 
lyžování. Turistické a cyklistické stezky i běžecké stopy budou zachovány.  
 
Rozsah negativního vlivu realizace posuzovaného záměru z hlediska těchto vlivů lze 
hodnotit jako malý, jeho významnost rovněž jako malou. Naopak pozitivní vliv na tu 
část obyvatelstva, která přivítá usnadněnou možnost dopravy do místa lyžařských 
možností, lze očekávat malou až střední.  
 
 
 
D.I.2. Vliv na ovzduší a klima 
 
Součástí dokumentace je Rozptylová studie, zpracovatel Mgr. I. Dvořáková, září 
2011 (část dokumentace I. Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č. 
86/2002 Sb. Propojení Klápa – Hraničník). Základní údaje z této podrobné studie 
jsou uvedeny v kapitolách B.III. Údaje o výstupech – Ovzduší a D.I.1. Vlivy na 
obyvatelstvo  - Vlivy emisí a imisí.  
 
Fáze výstavby: 
 
V době výstavby lze očekávat nárůsty imisní zátěže zejména z pohledu krátkodobých 
koncentrací. Na základě znalostí o kvalitě ovzduší v dané lokalitě lze předpokládat, 
že provoz staveništní dopravy nezpůsobí překračování imisních limitů. Při plánování 
stavby a výběru dodavatele je však nutné preferovat nasazení moderní techniky s 
nízkými emisními parametry. 
 
Plochy staveniště budou též působit na bezprostřední okolí stavby jako zdroj 
suspendovaných částic (prašného aerosolu). Vzhledem k pádové rychlosti zvířených 
částic se bude jednat řádově o okruh několika desítek či stovek metrů od staveniště. 
Bude záležet především na technologické kázni a systému kontroly, zda se podaří 
výrazně snížit negativní vliv stavby v blízkosti obcí. Negativní vlivy v průběhu 
výstavby je možné výrazně omezit např. kropením, oplachem aut před výjezdem na 
komunikace, pravidelnou očistou povrchu příjezdových a odjezdových tras 
staveništní dopravy apod. Zhoršení stavu ovzduší v období výstavby je zhoršením 
pouze dočasným. 
 
 
Fáze provozu: 
 
Podle výsledků zpracované rozptylové studie nebude provoz uvažovaných zdrojů 
způsobovat překračování limitů stanovených zákonem č. 86/2002 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy. Návrh splňuje požadavky tohoto zákona a nevytváří 
předpoklad nadměrného obtěžování okolí stavby imisemi vznikajícími jejím 
provozem. Z hlediska ochrany volného ovzduší lze s realizací záměru souhlasit. 
 
Rozsah negativního vlivu emisí a imisí, spojených s realizací záměru, pro nějž je 
vypracován regulační plán, lze hodnotit jako malý, jeho významnost rovněž jako 
malou. Ani maximální varianta s maximálním parkovištěm nezpůsobí překročení 
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imisních limitů žádné ze sledovaných škodlivin emitovaných do ovzduší. Všechny 
varianty jsou v tom případě přijatelné.  
 
 
 
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventueln ě další fyzikální a 

biologické charakteristiky 
 
Součástí dokumentace je Hluková studie, zpracovatel Mgr. R. Mužík, říjen 2011 (část 
dokumentace H. Hluková studie). Zdroje hluku z této podrobné studie jsou popsány 
v kapitole B.III.4. Hluk a vibrace. Vlivy hluku na obyvatelstvo, platné limity a 
porovnání vypočtených hodnot hluku s těmito limity je provedeno v kapitole D.I.1. 
Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů – část Vlivy hluku.  
 
Fáze výstavby:  
 
Z výpočtů hlukové studie vyplývá, že z hlediska hluku je nejproblematičtějším místem 
celého záměru doprava vedoucí přes Novou Pec. U dvou obytných objektů (č.p. 27 a 
28) a na rozhraní silnice č. III/1632 a navazujících ploch určených ke sportovnímu 
a rekreačnímu využití lze očekávat hlukovou zátěž až na úrovni 61 dB, a to ve všech 
uvažovaných variantách příjezdu i realizace záměru.  
 
Kolem staveniště na Klápě předpokládá zpracovatel hlukové studie na základě 
provedených výpočtů, že v žádném z výpočtových bodů nebude překročena limitní 
hodnota 65 dB, která je nejvyšší přípustnou hodnotou pro období výstavby v denní 
době od 7:00 – 21:00.  
 
 
Fáze provozu:  
 
Z výpočtů hlukové studie vyplývá, že stejně jako ve fázi výstavby z hlediska hluku je 
nejproblematičtějším místem celého záměru doprava vedoucí přes Novou Pec, a to 
v místě u dvou obytných objektů (č.p. 27 a 28) a na rozhraní silnice č. III/1632 a 
navazujících ploch určených ke sportovnímu a rekreačnímu využití v příbřežní oblasti 
Lipna.  
 
Hluk z dopravy při zimním provozu areálu a kapacitě parkoviště 432 míst zde bude 
dosahovat hodnoty 60,5 ve variantě 1 a 61,4 dB ve variantě 2 příjezdové 
komunikace. Hluk z dopravy při zimním provozu areálu a kapacitě parkoviště 930 
míst bude dosahovat hodnoty 61,7 ve variantě 1 a 62,4 dB ve variantě 2 příjezdové 
komunikace. Hluk dopravy při letním provozu areálu (bez ohledu na kapacitu 
parkoviště) zde bude dosahovat hodnoty 58,4 ve variantě 1 a 59,8 dB ve variantě 2 
příjezdové komunikace. Mezi variantami není významného rozdílu. V ostatních 
místech budou hygienické limity splněny. 
 
Hluk z vlastního provozu dolního terminálu lanové dráhy bude při realizaci záměru 
v maximální navrhované podobě s dostatečnou rezervou pod denním limitem (50 
dB). Nejvyšší hodnoty v nejbližších chráněných prostorech lze v případě realizace 
parkoviště s kapacitou 930 míst očekávat na úrovni 43 dB. Mezi variantami 
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příjezdové komunikace ani mezi variantami kapacity parkoviště není z hlediska hluku 
významný rozdíl.  
 
 
Jiné vlivy 
 
Z podkladů projektanta vyplývá, že na základě provedeného měření objemové 
aktivity radonu (222Rn) v půdním vzduchu a zjištěné plynopropustnosti zemin byl pro 
měřenou plochu budoucích stavenišť stanoven vysoký radonový index pozemku. 
 
S ohledem na radonový index budoucích stavebních pozemků budou realizována 
ochranná opatření proti pronikání radonu z podloží do objektů. Nové kontaktní 
konstrukce objektů budou provedeny v odpovídající kategorii těsnosti, tj. nejméně s 
jednou vrstvou celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými prostupy. 
 
 
 
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
 
Vlivy na povrchové vody 
 
Fáze výstavby: 
 
Na staveništi Klápa budou ve fázi výstavby zřízeny u stavebních jam sedimentační 
jímky, odkud bude voda vypouštěna po usazení kalu do stávajících vodotečí. U 
variant A a B, při nichž se bude stavět i na vrcholu Hraničníku, budou zřízeny 
sedimentační jímky, odkud bude po usazení kalů vody vypouštěny do provizorního 
vsaku. Odvodnění povrchových ploch z ostatního prostoru staveniště bude zajištěno 
vsakem do nezpevněného terénu. Vsakem je řešeno i odvodnění linií lanovky a 
sjezdovky. V prostoru stavenišť budou v rámci zajištění docházkové vzdálenosti 
umístěny dle potřeby buňky chemického WC. 
 
 
Fáze provozu: 
 
Během provozu budou zdrojem splaškových odpadních vod objekty na Klápě 
(všechny varianty) a na Hraničníku (ve variantách A a B). Splaškové vody budou 
odvedeny kanalizací do ČOV a vyčištěné vody poté do Novopeckého potoka. 
V případě realizace variant A a B bylo množství odpadních vod stanoveno na max. 
58,23 m3/den a z ČOV bude odtékat max. 5,64 l/s vyčištěné vody. V případě 
realizace variant C a D bylo množství odpadních vod stanoveno na max. 35,73 
m3/den a z ČOV bude odtékat max. 3,79 l/s vyčištěné vody.  
 
Odtok vyčištěné vody z ČOV a předpokládané ukazatele kvality vody jsou uvedeny 
v kapitole B.III.2. Výstupy - Odpadní vody. Ukazatele průtoku a kvality vody 
v recipientu jsou uvedeny v kapitole C.II.2. Voda. Z těchto hodnot lze posoudit 
intenzitu ovlivnění recipientu vypouštěním odpadních vod a dodržení platných limitů. 
Vyčíslení je provedeno následujícím postupem:  
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Varianta A a B (restaurace Klápa i Hraničník) 
 
Maximální odtok z ČOV po akumulaci 5,648 l/s 
Průměrná BSK5 na odtoku  5 mg/l 
Průměrný obsah nerozpuštěných látek 1 mg/l 
 
Vliv odtoku ČOV na recipient (Novopecký potok) 
 
- M- denní průtoky 
 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 
QM(l/s)  106 74 58 49 41 36 31 27 23 20 16 12 9 

 
Q355 = 12 l/s 
BSK5 toku = 3 mg/l 
 
BSK5 pod ČOV pro prům = (3 x 12 + 5 x 5,648): (12+5,648) = 3,64 mg/l  
BSK5 pod ČOV pro max = (3 x 12 + 10 x 5,648): (12+5,648) = 5,24 mg/l 
 
 
 
Varianta C a D (pouze restaurace Klápa) 
 
Maximální odtok z ČOV po akumulaci 3,796 l/s 
Průměrná BSK5 na odtoku  5 mg/l 
Průměrný obsah nerozpuštěných látek 1 mg/l 
 
Vliv odtoku ČOV na recipient (Novopecký potok) 
 
- M- denní průtoky 
 

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364 
QM(l/s)  106 74 58 49 41 36 31 27 23 20 16 12 9 
 
Q355 = 12 l/s 
BSK5 toku = 3 mg/l 
 
BSK5 pod ČOV pro prům = (3 x 12 + 5 x 3,796): (12+3,796) = 3,48 mg/l 
BSK5 pod ČOV pro max = (3 x 12 + 10 x 3,796): (12+3,796) = 4,68 mg/l 
 
 
Nařízení vlády č. 82/1999 Sb. stanoví limit BSK5 pro vodárenské toky 4 mg/l, pro 
ostatní toky 8 mg/l. Z výpočtu vyplývá, že limit pro Novopecký potok, který není 
vodárenským tokem, je dodržen ve všech variantách. Nezbytnou podmínkou je ČOV 
opatřit mikrofiltrací (s níž je ve výpočtu počítáno) a instalovat technologii, která zajistí 
koncentraci fosforu na odtoku 2 mg/l.  
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Co se týče dešťových vod, z plochy střech v areálu Klápa je projektantem propočtena 
produkce max. 44,8 l/s, která bude odvedena do Novopeckého potoka. 
Z parkovacích ploch a ostatních živičných ploch je množství odtékající dešťové vody 
vyčísleno na max. 132,9 l/s. Tato voda bude svedena přes odlučovač ropných látek 
do stejné kanalizace do Novopeckého potoka. Dešťová voda z areálu na Hraničníku 
bude řešena vsakem do terénu.  
 
 
Potřeba vody na zasněžování sjezdové tratě v případě realizace variant A a D byla 
stanovena na 12 840 m3 na jedno vysněžení. Roční spotřeba vody je projektantem 
stanovena na 77 040 m3 (6x zasněžení za sezónu). Pro zajištění zdroje vody pro 
zasněžování ve variantách s evakuační odjezdovou sjezdovkou se předpokládá 
zřízení vodní nádrže pro zasněžování v údolí potoka Rasovka. Dle údajů ČHMÚ je 
dlouhodobý průměrný průtok Qa = 0,053 m3.s-1 na vodním toku Rasovka v profilu cca 
180 m pod Schwarzenberským kanálem, M-denní průtok Q355=

 14 l.s-1. Na základě 
potřebného množství sněhu pro zasněžování a kapacit systému zasněžování byl 
předpokládaný objem vodní nádrže odhadnut na 17 000 m3, odhadovaná plocha 
nádrže cca 1,2 ha při maximální hloubce 2-3 m. Vzhledem k dlouhodobému 
průměrnému průtoku na Rasovce a M-dennímu průtoku Q355 lze konstatovat, že 
odběr zásadně neovlivní průtokové poměry v toku. Zařízení nádrže je vhodné opatřit 
technologií, která zajistí i během napouštění nádrže minimální průtok Q355 v korytě 
Rasovky pod nádrží.  
 
 
Odlesnění ploch pro výstavbu lanové dráhy, sjezdové tratě a souvisejících objektů do 
určité míry ovlivní odtokové poměry v území. Plocha povodí celého Novopeckého 
potoka je 11,371 km2, lesnatost povodí cca 50% (viz kapitola C.II.2. Voda). Pokud 
průměrnou hodnotu srážek zájmového území odhadneme na cca 950 mm za rok a 
vezmeme koeficienty odtoku u lesních stanovišť 0,1 a nelesních převážně 
zatravněných stanovišť 0,3 lze velmi hrubým orientačním výpočtem stanovit, že 
z plochy povodí za současných poměrů odtéká 540 120 m3 z lesních a 1 620 650 m3 
z nelesních ploch, tedy dohromady cca 2 160 000 m3 vody za rok.  
 
Realizací záměru vznikne cca 8,6 ha plochy sjezdovky a 4,1 ha plochy průseku 
lanovky, kde bude stávající lesní porost nahrazen porostem lučním, koeficient odtoku 
se zdvihne ze současných 0,1 na 0,3. Dále plocha záměru představuje v maximální 
variantě cca 4000 m2 střech na Klápě i na Hraničníku s koeficientem odtoku 1,0, dále 
živičné plochy silnice a parkoviště na Klápě velikosti cca 9000 m2 s koeficientem 
odtoku 0,9, plochy nezpevněného parkoviště a chodníků velikosti cca 10000 m2 
s koeficientem odtoku 0,4, zbytek – tj. cca 10 000 m2 tvoří doplňková zeleň 
s koeficientem odtoku 0,3.  
 
Plochy sjezdovky a lanovky, které jsou plošně daleko nejrozsáhlejší, činí dohromady 
cca 12,7 ha, což je cca 1% plochy povodí Novopeckého potoka. Ve skutečnosti je 
plocha menší, neboť ve spodní části svahu dochází k souběhu koridoru sjezdovky a 
lanovky. Plochy zastavěné a zpevněné realizací záměru na Klápě a Hraničníku jsou 
velikosti cca 3,3 ha, tj. 0,3 % plochy povodí.  
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Orientačním výpočtem lze stanovit, že z plochy povodí po realizaci záměru bude 
odtékat cca 529 320 m3 z lesní a 1 652 775 m3 z nelesních ploch, tedy dohromady 
cca 2 180 000 m3 vody. Rozdíl představuje necelé 1%, o které by z povodí mělo 
odtékat více vody do vodotečí vlivem realizace záměru.  
 
Výpočet je velice hrubý a orientační a byl proveden pro maximální variantu. 
V případě výběru varianty bez sjezdovky bude plocha odlesnění mnohem menší. 
V případě výběru varianty se sjezdovkou zase rozdíl bude snižován zpětnou aplikací 
sněhu z Rasovky na svahy sjezdovky. V reálu lze tedy očekávat rozdíl menší. 
Z uvedených orientačních výpočtů lze vyvodit, že nárůst ploch se zrychleným 
odtokem vody bude zanedbatelný a neprojeví se na odtokových poměrech v území. 
 
Na odlesněných a terénně upravených plochách bude realizováno protierozní 
opatření formou odvodňovacích stružek. Z důvodu zamezení erozivního účinku 
v případě dešťové vody či vody při tání sněhu budou na nových plochách provedeny 
příčné odvodňovací stružky. Šikmé odvodňovací stružky budou zpevněny hrubým 
skládaným kamenivem na návodní straně. Hustota svodnic se uvažuje 30-50 m se 
sklonem cca 3%. Nové vyústění stružek do lesního terénu bude provedeno min. 2 m 
od okraje sjezdovek. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na povrchovou vodu lze hodnotit jako 
střední u variant se zasněžováním (var. A a D) nebo malý u variant bez zasněžování 
(var. B a C), významnost jako malou u variant s menší produkcí odpadní vody  
z ČOV (varianty C a D) nebo střední u variant s velkou produkcí odpadní vody z ČOV 
(varianty A a B). Z hlediska vlivu na povrchové vody, nejmenší negativní vliv bude mít 
realizace varianty C, poté D, poté B a největší vliv lze očekávat u varianty A. 
Nejmenší (nulový) negativní vliv na současný stav by měla nulová varianta (E). 
 
Z pohledu minimalizace rizika kvalitativního ovlivnění povrchových vod v případě 
havarijního úniku znečištění na příjezdové komunikaci z Nové Pece se jako 
vhodnější jeví varianta 1), která přechází pouze Novopecký potok s jedním přítokem 
na rozdíl od varianty 2), která přechází dvakrát tok Rasovky a Novopeckého 
(Želnavského) smyku a Novopecký potok a v podstatné části je vedena podél 
Novopeckého smyku. Podvarianty 2(a) a 2(b) jsou srovnatelné. 
 
 
 
Vlivy na podzemní vody 
 
Ovlivnění hydrogeologických poměrů a režimu mělkého oběhu podzemních vod 
v kvartérních svahových uloženinách a zvětralinách může dojít vlivem výkopových 
prací, pokud zasáhnou pod úroveň hladiny podzemní vody. 
 
Fáze výstavby: 
 
Záměr 
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Výkopové práce v trase lanové dráhy budou prováděny při hloubení základových 
patek traťových podpěr a pro uložení inženýrských sítí (v menším rozsahu ve 
variantách B a D). Traťové podpěry budou umisťovány mimo zamokřené terénní 
deprese, výkopy budou prováděny nad hladinou podzemní vody a neovlivní proto 
režim podzemních vod. Výkop pro inženýrské sítě bude zřejmě místy hlouben pod 
úrovní hladiny podzemní vody nebo je možno lokálně očekávat vývěry ze suťových 
svahových sedimentů do výkopu. Pro zamezení případného drenážního účinku je 
nutno výkopové práce provádět pod hydrogeologickým dozorem a v místech pod 
zjištěnými přítoky do výkopu zřizovat jílové těsnící hrázky. Trasa lanové dráhy, je 
v horních dvou třetinách vedena ochranným pásmem 2. stupně zdroj vody obecního 
vodovodu Nové Pece a severní okrajovou částí ochranného pásma 1. stupně jímky 
S-7 ve vzdálenosti 40 m od jímacího objektu. Nejbližší traťové podpěry jsou umístěny 
mimo ochranné pásmo 1. stupně a výkop pro inženýrské sítě v rozsahu OP 1. stupně 
bude prováděn na morfologické elevaci nad hladinou podzemní vody a neovlivní 
proto vydatnost jímacího objektu. Výkop pro inženýrské sítě bude ve vzdálenosti cca 
60 m západně od jímky S-7 přecházet vodoteč (odtok z výše položeného 
prameniště), kterou jsou napájeny sedimenty v terénní depresi, kde je umístěna 
jímka S-7. Koryto je nutno zachovat v původním stavu, v průběhu zemních prací 
doporučujeme vodu přes výkop převést rourou a po uložení sítí a záhozu výkopu 
doporučujeme koryto alespoň 2 m na obě strany od výkopu zpevnit. V průběhu prací 
při přechodu vodoteče bude nutno přechodně uzavřít odtok z jímky S-7 a před dalším 
zahájením odběru provést kontrolu kvality vody, zemní práce je nutno doporučujeme 
provést co nejrychleji. 
 
Ve spodní části cca 130 m od dolního terminálu prochází lanová dráha 
v bezprostřední blízkosti filtračních a akumulačních objektů zdroje vody pro původní 
vojenské objekty na Klápě a přechází přívodní koryto povrchové vody z Rasovky 
k filtračnímu zařízení. S dalším využitím tohoto zdroje, u kterého nelze ani 
v současnosti zajistit hygienickou nezávadnost (jímání povrchové vody Rasovky a její 
vedení otevřeným korytem v lesním porostu na vzdálenost 230 m) se nepočítá. Před 
ukončením odběru povrchové vody Rasovky je však nutno zajistit náhradní zdroj 
vody pro obytný objekt č. p. 78, který je na zdroj v současnosti napojen (vlastní 
náhradní studna nebo napojení na nově budovaný vodovod z vodojemu). V případě 
zachování tohoto zdroje vody by bylo nutno v průběhu výstavby převést vodu přes 
výkop pro inženýrské sítě a po jejich uložení a záhozu obnovené koryto zpevnit. 
V případě variantních řešení A a D s evakuační odjezdovou sjezdovkou by bylo 
nutno koryto v celé šíři sjezdovky a s přesahem minimálně 10 m do okolního porostu 
zatrubnit. 
 
Ve variantních řešeních A a D bude podél evakuační odjezdové sjezdovky v její horní 
polovině hlouben výkop pro inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, zasněžovací 
rozvody pro uložení vodovodních potrubí aj.). Trasa sjezdovky je v této části vedena 
po morfologické elevaci a výkopové práce zřejmě budou prováděny nad hladinou 
podzemní vody, pouze výjimečně nelze vyloučit ojedinělé vývěry ze svahových 
uloženin do výkopu. V takovém případě bude nutno zamezit drenážnímu účinku 
výkopu zřizováním nepropustných jílových hrázek. 
 
Zemní práce v prostoru horního terminálu budou prováděny nad hladinou podzemní 
vody a neovlivní znatelně režim podzemních vod v oblasti. V prostoru dolního 
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terminálu lze hladinu podzemní vody očekávat v hloubce 1,0 – 2,5 m pod terénem, 
na dotaci mělkého oběhu pozemních vod v navážkách a kvartérních sedimentech se 
může podílet i průsak povrchových vod ze Schwarzenberské stoky. Hydrogeologické 
poměry doporučujeme ověřit v rámci předpokládaného geotechnického průzkumu 
pro založení stavebních objektů. I v případě, že bude nutno projektované objekty 
zakládat pod úrovní hladiny podzemní vody, nebude podstatně ovlivněn režim 
podzemních vod v zájmovém prostoru. V okolí nebyly dokumentovány žádné zdroje 
podzemních vod, jejichž vydatnost a kvalita by mohla být výstavbou a provozem 
ovlivněna. V původním vojenském areálu byl umístěn sklad pohonných hmot, mycí 
rampa a případné další potenciální zdroje znečištění, doporučujeme proto v prostoru 
původního areálu strážní roty v předstihu provést průzkum úrovně znečištění zemin a 
podzemních vod. 
 
Mírné ovlivnění kvality vod mělkého oběhu nelze vyloučit krátkodobě v průběhu 
výstavby lanovky v bezprostřední blízkosti prováděných zemních prací, kvalita vody 
v jímacích objektech obecního vodovodu Horní Planá však při dodržení výše 
uvedených opatření ovlivněna nebude i vzhledem k tomu, že jímací objekty S-5 a S-3 
jsou umístěny v jiné části hydrologického povodí než budou práce prováděny.  
 
V průběhu provozu lanové dráhy nelze rovněž očekávat zhoršení kvality podzemních 
vod v oblasti, likvidace odpadních vod z budovaných objektů je řešena odvedením na 
čistírnu odpadních vod v prostoru dolního terminálu a do Novopeckého potoka, 
splachové vody z komunikací a parkovišť budou do potoka vypouštěny přes 
odlučovač ropných látek. 
 
 
Příjezdová komunikace 
 
Příjezdová komunikace je navržena ve dvou variantách. Komunikace ve variantě 1) 
se napojuje na komunikaci III/1632 východně od Lázu, pokračuje jižním směrem, 
překračuje Novopecký potok s jeho přítokem a napojuje se na východní roh 
parkoviště. Silnice ve variantě 2) se napojuje na silnici III/1632 u odbočky 
k dřevoskladu, který obchází západní stranou, překračuje tok Rasovky a 
Novopeckého smyku napojuje se na křižovatce s komunikací III/1631 na účelovou 
komunikaci jihozápadním směrem k Klápě, ve dvou podvariantách překračuje ve 
vzdálenosti 1150 m a 1250 m od křižovatky znovu tok Novopeckého smyku a 
Rasovky a napojuje se na východní roh parkoviště. 
 
Pro hodnocení nebyl k dispozici podélný profil, podle předložené dokumentace však 
lze předpokládat, že zemní práce v trase uvažovaných komunikací vyrovnávající 
pouze místní terénní nerovnosti nezasáhnou pod úroveň hladiny podzemní vody a 
neovlivní proto znatelně režim podzemních vod. 
 
Celý prostor řešené komunikace leží ve vnější části ochranného pásma 2. stupně 
odběru povrchové vody z nádrže Lipno, vyhlášené Rozhodnutím JČKNV VLHZ 
3416/85-233/1-Bab z 5. 12. 1985. Vydatnost chráněného zdroje nemůže být 
navrženými pracemi ovlivněna, v průběhu výstavby je nutno věnovat zvýšenou 
pozornost ochraně horninového prostředí, podzemních a povrchových vod před 
znečištěním (vyloučení úkapů a úniků pohonných hmot a mazadel z použité 
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mechanizace, zabezpečení okamžité likvidace případného havarijního úniku 
znečištění, parkování, opravy a doplňování pohonných hmot na plochách zajištěných 
proti kontaminaci podzemních vod, zamezení úniků splachových vod ze staveniště 
do povrchových vodotečí). Podle způsobu odvádění splachových vod z komunikace 
doporučujeme zvážit umístění retenčních nádrží s nornou stěnou před vtokem do 
povrchových vodotečí. 
 
 
Fáze provozu: 
 
Za provozu nebude mít záměr negativní vliv na podzemní vody. 
 
 
Variantní řešení 
 
Výstavba lanové dráhy s terminály a evakuační odjezdovou sjezdovkou je ve všech 
variantách z hydrogeologického pohledu navržena vhodně a při dodržení výše 
uvedených opatření (těsnění a hrazení případných přítoků vody do výkopů pro 
inženýrské sítě, protierozní opatření na sjezdové dráze) neovlivní znatelně režim 
podzemních vod v zájmovém prostoru a zdroje podzemních vod. Rozdíl mezi 
jednotlivými variantami není podstatný, pouze z pohledu objemu výkopových prací by 
bylo možno mírně preferovat varianty B a C bez evakuační odjezdové sjezdovky 
před variantami A a D se sjezdovkou. Varianty příjezdu neovlivní režim podzemních 
vod. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na podzemní vodu lze hodnotit jako 
malý a jeho významnost jako malou, ovšem za předpokladu, že budou ve fázi 
výstavby dodržena navrhovaná opatření.  
 
 
 
D.I.5. Vlivy na p ůdu 
 
Realizace posuzovaného záměru bude mít následující požadavky na zábor půdy 
ploše regulačního plánu:  
 

varianta Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) 
A 54 563 127 208 
B 54 563   69 571 
C 53 259   69 571 
D 53 259 127 208 

 
Dočasný zábor je stanoven pro koridor lanové dráhy a pro odjezdovou evakuační 
sjezdovku. Opěry lanové dráhy budou umístěny na betonových patkách o rozměrech 
cca 3 x 3 x 2 m. Projekt počítá s umístěním 20 podpěr. Plocha jedné patky je cca 
9 m2. Celkem budou patky zaujímat cca 180 m2. Nad terén budou vystupovat pouze 
části patek pro uchycení podpěry o rozměrech cca 0,5x0,5 m. Podpěry jsou jakožto 
malé a odstranitelné objekty rovněž řazeny spolu s celým koridorem lanové dráhy do 
záboru dočasného. Ostatní zábory jsou trvalé.  
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Zemědělský půdní fond 
 
Plochy ZPF se nacházejí pouze dole na Klápě, jedná se o parcely kultury trvalý 
travní porost. Všechny varianty mají stejný zábor ZPF, a to 6660 m2. Jedná se o 
parcely I. a II. třídy ochrany (viz kapitola C.II.3. Půda). Zábor je trvalý.  
 
Pozemky určené k plnění funkce lesa 
 
Realizace záměru bude mít následující požadavky na zábor PUPFL: 
 

varianta Trvalý zábor (m2) Dočasný zábor (m2) 
A 2 849 126 953 
B 2 849   69 465 
C 1 545   69 465 
D 1 545 126 953 

 
Ostatní pozemky 
 
Všechny ostatní pozemky pro zábor jsou kategorie ostatní plochy nebo zastavěné 
plochy.  
 
 
Mimo území řešené regulačním plánem bude nezbytné realizovat související stavby, 
a to příjezdové komunikace a nádrž zasněžování. Zábor pozemků pro příjezdovou 
komunikaci pro variantu 1 činí cca 1,08 ha, pro variantu 2(a) cca 1,73 ha a pro 
variantu 2(b) cca 1,62 ha. Varianta 1 prochází přes ZPF a ostatní plochy, varianty 
2(a) a 2(b) by zabíraly ZPF, PUPFL i ostatní plochy. Plocha nádrže pro zasněžování 
je projektantem orientačně stanovena na cca 1,2 ha. Umístěna bude v údolí Rasovky 
cca 500 m pod Schwarzenberským kanálem. Záměr by znamenal zábor parcel ZPF a 
ostatní plocha, PUPFL by nebyly dotčeny.  
 
Na odlesněných a terénně upravených plochách bude realizováno protierozní 
opatření formou odvodňovacích stružek. Z důvodu zamezení erozivního účinku 
v případě dešťové vody či vody při tání sněhu budou na nových plochách provedeny 
příčné odvodňovací stružky. Šikmé odvodňovací stružky budou zpevněny hrubým 
skládaným kamenivem na návodní straně. Hustota svodnic se uvažuje 30-50 m se 
sklonem cca 3%. Nové vyústění stružek do lesního terénu bude provedeno min. 2 m 
od okraje sjezdovek. Nově oseté plochy je vhodné ošetřit proti akutní erozi. 
V zahraničí se užívá převrstvení obnažené oseté půdy místním senem.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na půdu lze hodnotit jako střední, jeho 
významnost jako malou. Co se týče rozdílu mezi variantami záměru, není mezi nimi 
velký rozdíl. Varianty se sjezdovkou (A a D) mají zábory větší, ale jedná se o zábory 
dočasné. Trvalé zábory jsou pro všechny varianty srovnatelné. Co se týče variant 
příjezdu, rovněž zde není významného rozdílu. 
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D.I.6. Vlivy na horninové prost ředí a přírodní zdroje 
 
V zájmovém území nejsou evidována žádná chráněná ložisková území a prognózní 
zdroje surovin, žádná poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace.  
 
Ovlivnění horninového prostředí a přírodních zdrojů lze z hlediska rozsahu hodnotit 
jako nulové, stejně tak jeho významnost.  
 
 
 
D.I.7. Vlivy na krajinu (krajinný ráz) 
 
Součástí dokumentace je posouzení vlivu na krajinný ráz, zpracovatel Doc. arch. I. 
Vorel, říjen 2011 (část dokumentace F. Posouzení vlivu navrhovaného záměru na 
krajinný ráz dle §12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny). Následující 
text je stručným výtahem závěrů tohoto posouzení: 
 
Vliv navrhovaných záměrů na krajinný ráz se týká především vlivů na vizuálně 
vnímanou krajinnou scénu – na krajinná panoramata a dílčí krajinné scenérie. 
Navrhované záměry ovlivňují určitý prostor krajiny, který se nazývá Potenciálně 
dotčeným krajinným prostorem (PDoKP). Ten byl vymezen pomocí diagramů 
viditelnosti jednotlivých částí průseku ve svahu Hraničníku a okruhy potenciální 
viditelnosti. Zatímco horní terminál, průsek lanovky a průsek evakuační sjezdovky se 
projevují i v dálkových pohledech za hranicemi zřetelné viditelnosti, dolní terminál a 
dolní část průseku lanovky a evakuační sjezdovky se projevují v blízkých pohledech 
z prostoru na pravém břehu vodní nádrže. 
 
Hlavními  znaky krajinného rázu jsou zejména siluety hraničního hřebene s terénními 
dominantami jeho vrcholů a mohutné lesní porosty na hřebenech a  v prostoru 
pravého břehu Vltavy.Důležitý je vztah těchto horských lesních masivů k Novopecké 
kotlině a ploše vodní nádrže. Zde vnikají cenné hodnoty krajinné scény. V dálkových 
pohledech, ve kterých se projevují jedinečné hodnoty krajinných panoramat, se 
navrhované záměry budou uplatňovat nejvýše středně silně a to ke značným 
vzdálenostem. Silně se budou uplatňovat v bližších pohledech. Celkový vliv na 
krajinný ráz proto bude částečně středně silný a pouze v některých aspektech vlivu 
na harmonické vztahy v krajině středně silný až silný. 
 
Příjezdová komunikace se bude projevovat jenom z blízkosti a to v obou variantách. 
Přesto i tento vliv bude středně silný a to vzhledem k působivým scenérií prostoru 
Novopecké kotliny a úpatí Hraničníku. Variantní trasy příjezdových komunikací – 
dopravního napojení – parkovišť a dolního terminálu v lokalitě Klápa jsou z hlediska 
kriterií ochrany krajinného rázu rovnocenné. 
 
Celkově však navrhované záměry nezmění charakter krajiny – uplatnění horizontu 
hraničního hřebene a velkého podílu lesních porostů, uplatnění terénních dominant 
Smrčiny, Hraničníku a Plechého významně neutrpí. Jejich nenarušenost technickými 
prvky však dotčena bude. Proto je úzký průsek lanovky hodnocen z hlediska vlivu na 
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krajinný ráz jako únosný a přidání dalšího průseku evakuační sjezdovky jako vliv na 
hranici únosnosti. 
 
 
 
D.I.8. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, lesní por osty 
 
Vlivy na flóru 
 
Fáze výstavby: 
 
Negativní vliv realizace záměru, pro nějž je vypracován regulační plán, se projeví 
zejména ve fázi výstavby záměru.  
 
Nezbytné bude smýcení lesních porostů v celém koridoru sjezdovky u variant A a D. 
Délka odjezdové evakuační sjezdovky je 2810 m, šířka kolem 30 m, plocha 8,6 ha. 
Kromě pokácení dřevin budou odstraněny i pařezy vytrháním, po straně koridoru 
sjezdovky budou do výkopů položeny sítě. Zničena bude původní vegetace na celé 
ploše sjezdovky. Doporučujeme konzultovat se Správou NP a CHKO Šumava 
technické provedení smýcení lesního porostu a odpařezování – zda vytěžené dřevo 
bude odvezeno nebo odkorněno a ponecháno v lesním porostu okolo, zda bude 
odvezena hmota pařezů, jakou travní směs bude nejvhodnější použít k osetí po 
ukončení prací a jakým způsobem oseté plochy ošetřit. V zahraničí se užívá 
převrstvení obnažené oseté půdy místním senem.  
 
V koridoru lanovky nebude vykáceno celé ochranné pásmo (26,4 m), ale pouze šířka 
průseku nezbytná z bezpečnostních důvodů (cca 15,2 m). Při délce lanové dráhy 
2 710 m se jedná o plochu cca 4,1 ha. Odpařezování bude provedeno pouze v linii 
pokládky sítí: 
 

• Pro variantu A: šířka 0,6 m 
• Pro variantu B: šířka 2,6 m 
• Pro variantu C: šířka 1,2 m 
• Pro variantu D: šířka 0,6 m 

 
V linii pokládky sítí bude vegetace zničena. Podél této linie bude souběžná linie 
přístupové cesty ke stožárům, zde stačí odfrézování nadzemní hmoty pařezů. Tato 
linie musí být udržována v takovém stavu, aby byl možný přístup personálu 
k podpěrám při provádění servisních prací, a aby byla možná evakuace cestujících 
v případě záchranné akce (tedy bez dřevin). Na zbytku koridoru lanovky mohou 
zůstat pařezy zachovány a koridor může zarůst nízkou keřovou vegetací udržovanou 
periodickým výřezem, Dodržena musí být bezpečná vzdálenost 4 m pod spodní 
hranou vozů. Doporučujeme konzultovat se Správou NP a CHKO Šumava, zda 
odpařezovanou linii výkopu je vhodnější osít doporučenou travní směsí nebo nechat 
zarůst spontánně. Na zbytku průseku, který bude odlesněn, ale nebudou zde 
prováděny zemní práce, doporučujeme nechat vegetační kryt přirozenému vývoji.  
 
V případě variant A a D, které mají sjezdovku, doporučujeme linii přístupové cesty ke 
stožárům realizovat nikoliv spojitě v celé délce lanovky, ale přerušit linii přes tři 
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podmáčené plochy v trase, kam není usazena žádná patka stožáru. Přístupová cesta 
by tedy nebyla mezi patkami stožárů č. 3 a 4, dále mezi patkami stožárů č. 11 a 12 a 
mezi patkami stožárů č. 17 a 18 (viz Příloha č. 8 části dokumentace B. Přílohy). Do 
poloviny svahu se dá zajet po stávající zpevněné lesní cestě k Nývltovu mostu, poté 
v horní polovině svahu se ke každému stožáru dá zajet okrajem sjezdovky a poté 
v linii lanovky od místa křížení lanovky se sjezdovkou. U všech variant doporučujeme 
prověřit možnost instalace podpěr v prudkém svahu (zejména č. 18-20 pod vrcholem, 
popř. i č. 12-14) pomocí vrtulníku. Vhodnost a šetrnost způsobu instalace 
doporučujeme konzultovat se Správou NP a CHKO Šumava.  
 
Zničena bude vegetace na plochách určených k zástavbě. Na Hraničníku je plocha 
proměnná podle variant (varianty A,B: 940 m2, varianty C,D: 58 m2). Na Klápě bude 
dolním terminálem zastavěna plocha 7 840 m2.  
 
Plocha parkoviště bude rovněž vykácena a zemní práce zničí vegetační kryt. 
V severovýchodní části dnešní plochy navrhované pro parkoviště rostou mohutné 
dřeviny – kleny a modříny. Doporučujeme stromy předem zaměřit a pokud nejsou 
v trase silnice, ale v plochách navrhovaných stání, doporučujeme alespoň některé 
mohutné dřeviny zachovat jako základ budoucích sadových úprav, pokud by to bylo 
technicky možné.  
 
Přístupová cesta z Nové Pece bude znamenat zničení vegetace v úsecích nových 
úseků silnic. V případě varianty 1 se jedná o délku cca 1 450 m m a šíře 7,5 m. 
V případě varianty 2 se jedná o částečně novou a částečně rozšířenou silnici 
v prvním úseku kolem dřevoskladu, déle o rozšíření stávající komunikace na Klápu 
ze 3 m na 7,5 v délce cca 1 200 m a poslední nový úsek v délce cca 450 – 600 m a 
šířce 7,5 m. Zde budou odstraněny dřeviny a zničen vegetační kryt. 
 
V zájmovém území byl botanickým průzkumem potvrzen výskyt šesti zvláště 
chráněných druhů rostlin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., všechny kategorie 
druhy ohrožené. V zájmovém území byl botanickým průzkumem potvrzen výskyt 17 
druhů červeného seznamu (zahrnující i všech šest druhů zvláště chráněných). 
Botanický průzkum byl proveden na podstatně rozsáhlejším území, než jaké bude 
realizací záměru skutečně zničeno.  
 
Druhy mléčivec alpský, čípek objímavý, pryskyřník omějolistý, hadí mord nízký, 
žebrovice různolistá a prstnatec májový byly nalezeny mimo linie lanovky a sjezdovky 
a mimo plochy záboru, a to (kromě prvního jmenovaného) v počtu pouze několika 
jedinců. Realizací záměru nebudou dotčeny.  
 
Druhy dřípatka horská a plavuň pučivá byly nalezeny přímo v trase lanovky a 
sjezdovky, ale mnohem početnější populace rostou v lesích okolo, zejména ve svahu 
Hraničníku kolem potoka Rasovka, kam stavba nezasahuje. Celkově se jedná o 
druhy na Šumavě poměrně hojné. Pokud budou zničeni jedinci rostoucí v trase 
záměru, neohrozí to jejich šumavskou populaci.  
 
V horní části Hraničníku roste kýchavice bílá. Nalezené trsy byly nekvetoucí, jedná 
se o zeslabenou populaci. Roste roztroušeně v horních partiích a bude částečně 
výstavbou ovlivněna, nelze vyloučit, že v trase lanovky nebo sjezdovky budou 
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některé trsy zničeny. Nicméně populace je roztroušená a zásahem nebude zničena 
celá. Nelze vyloučit, že prosvětlením porostu může populace i posílit. V horních 
partiích dále roste čarovník alpský. Populace je početná, místy až porosty. Jedná se 
o druh poměrně přizpůsobivý, který může být výstavbou negativně ovlivněn, nicméně 
nebude vyhuben. Dále zde rostou rozsáhlé porosty papratky horské. Její populace 
bude výstavbou negativně ovlivněna, část populace bude zničena, nicméně 
vzhledem k mohutnosti populace, která zde dominuje na stovkách čtverečních metrů 
lze předpokládat, že nebude vyhubena. V lesích národního parku je vysazována 
jedle, mladé jedle jsou pečlivě oploceny. Za případné pokácení bude jedle doplněna 
touto výsadbou.  
 
Nejcitlivějším druhem z nalezeného spektra je asi vemeník zelenavý. Jako u většiny 
orchidejí se jedná o druh poměrně citlivý, jeho zastoupení v zájmovém území není 
velké. Výstavbou budou zničeni jedinci rostoucí v lokalitě Klápa, dotčeni mohou být 
jedinci celého území. V roce 2011 bylo v území nalezeno celkem cca 20 ks, nelze 
vyloučit, že populace bude realizací záměru silně poškozena. Nicméně 
Trojmezenská hornatina je centrem výskytu druhu v jižních Čechách a jsou zde 
známy jiné velice bohaté lokality (např. u Zvonkové).  
 
V loukách kolem Nové Pece rostou škarda měkká čertkusolistá a zvonečník černý. 
Jedná se o typické druhy šumavských luk, které zde rostou skoro na všech 
nepoškozených loukách. Dalším typickým šumavským druhem je lipnice širolistá. 
Jmenované tři luční druhy budou realizací záměru negativně dotčeny, část populace 
bude zničena, nicméně nebudou zničeny v širším území, kde se hojně vyskytují.  
 
Potoky, zejména Rasovku, provází druh kamzičník rakouský. Jedná se o druh na 
Šumavě poměrně hojný. V případě výstavby nádrže pro zasněžování na potoku 
Rasovka ve variantách A a D by byla část populace zničena výstavbou této vodní 
nádrže. Nicméně druh provází Rasovku v celé délce toku po Novou Pec, populace 
by byla dotčena, ale nikoliv zničena.  
 
Celkově lze konstatovat, že území je z botanického hlediska bohaté. Realizace 
záměru poškodí populace některých zvláště chráněných druhů rostlin a druhů 
červeného seznamu, nicméně většina populací má své jádro mimo zájmové území a 
v území nadále přežije. Jediný druh, u něhož lze předpokládat podstatné negativní 
ovlivnění populace, je vemeník zelenavý.  
 
Pro lokalitu Klápa doporučujeme zpracování projektu sadových úprav. Do spektra 
výsadeb doporučujeme zařadit pouze dřeviny, které se v území přirozeně vyskytují, a 
to pokud možno místní provenience. Nejvhodnější dřevinou je javor klen (Acer 
pseudoplatanus), dále doporučujeme výsadbu břízy bělokoré (Betula pendula), 
vhodný je rovněž buk, osika, jeřáb, smrk (Fagus sylvatica, Populus tremula, Sorbus 
aucuparia, Picea abies), popř. lípa a nebo dub (Tilia cordata, Quercus robur), z keřů 
např. líska (Corylus avellana). Do vlhkých míst k vodě je vhodná vrba křehká (Salix 
fragilis) nebo keřové vrby (Salix caprea, S. aurita). Projekt sadových úprav 
doporučujeme konzultovat se Správou NP a CHKO Šumava. 
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Fáze provozu: 
 
Nelze vyloučit, že po mnoha letech se může projevit i nějaký pozitivní efekt realizace 
záměru z hlediska botanického. V linii sjezdovky se ustálí trvalý travní porost. Nelze 
vyloučit, že na části by se mohly stát náhradní vegetací např. smilkové trávníky, které 
jsou na Šumavě velmi bohaté, nebo vlhké louky rovněž bohatého spektra.  
 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na flóru lze hodnotit jako střední a 
jeho významnost také jako střední, neboť budou zasaženy populace zvláště 
chráněných druhů a druhů červeného seznamu, ale dopad většinou nebude fatální. 
Co se týče variantního řešení, menší negativní vliv mají varianty menší rozsahu, tady 
pořadí vhodnosti variant z hlediska negativních vlivů na flóru je následující: nejhorší 
varianta A, poté varianta D, poté varianta B a nejpřijatelnější varianta C. Z hlediska 
zachování vegetace a populací zvláště chráněných druhů rostlin a rostlin červeného 
seznamu je nejvhodnější varianta nulová (E).  
 
Co se týče variant příjezdu, jako mírně vhodnější se jeví varianta 2, neboť více 
využívá stávající těleso komunikace a méně zasahuje do volné krajiny. Z podvariant 
varianty 2 je vhodnější varianta 2(a), která je sice delší, ale využívá stávající 
panelové cesty a stávajícího překonání Rasovky. Pokud ale bude vybrána pro 
realizaci některá z variant se zasněžováním (A nebo D), pak je výběr varianty 2(a) 
nebo 2(b) lhostejný, neboť niva Rasovky bude zatopena a příjezdová cesta povede 
po hrázi nádrže.  
 
 
 
Vlivy na faunu 
 
Realizací záměru dojde k zásahu do biotopů dosud minimálně ovlivněných 
člověkem. To se týká především lesního komplexu vrchu Hraničníku. Dále dojde 
k zásahu do lučních porostů pod Klápou. 
 
Fáze výstavby: 
 
Dojde ke smýcení lesních porostů v koridoru sjezdovky a lanovky. Na ploše 
sjezdovky a částečně i v průseku lanovky budou odstraněny pařezy. Na ploše 
trvalého záboru bude zničena veškerá vegetace a živočichové budou buď vyhubeni 
(špatně migrující druhy) nebo přinuceni lokalitu opustit (lépe migrující druhy). 
Zájmové území a jeho okolí bude zasaženo hlukem ze stavebních mechanismů a 
zvýšenou prašností. Dojde ke zvýšení provozu na příjezdových komunikacích.  
 
 
Fáze provozu 
 
Ve fázi provozu bude okolí zájmového území zasaženo hlukem. Ten budou kromě 
samotné lanovky způsobovat také rolby, které budou upravovat plochu sjezdovky, 
zasněžovací systém a v neposlední řadě také provoz dalších souvisejících staveb a 
zařízení (parkoviště, příjezdové komunikace, provoz restaurace). Nelze pominout ani 
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hluk, který budou způsobovat samotní návštěvníci sjezdovky, a riziko jejich pohybu v 
okolí. Hlukem bude zasaženo okolí přijezdových komunikací. Jak vyplývá 
z grafických příloh hlukové studie, do luk kolem Klápy zasahuje za zimního provozu 
izofona 30dB (cca 200 m široký pás kolem komunikace). Takové zatížení hlukem 
uvádějí některé zdroje i pro přirozené pozadí hluku v lese za větrného počasí. Větší 
hlukové zatížení bude pouze v úzkém pruhu kolem komunikace (40 dB cca do 40 m 
od komunikace). Po ukončení zimního provozu bude hlukové zatížení nižší.  
 
Posuzovaný záměr se nachází v oblasti s výskytem velkých druhů savců (los, rys, 
jelen, srnec, prase divoké). Samotná sjezdovka a koridor lanovky bude představovat 
pro tyto druhy migrační bariéru. Dělící efekt sjezdovky bude fungovat pouze v době 
provozu záměru, tedy přes den. Nepočítá se s nočním nasvícením sjezdovky, 
lanovky ani objektů na Hraničníku. Ve variantách A a D (se sjezdovkou) bude 
sjezdovka v provozu od 9 do 16 hodin, úprava sjezdovky rolbou bude probíhat cca 
17 do 20 hodin, v případě nočního sněžení také dvě hodiny před zahájením provozu. 
Zasněžování sjezdovky se uvažuje cca 6krát za rok a bude probíhat v nočních 
hodinách. V období klidu (tedy večerních a nočních hodinách) bude zvěř odlesněnou 
plochu sjezdovky překonávat. V případě realizace varianty B a D (bez sjezdovky) 
bude v provozu lanovka v době mezi 9 a 17. hodinou. Pro zvěř bude průsek pod 
lanovkou snadno překonatelný Na Hraničníku budou objekty v noční době uzavřeny. 
Provoz bude v nočních hodinách pouze v areálu dole na Klápě (ubytování, 
restaurace, parkoviště).  
 
Komplex Hraničního vrchu a Smrčiny představuje ze zoologického hlediska 
významné území se zachovalými přirozenými stabilními ekosystémy. Tomu odpovídá 
i spektrum živočišných druhů. Ze širšího zájmového území je doložen výskyt 42 
zvláště chráněných druhů živočichů dle přílohy č.III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k 
zákonu ČNR č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z toho tři druhy patří 
mezi kriticky ohrožené, 26 druhů mezi silně ohrožené a 13 druhů mezi ohrožené.  
 
Realizací záměru ve všech variantách dojde k ohrožení populace kriticky ohroženého 
tetřeva hlušce, vrcholové partie Smrčiny a Hraničníku jsou jeho jádrovým územím 
výskytu. Tento druh je mimořádně citlivý na rušení, především v období toku, 
hnízdění a vyvádění mláďat. 
 
Dojde k zásahu do biotopu kriticky ohrožené zmije obecné, její výskyt v širším 
zájmovém území však nebude ohrožen.  
 
Dojde k zásahu do biotopu dalších silně ohrožených druhů (např. jeřábek lesní, holub 
doupňák, datlík tříprstý, chřástal polní) a ohrožených druhů obratlovců (např. krkavec 
velký, sluka lesní) a to ve všech variantách.  
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na faunu lze hodnotit jako velký, jeho 
významnost jako velmi vysokou. Jediná varianta bez negativních vlivů na faunu by 
byla varianta nulová, tedy varianta zachování stávajícího stavu. Co se týče porovnání 
ostatních variant, nejmenší negativní vliv by měla varianta nejmenšího rozsahu, tedy 
varianta C. Mezi ostatními aktivními variantami není velký rozdíl. 
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Z hlediska variant příjezdu, se jako mírně vhodnější jeví varianta 2, neboť více 
využívá stávající těleso komunikace a méně zasahuje do volné krajiny. Z podvariant 
varianty 2 je vhodnější varianta 2(a), která je sice delší, ale využívá stávající 
panelové cesty a stávajícího překonání Rasovky. Pokud ale bude vybrána pro 
realizaci některá z variant se zasněžováním (A nebo D), pak je výběr varianty 2(a) 
nebo 2(b) lhostejný, neboť niva Rasovky bude zatopena a příjezdová cesta povede 
po hrázi nádrže.  
 
 
Co se týče bezobratlých živočichů, vlivy a závěry jsou převzaty od zpracovatele 
fauny bezobratlých, zpracovatel Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., říjen 2011 (část 
dokumentace G. Fauna bezobratlých zájmové oblasti). Terénním průzkumem byl 
v zájmovém území ověřen výskyt osmi zvláště chráněných druhů ve smyslu zákona 
č. 114/1992 Sb. Jedná se o pět druhů brouků: kovařík Danosoma fasciata, roháček 
Ceruchus chrysomeloides, střevlíci Carabus nitens, Carabus irregularis a Carabus 
problematicus. Dále patří mezi chráněné druhy dva čmeláci rodu Bombus (Bombus 
semenoviellus a Bombus jonellus) a mravenec pařezový (Formica truncorum).  
 
Zpracovatel fauny bezobratlých ve své práci uvádí, že realizací záměru, pro nějž je 
vypracován regulační plán, by došlo k výraznému poškození nejcennějších biotopů, 
zejména lesních. Změnil by se mikroklimat s negativním vlivem v mnohem širším 
pásu než samotná lanovka. Došlo by k fragmentaci lesa s velmi negativním dopadem 
na společenstva a populace bezobratlých. Tato společenstva a druhy by byly 
významně ohroženy a zřejmě by zcela vyhynuly. Byly by vyhubeny desítky až stovky 
druhů, které se na území ČR vyskytují už jen na několika posledních lokalitách, nebo 
žijící jen v horských lesích Šumavy a kromě nich jen v Alpách a Skandinávii. Otevření 
lesa by otevřelo cestu škodlivým lesním druhům, zejména lýkožroutu smrkovému a 
dalším druhům expanzivním, které vytlačují druhy původní. Poškození lesa by vedlo 
také ke změně poměrů v potoce Rasovka s nenávratným vyhynutím unikátního 
společenstva vodních bezobratlých.  
 
U přístupových variant je z hlediska bezobratlých šetrnější varianta 2 (nebyly zjištěny 
druhy Červeného seznamu). 
 
 
 
Vlivy na ekosystémy 
 
Fáze výstavby: 
 
Plocha regulačního plánu zasahuje zachovalé ekosystémy většinou s vyšším 
stupněm ekologické stability z pětičlenné hodnotící stupnice. V zájmovém území 
převažuje stupeň číslo tři (smrčiny ve spodní polovině svahů Hraničníku a louky a 
nivy potoků Rasovka a Novopeckého v širším okolí Klápy). Plocha regulačního plánu 
zasahuje plochy stupně číslo čtyři (bučiny v horní polovině svahu Hraničníku a jeho 
vrcholové partie), pravděpodobně maloplošně i plochy stupně nejvyššího, tedy 
pátého (prameniště v bučinách v horní polovině svahu Hraničníku). Nízké stupně 
číslo 1 a 2 jsou zastoupeny méně (pouze v areálu bývalé pohraniční roty na Klápě).  
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Záměr sám ovšem nezasahuje celé území regulačního plánu. Ekosystém lesního 
porostu svahů Hraničníku (lesy národního parku) bude dotčen smýcením lesních 
porostů v celém koridoru sjezdovky u variant A a D. Délka odjezdové evakuační 
sjezdovky je 2810 m, šířka kolem 30 m, plocha 8,6 ha. Dále bude lesní ekosystém 
dotčen prokácením koridoru lanovky. V koridoru lanovky bude vykácen průsek šíře 
cca 15,2 m. Při délce lanové dráhy 2 710 m se jedná o plochu cca 4,1 ha. Ekosystém 
lesních porostů národního parku bude dotčen ještě výstavbou objektů na Hraničníku, 
plocha proměnná podle variant (varianty A,B: 940 m2, varianty C,D: 58 m2). 
 
Ekosystém nivy potoků na Klápě, tvořený mozaikou luk, pastvin, lad, náletových 
křovin a lesíků bude dotčen výstavbou dolního terminálu lanové dráhy o ploše 7 840 
m2, dále výstavbou parkoviště o ploše cca 1,5 ha, výstavbou příjezdových 
komunikací, výstavbou nádrže zasněžování (pouze varianty A a D) a položením 
inženýrských sítí.  
 
 
Fáze provozu: 
 
Co se týče predikce lze konstatovat, že lesní porosty mají v současné době stupeň 
ekologické stability 3-4. Lze předpokládat, že luční porosty, které budou náhradní 
vegetací sjezdovky a části koridoru lanovky, budou mít stupeň ekologické stability 2, 
po řadě let by mohl stoupnout na 3. Mozaika vegetace na Klápě má v současné době 
stupeň ekologické stability 2-3. Lze předpokládat, že areál parkoviště i s okolní zelení 
bude mít stupeň 1-2. Realizace záměru bude znamenat pokles ekologické stability 
zasažených ploch. Nicméně plochy zasažené realizací záměru jsou mnohem menší, 
než je plocha regulačního plánu. Většina rozvojové plochy regulačního plánu zůstane 
nedotčena a ekosystémy si zachovají svůj stupeň ekologické stability. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na ekosystémy lze hodnotit jako 
střední, jeho významnost jako střední až velkou (lesy na území NP). Co se týče 
variantního řešení, menší negativní vliv mají varianty menší rozsahu, tady pořadí 
vhodnosti variant z hlediska negativních vlivů na ekosystémy je následující: nejhorší 
varianta A, poté varianta D, poté varianta B a nejpřijatelnější varianta C. Z hlediska 
zachování ekosystémů je nejvhodnější varianta nulová (E).  
 
Co se týče variant příjezdu, jako mírně vhodnější se jeví varianta 2, neboť více 
využívá stávající těleso komunikace a méně zasahuje do volné krajiny. Z podvariant 
varianty 2 je vhodnější varianta 2(a), která je sice delší, ale využívá stávající 
panelové cesty a stávajícího překonání Rasovky. Pokud ale bude vybrána pro 
realizaci některá z variant se zasněžováním (A nebo D), pak je výběr varianty 2(a) 
nebo 2(b) lhostejný, neboť niva Rasovky bude zatopena a příjezdová cesta povede 
po hrázi nádrže.  
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Vlivy na lesní porosty 
 
Součástí dokumentace je Posouzení lesních porostů pro RP Propojení Klápa – 
Hraničník, zpracovatel Ing. J. Wimmer, WV Projection service, Č. Budějovice, září 
2011 (část Dokumentace D). V následujícím textu je uveden stručný výtah.  
 
Les má na ploše RP, zejména ve střední a horní části svahů, významnou protierozní 
funkci. Chrání půdu před destrukcí povrchovým ronem ve formě plošné, rýhové a 
introskeletové eroze, která je přímo úměrná sklonu terénu a erodovatelnosti horniny. 
Do kategorie lesů zvláštního určení se zvýšenou funkcí půdoochrannou lze zařadit 
porosty v odd. 161-163, 149, na prudkých svazích s kamenitou půdou. Samotným 
průsekem pro lanovou dráhu i sjezdovku vzhledem k malé šířce nedojde k trvalému 
narušení půdoochranné funkce lesa, pokud bude po provedení stavby lanové dráhy 
obnoven původní povrch terénu s následným zatravněním. I přesto zde může 
docházet k erozivním účinkům na povrchu půdy v trase LD, které lze eliminovat 
udržováním travnatého povrchu a dostatečnou sítí odvodňovacích příkopů a 
rozptýlením povrchového odtoku do stran do okolních porostů. Na ploše sjezdovky 
(Var. A a D), kde dojde k odstranění porostů, pařezy s kořeny k povrchové úpravě 
terénu, nebude les půdoochrannou funkci plnit. Zde musí být realizována taková 
opatření, aby nedocházelo k vytváření ronových rýh odnosu zeminy (zatravnění, 
zakrytí povrchu).  
 
Co se týče vodohospodářské funkce lesa, u variant B a C v dané lokalitě vzhledem 
k relativně maloplošnému odlesnění v úzkém pruhu nebudou účinky lesa zásadním 
způsobem sníženy. Významněji se odlesnění může projevit pouze na retenční a 
retardační funkci, kdy bude urychlen odtok vody z odlesněné plochy a desukční 
účinek v místě pramenišť. Zde trasa LD přetíná významné podsvahové prameniště 
s vodními zdroji a drobnými vodními toky, odlesněním dojde ke zhoršení 
vodohospodářské funkce lesa, případně ke změně vodní bilance ve vodních zdrojích. 
U variant A a D platí to, co u předchozích variant, pouze akumulační účinek na 
odlesněné ploše bude nahrazen umělým zasněžováním. Vodní eroze se v lesních 
porostech vyskytuje v nepatrném rozsahu na přibližovacích cestách v horních 
částech svahů. Tyto cesty nejsou dlouhodobě udržovány a nemají příčné odvodnění. 
Při deštích a především při jarním tání, po nich voda stéká, prohlubuje je a vymíláním 
obnažuje balvanitý skelet. Cesty ve spodních částech svahů jsou udržované, 
s příčným odvodněním do příkopů nebo do vodní sítě (Rasovka a její přítoky).  
 
Nepatrný vliv má odtěžení lesa i na jeho klimatickou funkci. Mikroklima komplexu 
lesa je charakterizováno vyšší vlhkostí, pomalejším prouděním vzduchu a tudíž i 
menším rozpětím extrémních teplot než volná plocha v otevřené krajině. V dané 
lokalitě vzhledem k relativně maloplošnému odlesnění v úzkém pruhu nebudou 
účinky lesa zásadním způsobem sníženy. 
 
Co se týče vlivu navrhovaného odlesnění na stabilitu okolních porostů vlivem větru je 
v posouzení konstatováno, že vzhledem k poloze zájmového území RP na závětrné 
straně masivu Smrčiny a Hraničníku nejsou lesní porosty, krom nejvyšší polohy na 
hřebenu, vystaveny přímému účinku bořivých větrů, které zde mají JZ-Z směr. Určité 
nebezpečí představují přepadavé větry vanoucí přes hřeben do vltavského údolí, 
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nicméně nemají již takovou razanci a způsobují pouze jednotlivé vývraty smrku na 
silně podmáčených mikrolokalitách (svahová a podsvahová prameniště s potůčky). 
Na části trasy převládají předmýtné bukové porosty nebo porosty s významným 
zastoupením buku, které mají dostatečnou statickou stabilitu proti bořivým větrům. 
Ve spodní části s převahou kulturních smrčin, které jsou všeobecně proti větru velmi 
labilní, k vývratům téměř nedochází, protože zde vítr již nemá dostatečnou sílu. 
Dochází většinou pouze ke zlomům kmenů napadených hnilobou.  
 
Vrcholová a hřebenové partie jsou vystaveny působení imisí. Lesní porosty v území 
RP leží v nadmořské výšce 850-1283 m, tj. v pásmu postihovaném škodami 
námrazou a sněhem. Mechanické poškození stromů (loupání jelení zvěří, vrcholové 
zlomy, mechanická poškození při výchově porostů) bývá příčinou napadení 
dřevokaznými parazitickými houbami.  
 
Absolutní výšková bonita se v daném území pohybuje u smrku v rozmezí 24-32 m, v 
průměru okolo 30 m, u buku pak v rozmezí 22-28 m, v průměru 26 m. Šířka 
navrhovaného odlesnění cca 25 m je tedy menší než průměrná výška dospělého 
lesního porostu. Nevznikne tak dostatečně velká plocha, aby byly ohroženy sousední 
porosty. Šířka odlesněného pruhu bude zhruba rovna šíři náseku, který se v širší 
oblasti běžně používá při obnově lesních porostů, jak je patrné z porostní mapy např. 
v mýtných kmenovinách pod Alpou, kde jsou náseky řazeny po svahu, s orientací 
zhruba Z-V. Určité nebezpečí zvětšení plochy lze očekávat ve spodních partiích, ve 
smrkových monokulturách postižených loupáním a následně hnilobou, u nichž hrozí 
rozpad a předčasná obnova. Eliminovat škody způsobené hnilobou lze při výchově 
porostů odstraňováním napadených jedinců. I v mýtných porostech zdravotním 
výběrem. Tato opatření se navrhuje preferovat podle nově vzniklých porostních stěn. 
Ve všech plánovaných a nově vzniklých porostních okrajích je nutno, za účelem 
zvýšení statické stability, podporovat výchovou a výběry zpevňující dřeviny, při 
novém zalesnění zajistit v okrajích výsadbu listnáčů. Rizikové jsou podmáčené 
plochy, kde otevření porostu nastane vzhledem k nízkému zakmenění a neustálému 
prořeďování porostu novými vývraty. 
 
Vliv na lesní porosty může mít zvýšená akumulace sněhu v případě zasněžování 
v období delším, než v této oblasti leží přirozená sněhová pokrývka. Odlišná bude i 
struktura sněhu (úprava tratí rolbami, hutnění povrchu lyžaři). Střídáním denních a 
nočních teplot, příp. oblev sníh firnovatí a ledovatí, po ledových plotnách při deštivém 
počasí snáze stéká voda, proto bude nutno uvažovat o vhodných protierozních 
opatřeních. 
 
 
Vyhodnocení jednotlivých variant záměru: 
 
Varianty A  a D  
Z hlediska vlivu na lesní porosty varianty nejméně vhodné vzhledem k největšímu 
záboru porostní půdy (plocha LD a sjezdovky, v případě varianty A restaurace a 
rozhledna na horní stanici), naopak jako vhodné se jeví vedení všech inženýrských 
sítí  vč. technologie zasněžování (rozvody vody) v trase sjezdovky - nezasáhnou ani 
do jednoho mokřadu, což do jisté míry minimalizuje negativní vliv na vodní zdroje a 
jejich vodní bilanci. 
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Varianta B    
Z hlediska vlivu na lesní porosty vhodnější – menší zábor porostní půdy než u variant 
A a D (pouze plocha LD bez sjezdovky, restaurace a rozhledna na horní stanici), 
méně vhodné je však vedení všech inženýrských sítí v trase LD, což představuje 
nebezpečí negativního zásahu do mokřadů a pramenišť, v některých částech trasy i 
k jejich částečné likvidaci.  
 
Varianta C    
Z hlediska vlivu na lesní porosty nejvhodnější minimalistická varianta vzhledem 
k nejmenšímu záboru porostní půdy (pouze plocha LD a horní otevřené stanice), 
vedení pouze nejnutnějších inženýrských sítí bez vody a kanalizace, ovšem se 
stejným méně vhodným vedením v trase LD přes mokřady a prameniště jako u 
varianty B. 
 
 
Varianty příjezdu: 
 
Co se týče variant příjezdu, varianta 1 neprochází přes PUPFL, je tudíž vhodnější, 
než varianty 2, které by zasáhly trvalým záborem parcely PUPFL. 
 
 
 
 
D.I.9. Vlivy na zvlášt ě chrán ěná území, významné krajinné prvky, 

prvky systému NATURA 2000 a památné stromy 
 
 
Vliv na chrán ěná území 
 
Rozvojová plocha se rozkládá z větší části uvnitř národního parku Šumava ve II. a I. 
zóně a z menší části uvnitř CHKO Šumava v I., II. a III. zóně. Šumava je zároveň 
biosférickou rezervací UNESCO.  
 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
stanoví v § 15 odst. 2: „Veškeré využití národních parků musí být podřízeno 
zachování a zlepšení přírodních poměrů a musí být v souladu s vědeckými a 
výchovnými cíli sledovanými jejich vyhlášením“.  
 
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 
stanoví v § 25 odst. 2: „Hospodářské využívání území CHKO se provádí podle zón 
odstupňované ochrany tak, aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly 
zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití 
je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty CHKO.“.  
 
Záměr není v souladu s citovaným zákonem. Rozsah vlivu realizace posuzovaného 
záměru na obě velkoplošná ZCHÚ lze hodnotit jako velký, jeho významnost velkou. 
Co se týče variantního řešení, menší negativní vliv mají varianty menšího rozsahu, 
tady pořadí vhodnosti variant z hlediska negativních vlivů na obě velkoplošná ZCHÚ 
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je následující: nejhorší varianta A, poté varianty B a D zhruba stejné (varianta B sice 
nemá sjezdovku, ale na Hraničníku má restaurační zařízení - tedy nutnost sítí na 
Hraničník (voda a kanalizace) a horší dopady fáze výstavby - všechny sítě v trase 
lanovky) a nejpřijatelnější varianta C. Z hlediska vlivu na ZCHÚ je nejvhodnější 
varianta nulová (E).  
 
 
 
Co se týče variant příjezdu, jako mírně vhodnější se jeví varianta 2, neboť více 
využívá stávající těleso komunikace a méně zasahuje do volné krajiny CHKO. 
Z podvariant varianty 2 je vhodnější varianta 2(a), která je sice delší, ale využívá 
stávající panelové cesty a stávajícího překonání Rasovky. Pokud ale bude vybrána 
pro realizaci některá z variant se zasněžováním (A nebo D), pak je výběr varianty 
2(a) nebo 2(b) lhostejný, neboť niva Rasovky bude zatopena a příjezdová cesta 
povede po hrázi nádrže.  
 
 
 
Vliv na prvky soustavy Natura 2000 
 
Součástí dokumentace je posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000, 
zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění). Následující text je závěrem tohoto posouzení: 
 
Záměr ve variantách A, B, C, D shodně má významný negativní vliv na celistvost PO 
Šumava a EVL Šumava a navíc má významný negativní vliv na jeden předmět 
ochrany (tetřev hlušec) v PO Šumava, čtyři předměty ochrany v EVL Šumava (9110 
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9410 
Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a jeden předmět ochrany ve FFH 
Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys ostrovid). Dále má mírně negativní vliv na 
šest předmětů ochrany PO Šumava (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek 
lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný) a jeden předmět ochrany EVL Šumava (91E0). 
V rámci FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler je jako významný negativní 
hodnocen vliv na přírodní stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceetea a 
jako mírně negativní vliv na prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les 
 
Ve variantě E (nulové) nebyl identifikován ani potvrzen žádný negativní vliv na 
celistvost ani předmět ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000 (PO Šumava, 
EVL Šumava , FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler) 
 
Co se týče variant příjezdu, ve variantě 1 nemá negativní vliv na celistvost PO 
Šumava a  EVL Šumava a má mírně negativní vliv na jeden předmět ochrany PO 
Šumava (chřástal polní) a na tři předměty ochrany EVL Šumava (6430, 6520, rys 
ostrovid). Ve variantách 2(a) a 2(b) shodně nemá negativní vliv na celistvost PO 
Šumava a  EVL Šumava a má mírně negativní vliv na jeden předmět ochrany PO 
Šumava (chřástal polní) a na čtyři předměty ochrany EVL Šumava (6430, 6520, 
7140, rys ostrovid). 
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Z uvedených závěrů Naturového posouzení lze vyvodit, že rozsah vlivu realizace 
posuzovaného záměru na prvky soustavy Natura 2000 je velký a jeho významnost je 
velmi velká až zásadní. Jedná se o nejzávažnější stránku negativních vlivů realizace 
záměru ze všech posuzovaných hledisek. Co se týče variantního řešení záměru, 
zcela zásadní je rozdíl mezi nulovou variantou (E) a jakoukoliv aktivní variantou. Co 
se týče variant příjezdu, jako mírně vhodnější se jeví varianta 1 než 2 a mezi 
variantami 2(a) a 2(b) není významného rozdílu.  
 
 
 
Vliv na významné krajinné prvky 
 
V zájmovém území regulačního plánu se nachází především lesní porost, kam 
zasahuje horní část plochy RP (cca 90%). Dále zájmovým územím protékají tři 
potoky, a to Novopecký potok, jeho levostranný přítok a Rasovka, dotčeny budou 
samotné toky i jejich nivy. Významné krajinné prvky zvlášť registrované příslušným 
orgánem ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. se v území nacházejí.  
 
Popis negativního vlivu na oba jmenované VKP je podrobně popsán v kapitole D.I.8. 
Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, lesní porosty ve všech částech této kapitoly. 
Hodnocení je také stejné jako hodnocení vlivu na tyto složky, neboť jmenované 
složky (lesy a nivy) jsou zároveň významnými krajinnými prvky. Křížení příjezdových 
silnic s potoky je žádoucí mimoúrovňově zprůchodnit pro živočichy obývající území. 
Ideální by bylo vysoké přemostění, ale pro silnice, které budou vedeny převážně na 
úrovni terénu, nebude toto řešení možné. Pro provedení potoka pod silnicí 
doporučujeme zvážit možnost krátkého nízkého přemostění nebo alespoň použití 
rámového propustku 1x1 metr s pruhem suchého břehu podél koryta alespoň po 
jedné straně. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na VKP lze hodnotit jako střední, jeho 
významnost jako střední až velkou (lesy na území NP). Co se týče variantního 
řešení, menší negativní vliv mají varianty menší rozsahu, tady pořadí vhodnosti 
variant z hlediska negativních vlivů na VKP je následující: nejhorší varianta A, poté 
varianta D, poté varianta B a nejpřijatelnější varianta C. Z hlediska zásahu do VKP je 
nejvhodnější varianta nulová (E).  
 
Z pohledu minimalizace rizika kvalitativního ovlivnění vodních toků jakožto 
významných krajinných prvků se jako vhodnější jeví varianta 1, která přechází pouze 
Novopecký potok s jedním přítokem na rozdíl od varianty 2, která přechází dvakrát 
tok Rasovky a Novopeckého (Želnavského) smyku a Novopecký potok a v podstatné 
části je vedena podél Novopeckého smyku. Navíc varianty 2 zasahují do lesních 
porostů. Podvarianty 2(a) a 2(b) jsou srovnatelné. 
 
 
Vliv na památné stromy 
 
V zájmovém území se nenachází žádný památný strom ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. Vliv na památné stromy lze z hlediska rozsahu hodnotit jako nulový, 
stejně tak jeho významnost. Výběr varianty je lhostejný. 
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D.I.10. Vlivy na územní systém ekologické stability  
 
V zájmovém území se rozkládá nadregionální biocentrum Smrčina, zahrnující horní 
partie lesních porostů svahů komplexu Smrčina – Hraničník (zhruba od lesní cesty 
od Nývltova mostu). Dále se v zájmovém území nachází lokální biocentrum 
zahrnující louky a lada v nivě potoka Rasovka. 
 
Nadregionální biocentrum bude dotčeno výstavbou lanovky (všechny varianty), 
sjezdovky (varianty A a D) a objektů na Hraničníku různého rozsahu dle variant 
(varianty A,B: 940 m2, varianty C,D: 58 m2). Lokální biocentrum bude dotčeno jen 
okrajově – po jeho hranicích je navržena jedna z možností příjezdové cesty (var.2b) 
a po jeho hranicích jsou vedeny sítě (zasněžování a elektřina).  
 
 
Fáze výstavby: 
 
Postup výstavby záměru, který se týká i nadregionálního biocentra, je podrobně 
popsán v kapitole D.I.8. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, lesní porosty (smýcení 
lesních porostů, odpařezování, položení sítí, přístupové cesty). Biocentrum je 
refugiem živočichů, kteří budou výstavbou rušeni. Lze očekávat, že negativní vliv 
fáze výstavby bude mnohem větší než negativní vliv následného provozu.  
 
 
Fáze provozu:  
 
Lze předpokládat, že nadregionální biocentrum v lesních porostech bude negativně 
ovlivněno za denního provozu zejména u variant A a D, které mají sjezdovku. Linie 
lanovky a zejména sjezdovky, po níž se budou pohybovat lidé, bude za denního 
provozu pro zvířata, pro která je biocentrum refugiem, výraznou migrační barierou. 
Po ukončení provozu večer a po provedení nezbytných zásahů údržby zavládne ve 
svahu klid s výjimkou nocí, v nichž poběží zasněžovací zařízení. Projektantem je 
odhadována průměrná četnost zasněžování na šest zasněžení za zimní sezónu. U 
variant B a C bez sjezdovky bude barierou pouze linie lanovky, která je poměrně 
úzká a nehlučná. Po ukončení provozu lanovky bude ve svahu klid a žádná noc 
nebude provozem rušena. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na síť ÚSES lze hodnotit jako střední, 
jeho významnost jako střední (varianty B a C) až velkou (varianty A a D). Co se týče 
variantního řešení, menší negativní vliv mají varianty menšího rozsahu, tady pořadí 
vhodnosti variant z hlediska negativních vlivů na ÚSES (zejména s ohledem na 
nadregionální biocentrum Smrčina) je následující: nejhorší varianta A, poté varianty 
B a D zhruba stejné (varianta B sice nemá sjezdovku, ale na Hraničníku má 
restaurační zařízení - tedy nutnost sítí na Hraničník (voda a kanalizace) a horší 
dopady fáze výstavby na nadregionální BC) a nejpřijatelnější varianta C. Z hlediska 
vlivu na ÚSES je nejvhodnější varianta nulová (E). Varianty příjezdu z hlediska vlivu 
na ÚSES jsou rovnocenné. 
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D.I.11. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a  archeologická 

nalezišt ě 
 
S realizací záměru jsou spojeny demolice zastaralých objektů bývalé pohraniční roty 
na Klápě. Jedná se o bývalé ubytovny, sklady, psí boudy, v současné době rozpadlé 
nebo neobyvatelné. Demolice objektů mimo tento areál nejsou plánovány.  
 
V zájmovém území se nachází jedna kulturní památka, a to Schwarzenberský 
plavební kanál. Linie lanovky bude tento kanál křížit, ale památka samotná nebude 
výstavbou ani provozem areálu nikterak dotčena.  
 
Pravděpodobnost archeologického nálezu je v zájmové lokalitě malá, neboť se jedná 
o intravilánové území ve vyšší nadmořské výšce. V případě odkrytí archeologických 
nálezů je nutno tuto skutečnost oznámit příslušnému orgánu památkové péče a 
umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu se zákonem 
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na hmotný majetek a kulturní památky 
lze klasifikovat jako malý, jeho významnost rovněž jako malou. Varianty záměru i 
příjezdu jsou srovnatelné. 
 
 



Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník Strana 154 
 

 
 
Dokumentace EIA EIA SERVIS  s.r.o. 
 

 
 

D.II. Komplexní charakteristika vliv ů záměru na životní 
prost ředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 
a možnosti p řeshrani čních vliv ů 

 
Z hlediska velikosti zasaženého území je možné posuzovaný záměr hodnotit jako 
záměr středního rozsahu ve srovnání s areálem Hochficht na druhé straně 
hraničního hřebene nebo ve srovnání s variantou lyžařského areálu Smrčina 
uvažovanou v minulosti. Z hlediska zasažené populace lze posuzovaný záměr 
přiřadit spíše mezi velké záměry, neboť stovky nových pracovních míst by pro zdejší 
region trpící zvýšenou mírou nezaměstnanosti byly velice významným prvkem.  
 
Vliv záměru bude jednoznačně významný. Ať již se jedná o významné negativní 
vlivy, které jsou očekávány skoro u všech složek přírodního prostředí, nebo o 
významné pozitivní vlivy, které jsou zmíněny v předchozím odstavci. Celkově 
významná je otázka, zda záměr bude realizován nebo nikoliv. Otázka, která z variant 
bude upřednostněna v případě realizace záměru, je mnohem méně významná, neboť 
rozdíly mezi variantami jsou mnohem menší než rozdíl mezi jakoukoliv variantou 
aktivní (A, B, C, D) a pasivní, tedy nulovou, která by znamenala upuštění od záměru 
a zachování stávajícího stavu (varianta E). 
 
Záměr, pro nějž je vypracován regulační plán, bude mít významné přeshraniční vlivy. 
Záměr je budován s přímou návazností na lyžařský areál Hochficht v Rakousku. 
Tento areál je v současné době hojně využíván českými lyžaři. Lze očekávat, že 
v případě realizace záměru počet českých návštěvníků areálu Hochficht ještě 
stoupne. Areál Hochficht má kapacitu dostatečnou a bez problému nárůst zvládne. 
Zároveň se změní trasa příjezdu, neboť lidé využijí raději lanovku než silnici přes 
Zvonkovou dlouhou 30 km. 
 
Co se týče přeshraničního vlivu na přírodní složky životního prostředí, území 
regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník bezprostředně sousedí s lokalitou 
Natura 2000 na rakouské straně, jde konkrétně o FFH Gebiet Böhmerwald und 
Mühltäler. Součástí dokumentace je posouzení vlivu na prvky soustavy Natura 2000, 
zpracovatel Prof. V. Bejček, říjen 2011 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění), které se zabývá vlivem záměru na tuto lokalitu. Lze předpokládat, 
že negativní přeshraniční vlivy na ostatní složky životního prostředí v Rakousku 
(ovzduší, vodu, půdu, flóru, faunu, ekosystémy, lesní porosty aj.) nebudou 
významné.  
 
Co se týče míry přeshraničního vlivu na socio ekonomickou situaci, bude různá podle 
variant. V případě varianty A lze očekávat, že česká klientela bude bydlet na českém 
území (v Nové Peci nebo přímo na Klápě). Ráno využije lanovou dráhu k dopravě na 
sjezdovky, oběd si dá na Hraničníku a večer se vrátí po sjezdovce na Klápu a odtud 
do místa ubytování do Nové Pece. V případě varianty B lze očekávat podobný 
scénář. Naprostá většina ukázněných návštěvníků se vrátí na Klápu lanovkou, ale 
nelze vyloučit, že neukáznění návštěvníci to zkusí přes lesy národního parku. 
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V případě varianty D si návštěvníci nedají oběd na Hraničníku, když zde nabídka 
nebude, ale buď v Rakousku, nebo si sjedou sjezdovkou na Klápu, poobědvají zde a 
pak se lanovkou vrátí zase na Hochficht. V případě varianty C využijí lyžaři lanovku 
pouze ráno k odjezdu na Hochficht a pak večer k návratu. Oběd na Klápě zvolí 
pouze návštěvníci, kteří přijeli na půl dne. Z nastíněného scénáře je patrné, že míra 
využití areálu na české a rakouské straně závisí na podílu české strany na spektru 
nabídky služeb lyžařům.  
 
 
 
 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik p ři možných 
haváriích a nestandardních stavech 

 
Rizika havárií při realizaci záměru Propojení Klápa – Hraničník jsou poměrně nízká. 
Při výstavbě nelze vyloučit možnost úniku ropných látek z mechanismů používaných 
při zemních pracích. Míru rizika je třeba snižovat důsledným dodržováním zásad 
organizace výstavby, technologickou kázní a pravidelnými kontrolami staveniště. 
V případě úniku ropných látek postupovat podle havarijního plánu, zamezit šíření 
ropného znečištění v povrchových vodách a zajistit odpovídající dekontaminaci 
zasažené půdy, podzemní vody a geologického podloží. Únikem ropných látek by 
mohly být ohroženy zdroje pitné vody. Rozsáhlá kontaminace zdrojů by měla za 
následek nutnost jejich odstavení, kontaminace povrchových vod většího rozsahu by 
znamenala destrukci ekosystému postižené vodoteče. 
 
Havárie lanové dráhy je za předpokladu standardního provedení stavebních prací 
nepravděpodobná, nicméně nelze ji zcela vyloučit. Podél linie lanovky bude fungovat 
souběžná linie přístupové cesty. Tato linie musí být udržována v takovém stavu, aby 
byla možná evakuace cestujících v případě záchranné akce. Záchranná akce na 
pomoc cestujícím lanovky nenese environmentální rizika.  
 
Při provozu na příjezdové silnici na Klápu nelze vyloučit riziko havárie s možností 
úniku pohonných hmot (ropných látek). Kontaminace povrchových a podzemních vod 
může ohrozit zdroje pitné vody, biotu a ekologickou stabilitu vodních ekosystémů. 
Pravděpodobnost takové závažné havárie na silnici na Klápu, kde bude rychlost 
omezena na 50 km/hod (návrhové parametry silnice S7,5/50), je nízká. 
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D.IV. Charakteristika opat ření k prevenci, vylou čení, 
snížení, pop řípadě kompenzaci nep říznivých vliv ů na 
životní prost ředí 

 
Z předchozího textu dokumentace EIA, zejména z kapitoly D.I. Charakteristika 
předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich 
velikosti a významnosti vyplývá, že realizace záměru dle regulačního plánu 
„Propojení Klápa – Hraničník“ bude mít významný negativní vliv na předměty 
ochrany soustavy Natura 2000. To znamená, že realizace záměru je možná pouze 
z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu (více podrobností je uvedeno 
v kapitole dokumentace F. Závěr).  
 
Pro případ, že bude veřejný zájem socioekonomického rozvoje oblasti vyhodnocen 
jako převažující, jsou pro realizaci záměru dle regulačního plánu „Propojení Klápa – 
Hraničník“ v následujícím textu navržena příslušná opatření. Jednotlivá opatření, 
která považujeme za nezbytná k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
negativních dopadů realizace uvedeného záměru na životní prostředí, byla průběžně 
uváděna a zdůvodněna v předchozím textu dokumentace a v jednotlivých odborných 
studiích (části C. – K. dokumentace EIA). V této kapitole je uveden stručný přehled 
navržených opatření. Následně uvedená opatření jsou platná pro všechny varianty. 
Pokud některé opatření platí jen pro některou z variant, je to u příslušného opatření 
výslovně uvedeno.  
 
 
 
Opatření pro fázi p řípravných prací  
 
1. Upřesnit bilanci zemních prací. Pro přebytek výkopového materiálu zajistit místa 

pro využití nebo uložení výkopové zeminy. Zpracovat bilanci skrývky svrchních 
kulturních vrstev půdy (ornice a podorniční vrstvy) a plán na jejich využití. Tyto 
vrstvy přednostně využít pro úpravy v areálu. 

2. Zadat zpracování geotechnického průzkumu pro založení stavebních objektů, 
který ověří hydrogeologické poměry areálu na Klápě. 

3. Provést průzkum úrovně znečištění zemin a podzemních vod v prostoru 
původního areálu strážní roty, neboť zde v původním vojenském areálu byl 
umístěn sklad pohonných hmot, mycí rampa a nelze vyloučit ani další potenciální 
zdroje znečištění. 

4. Do dokumentace pro stavební povolení (DSP) zahrnout ochranná opatření proti 
pronikání radonu z podloží do objektů. 

5. Před zahájením výstavby provést kontrolní měření hluku v místech, kde hluková 
studie předpokládá překročení hlukových limitů (v obci Nová Pec u obytných 
objektů č.p. 27 a 28). Vypracovat podrobnou hlukovou studii pro vybranou 
variantu příjezdu a navrhnout odpovídající protihluková opatření.  
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6. Křížení vodních toků příjezdovou komunikací realizovat pokud možno bez 
směrových a výškových úprav a přeložek vodních toků. Zajistit možnost migrace 
malých živočichů podél toku, dle místních podmínek rámovým propustkem 
s pruhem suchého břehu podél koryta alespoň po jedné straně. 

7. Zvážit další využití vodního zdroje nacházejícího se cca 130 m od dolního 
terminálu, který zásoboval původní vojenské objekty na Klápě a do současnosti 
zásobuje obytný objekt č. p. 78. V případě, že odběr bude ukončen, je nutno 
zajistit náhradní zdroj vody pro obytný objekt č. p. 78 (vlastní náhradní studna 
nebo napojení na nově budovaný vodovod z vodojemu). 

8. Při výběru ČOV zohlednit dodržení požadovaných ukazatelů znečištění na 
odtoku. ČOV opatřit mikrofiltrací a instalovat technologii, která zajistí koncentraci 
fosforu na odtoku 2 mg/l. 

9. Stanovit rozsah nezbytného smýcení lesních porostů (upřesnit koridor 
nezbytného prokácení pro lanovou dráhu). 

10. Konzultovat se Správou NP a CHKO Šumava technické provedení smýcení 
lesního porostu a odpařezování v linii sjezdové trati a lanové dráhy (zda 
vytěžené dřevo bude odvezeno nebo odkorněno a ponecháno v lesním porostu 
okolo, zda bude odvezena hmota pařezů).  

11. Konzultovat se Správou NP a CHKO Šumava způsob ošetření odpařezované 
linie sjezdové trati a výkopu pro položení sítí (zda je vhodnější osít doporučenou 
travní směsí nebo nechat zarůst spontánně, jakou travní směs bude nejvhodnější 
použít k osetí po ukončení prací a jakým způsobem oseté plochy ošetřit). 
V průseku lanovky, který bude odlesněn, ale nebudou zde prováděny zemní 
práce, doporučujeme nechat vegetační kryt přirozenému vývoji, výšku udržovat 
periodickým prořezáním.  

12. Stanovit rozsah nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les. Zaměřit mohutné 
kleny a modříny v severovýchodní části areálu budoucího parkoviště na Klápě a 
pokud nejsou v trase silnice, ale v plochách navrhovaných stání, je vhodné 
alespoň některé mohutné dřeviny zachovat jako základ budoucích sadových 
úprav, pokud by to bylo technicky možné. 

13. Zpracovat projekt vegetačních úprav areálu na Klápě. Pro výsadby dřevin 
navrhnout přednostně domácí druhy, které odpovídají podmínkám příslušného 
stanoviště. Pro výsadbu dřevin zařadit pouze dřeviny, které se v území přirozeně 
vyskytují, a to pokud možno místní provenience. Nejvhodnější dřevinou je javor 
klen (Acer pseudoplatanus), dále doporučujeme výsadbu břízy bělokoré (Betula 
pendula), vhodný je rovněž buk, osika, jeřáb, smrk (Fagus sylvatica, Populus 
tremula, Sorbus aucuparia, Picea abies), popř. lípa a nebo dub (Tilia cordata, 
Quercus robur), z keřů např. líska (Corylus avellana). Do vlhkých míst k vodě je 
vhodná vrba křehká (Salix fragilis) nebo keřové vrby (Salix caprea, S. aurita). 
Projekt sadových úprav konzultovat se Správou NP a CHKO Šumava. 

14. Zařízení nádrže zasněžování (v případě varianty A a D) opatřit technologií, která 
zajistí i během napouštění nádrže minimální průtok Q355 v korytě Rasovky pod 
nádrží. 

15. Při výběru dodavatele stavby preferovat použití moderních stavebních 
mechanismů s co nejnižší hlučností, v dobrém technickém stavu. 
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16. Zpracovat zásady organizace výstavby (ZOV). Do ZOV zahrnout řešení 
následujících problémů: 

• Zpracovat časový harmonogram výstavby. V první etapě realizovat 
příjezdovou komunikaci, která umožní dopravu materiálu na staveniště. 

• Upřesnit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu. Upřesnit 
objem zemin a ornice přemisťovaných během výstavbu, dořešit umístění 
přebytku výkopové zeminy 

• Dořešit přístup ke každému stožáru lanové dráhy. V případě variant A a D, 
které mají sjezdovku, doporučujeme linii přístupové cesty ke stožárům 
realizovat nikoliv spojitě v celé délce lanovky, ale přerušit linii přes tři 
podmáčené plochy v trase, kam není usazena žádná patka stožáru (mezi 
patkami stožárů č. 3 a 4, č. 11 a 12 a č. 17 a 18). 

• Prověřit možnost instalace podpěr č. 18-20, popř. 12-14 pomocí vrtulníku. 
Prověřit možnost využití vrtulníku pro vybudování vratné stanice lanovky u 
variant bez restaurace (varianty C a D). Možnosti konzultovat se Správou NP 
a CHKO Šumava. 

• Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště. 
Upřesnit fáze výstavby areálu a příjezdových komunikací (které úseky je nutno 
vybudovat ještě před začátkem stavby na Klápě a které až souběžně). 

• Zpracovat havarijní plán pro období výstavby, který bude obsahovat seznam 
opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi. Součástí havarijního 
plánu bude způsob informování orgánu ochrany veřejného zdraví a orgánů 
ochrany životního prostředí, případně správců vodních toků. 

• Zdůraznit opatření pro snižování druhotné prašnosti jako zkrápění sypkých 
materiálů na staveništi i na vozidlech, očista vozidel před výjezdem na veřejné 
komunikace aj.  

 
 
 
Opatření pro fázi výstavby  
 

17. V první fází výstavby realizovat příjezdovou komunikaci pro dopravu materiálu na 
staveniště. Je nepřípustné, aby doprava fáze výstavby procházela přes centrum 
obce Nová Pec. 

18. Při výstavbě postupovat v souladu se zásadami organizace výstavby (ZOV).  

19. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům 
v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, nakládání s odpadními vodami, 
prostředky pro záchyt úniku ropných látek). 

20. Povrchové vody zabezpečit před splachy ze staveniště. Na staveništi Klápa zřídit 
u stavebních jam sedimentační jímky, odkud bude voda vypouštěna po usazení 
kalu do stávajících vodotečí. Na staveništi Hraničník zřídit rovněž jímku, odkud 
po usazení kalu bude voda pouštěna do provizorníhu vsaku.  
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21. Výkopové práce provádět pod hydrogeologickým dozorem a v místech pod 
zjištěnými přítoky do výkopu zřizovat jílové těsnící hrázky. 

22. Zabezpečit jímací objekt podzemní vody S-7 při provádění výkopu pro inženýrské 
sítě. V průběhu zemních prací vodu přes výkop převést rourou a po uložení sítí 
a záhozu výkopu koryto alespoň 2 m na obě strany od výkopu zpevnit. V průběhu 
prací při přechodu vodoteče bude nutno přechodně uzavřít odtok z jímky S-7 
a před dalším zahájením odběru provést kontrolu kvality vody. 

23. V případě zachování současného zdroje vody pro obytný objekt č. p. 78 
v průběhu výstavby převést vodu přes výkop pro inženýrské sítě a po jejich 
uložení a záhozu obnovené koryto zpevnit. V případě variantních řešení A a D se 
sjezdovkou koryto v celé šíři sjezdovky a s přesahem minimálně 10 m do 
okolního porostu zatrubnit. 

24. V prostoru staveniště Klápa a příjezdových komunikací věnovat zvýšenou 
pozornost ochraně horninového prostředí, podzemních a povrchových vod před 
znečištěním z důvodu OP zdroje Lipno (vyloučení úkapů a úniků pohonných 
hmot a mazadel z použité mechanizace, zabezpečení okamžité likvidace 
případného havarijního úniku znečištění, parkování, opravy a doplňování 
pohonných hmot na plochách zajištěných proti kontaminaci podzemních vod, 
zamezení úniků splachových vod ze staveniště do vodních toků).  

25. Zvážit umístění retenčních nádrží s nornou stěnou před vtokem splachových vod 
z komunikace do vodních toků. 

26. Realizovat protierozní opatření na terénně upravených plochách formou 
odvodňovacích stružek. Šikmé odvodňovací stružky budou zpevněny hrubým 
skládaným kamenivem na návodní straně, hustota svodnic 30-50 m se sklonem 
cca 3%. Nové vyústění stružek do lesního terénu min. 2 m od okraje sjezdovek 

27. Terénně upravené plochy sjezdovky a koridor sítí pod lanovkou ihned po 
dokončení zemních prací ošetřit způsobem, který byl dohodnut se Správou NP a 
CHKO Šumava (osetí travní směsí a ošetření obnažené oseté půdy před erozí). 

28. Během výstavby provést kontrolní měření hluku na staveništi na Klápě při 
nejvyšším nasazení techniky, v případě dosažení nebo překročení hygienických 
limitů upravit stavební postupy tak, aby příslušné limity byly splněny 

29. Odděleně deponovat kulturní vrstvy půdy (ornici a podorniční vrstvy), jejich 
využití realizovat v souladu se schváleným plánem. 

30. Stavební mechanismy a nákladní automobily udržovat v odpovídajícím 
technickém stavu. 

31. Zajistit očistu stavebních mechanizmů a nákladních automobilů před výjezdem 
ze staveniště na silniční síť. Zajistit pravidelnou očistu vozovek příjezdových 
komunikací na staveniště. 

32. Zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí 
před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou 
kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou 
vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí 
postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace 
uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy. 
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33. Zajistit pravidelné skrápění prašných ploch. 

34. Při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty. 

35. V předstihu oznámit příslušnému orgánu památkové péče termín zahájení 
zemních prací, při provádění zemních prací postupovat podle doporučení orgánu 
památkové péče. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost 
oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu v souladu 
se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

36. V maximální možné míře recyklovat odpady vznikající během výstavby. 

37. Kácení dřevin provádět přednostně v období vegetačního klidu, vyloučit kácení 
v hnízdním období ptáků (duben – červenec). 

38. Zajistit odpovídající ochranu dřevin na plochách navazujících na plochy trvalého 
a dočasného záboru, případně dřevin v blízkosti přepravních tras dle ČSN DIN 
18 920. 

39. Rozprostření ornice, zatravnění a výsadbu dřevin provést dle projektu sadových 
úprav v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze a zamezilo 
rozvoji nežádoucích druhů rostlin. 

40. Zajistit následnou péči o vysazené dřeviny.  

 
 
 
Opatření pro fázi vlastního provozu 
 
41. Po uvedení záměru do provozu (včetně realizovaných protihlukových opatření) 

provést kontrolní měření hluku na silnici III/1632 u dvou obytných objektů č.p. 27 
a 28 a prověřit, zda nejsou překročeny příslušné hygienické limity. V případě 
jejich překročení zvolit odpovídající opatření (protihluková ochrana nebo změna 
užívání objektu). 

42. Odpady vznikající v areálu zařadit do odpadového hospodářství provozovatele. 

43. Odpovídajícím způsobem pečovat o vysazené dřeviny. Za uhynulé jedince zajistit 
včasnou dosadbu. 

 



Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník Strana 161 
 

 
 
Dokumentace EIA EIA SERVIS  s.r.o. 
 

 
 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování 
a výchozích p ředpoklad ů při hodnocení vliv ů 

 
 
Při identifikaci vlivů záměru na životní prostředí jsme použili standardní metodiku EIA 
– katalogy činností a složek životního prostředí a matice interakcí. Informace o 
zájmovém území jsme získali z mapových podkladů, z literatury, z konzultací 
s příslušnými odborníky a znalci místních poměrů a z konzultací s pracovníky státní 
správy a samosprávy. Získané údaje jsme prověřili a doplnili vlastním průzkumem 
území.  
 
Hlavním cílem předkládané dokumentace byla identifikace a vyhodnocení 
negativních i pozitivních vlivů, které vyvolá realizace záměru, pro nějž je vypracován 
regulační plán. Hlavní pozornost jsme věnovali vlivům negativním, pokud to bylo 
možné, použili jsme při hodnocení kvantitativní metody.  
 
Jako součást dokumentace EIA byly zpracovány následující odborné studie, které 
jsou součástí předkládané dokumentace jako samostatné části C – K: 
 

C. Posouzení vlivů záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (soustavu Natura 2000) 

D. Posouzení lesních porostů pro RP Propojení Klápa - Hraničník 
E. Hydrogeologické posouzení 
F. Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz dle §12 zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
G. Fauna bezobratlých zájmové oblasti 
H. Hluková studie 
I. Rozptylová studie a odborný posudek podle zákona č. 86/2002 Sb. Propojení 

Klápa – Hraničník  
J.  Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví 
K. Socio-ekonomická analýza vlivu projektu Klápa – Hraničník na oblast 

severozápadní části Lipenska 
 
Tyto studie kvantitativně nebo semikvantitativně vyhodnocují vlivy výstavby a 
provozu záměru na příslušné složky životního prostředí. I při hodnocení ostatních 
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí byly použity pokud možno kvantitativní 
charakteristiky (kapacita areálu, kapacita parkoviště, produkce emisí do ovzduší, 
produkce odpadních vod, produkce dešťových vod, spotřeba materiálu, atd.). 
V případech, kde je kvantitativní vyjádření obtížné (vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, 
krajinu, atd.) jsme použili slovní formulace.  
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Při hodnocení vlivů na životní prostředí byly použity následující kvantitativní 
matematické modely: 
 
Rozptylová studie 
 
Pro výpočet imisní zátěže znečišťujícími látkami emitovanými do ovzduší při provozu 
uvedených zdrojů na sledovaném území v okolí hodnocené stavby byl použit 
matematický model podle Metodické příručky Českého hydrometeorologického 
ústavu “Symos 97”  (systém modelování stacionárních zdrojů). Příručka úzce 
navazuje na původní metodiku Ministerstva lesního a vodního hospodářství vydanou 
v roce 1979 "Výpočet znečištění ovzduší pro stanovení a kontrolu technických 
parametrů zdrojů" a dále ji rozpracovává. Dle této metodiky se výpočet imisní zátěže 
provádí pro tři třídy rychlosti větru (1,7 m * sec-1, 5,0 m * sec-1 a 11,0 m * sec-1) 
v daném bodě. Stav atmosféry je respektován rozdělením do pěti tříd stability 
ovzduší. Uvedená metodika umožňuje stanovit koncentrace škodlivin i v referenčních 
bodech volených ve vzdálenostech menších než 100 m od zdrojů. Není proto již 
nutné užívat modifikované metodiky pro zdroje v zástavbě. 
 
Pro vlastní detailní výpočet byl použit oficiální program firmy IDEA-ENVI s. r. o. – 
SYMOS’97 verze 2003 (V 5.1.3.2) a částečně program „SYMOS'97 v. 2006 release 
6.0.2522.25890“ (podle autorů programu poslední platná verze). Součástí programu 
je i sekvence umožňující v případě potřeby přesnější výpočet prachu, s použitím 
pádových rychlostí částic. V této verzi jsou rovněž již provedeny potřebné úpravy 
plně vyhovující požadavkům platné legislativy, tj. prováděcích předpisů k zákonu č. 
86/2002 Sb., v platném znění. Program umožňuje zadávat zdroje bodové, plošné i 
liniové. Správnost výsledků tohoto programu ověřil tvůrce metodiky tj. Český 
hydrometeorologický ústav. 
 
 
Hluková studie 
 
Pro posouzení hlukové situace v souvislosti s provozem posuzovaného záměru byl 
použit program pro výpočet hluku HLUK+ ver. 7,10 Profi.  
 
Počítačový model Hluk+ umožňuje na základě grafického zadání konkrétní situace, 
dat nutných pro charakteristiku komunikace a dopravního proudu vypočítat polohu 
charakteristických izofon LAeq a hladinu hluku v jednotlivých vybraných, 
tzv. referenčních bodech. Model umožňuje simulaci podélného profilu trasy, včetně 
uvažovaných zářezů, násypů a estakád a zohlednění jejich vlivu na šíření zvukových 
vln. V souladu s uvedenou metodikou byl uvažován faktor F1, který zohledňuje 
předpoklad postupné obměny vozového parku za vozidla s nižší hlukovou emisí. 
Komunikace je vždy rozdělena do několika homogenních přímkových úseků 
v měřítku, které odpovídá reálné situaci. Každý homogenní úsek má jednotnou 
intenzitu a skladbu dopravy, podélný sklon a výšku násypu nebo hloubku zářezu. 
Prostředí, ve kterém dochází v extravilánu k šíření zvukových vln, bylo hodnoceno 
jako pohltivé. 
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Výpočet izofon a jejich zobrazení provádí model pomocí trojúhelníkové sítě bodů. 
Pro každý bod je proveden samostatný výpočet a požadovaná hodnota izofony se 
pak zjišťuje pro jednotlivé trojúhelníky pomocí logaritmické interpolace. Navzájem si 
odpovídající body se stejnou hodnotou LAeq jsou propojeny izofonami. 
 
Model Hluk+ umožňuje zvolit tři různé hustoty sítě výpočtových bodů. Pro tento 
projekt byla ve všech případech volena nejvyšší hustota („jemný výpočet“ – 1000 
bodů na jedno zobrazení). Výpočty byly provedeny pouze pro denní dobu. 
 
 
 
 

D.VI. Charakteristika nedostatk ů ve znalostech a neur čitosti, 
které se vyskytly p ři zpracování dokumentace 

 
Základním technickým podkladem pro zpracování dokumentace byl Regulační plán 
Propojení Klápa - Hraničník, zpracovatelem je Atelier 8000 spol. s r.o., České 
Budějovice, Ing. M. Krupauer, Ing. arch. D. Týfová, červenec 2011. Regulační plán je 
v pracovní verzi zpracován ve čtyřech variantách a stal se základním technickým 
podkladem pro zpracování předkládané dokumentace. Dále byly stejným 
projektantem poskytnuty navržené Principy ZOV – pracovní podklad pro Propojení 
Klápa – Hraničník.  
 
Podrobně je zpracováno území regulačního plánu, tedy základní čtyři varianty řešení 
záměru. Naopak související stavby, které jsou mimo území regulačního plánu 
(příjezdové komunikace, nádrž zasněžování, sítě mimo plochu RP), jsou popsány 
poměrně obecně, pouze v rámci popisu širších vztahů. Většina nejasností a 
sporných bodů byla vyřešena při četných konzultacích zpracovatele dokumentace 
s projektantem a na kontrolních dnech. Lze konstatovat, že nezbytné údaje pro 
zpracování dokumentace byly k dispozici.  
 
Ve fázi zpracování dokumentace EIA byly při kvantifikaci některých jevů 
zjednodušeny výpočty. Např. při výpočtu hlukové situace byl zjednodušen tvar terénu 
použitím rovinného modelu šíření zvukových vln, příjezdová silnice byla zadána bez 
znalosti podélného a příčného profilu. Vypočtené hodnoty hladin hluku z dopravy 
jsou platné v rámci zadaných vstupních údajů a odchylka od reálného stavu bude 
nepatrná. Rovněž zábory jsou napočítány poněkud zjednodušeně, neboť ne vždy 
jsou známy přesné rozměry souvisejících staveb (např. rozšíření příjezdových 
komunikací, přesné parametry nádrže zasněžování apod. Rámcově však uvedené 
údaje odpovídají předpokládané skutečnosti. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
V následující tabulce je provedeno porovnání hodnocených variant z hlediska jejich 
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. Na základě vyhodnocení vlivu každé 
varianty na každou složku životního prostředí (viz kapitola D.I. Charakteristika 
předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich 
velikosti a významnosti) je stanovena míra vlivu dané varianty. Použita je následující 
stupnice: 

-3 velký negativní vliv 
-2 střední negativní vliv 
-1 mírný negativní vliv 
 0 žádný vliv 
+1 mírný pozitivní vliv 
+2 střední pozitivní vliv 
+3 velký pozitivní vliv 

 
Varianty záměru  
 

Kritérium (ovlivn ěná složka ŽP) varianta 
A 

Varianta 
B 

Varianta 
C 

Varianta 
D 

Varianta 
E 

Obyvatelstvo – emise a imise  -1 -1 -1 -1 0 
Obyvatelstvo – hluk -2 -2 -2 -2 0 
Obyvatelstvo – vlivy na veřejné zdraví -1 -1 -1 -1 0 
Obyv. – sociálně ekonomické vlivy 3 2 1,5 2,5 -3 
Ovzduší, klima -1 -1 -1 -1 0 
Hluková situace -2 -2 -2 -2 0 
Povrchové vody -2 -1,5 -1 -1,5 0 
Podzemní vody -1,5 -1 -1 -1,5 0 
Půda -1,5 -1 -1 -1,5 0 
Horninové prostředí a přírodní zdroje 0 0 0 0 0 
Krajina (krajinný ráz) -2 -1 -1 -2 0 
Flóra -2 -2 -1,5 -2 0 
Fauna -3 -3 -2,5 -3 0 
Ekosystémy -3 -2 -2 -2,5 0 
Lesní porosty -2,5 -2 -1,5 -2,5 0 
ZCHÚ (NP a CHKO) -3 -2,5 -2 -2,5 0 
Významné krajinné prvky -2,5 -2 -2 -2,5 0 
Památné stromy 0 0 0 0 0 
Územní systém ekologické stability  -2,5 -2 -1,5 -2 0 
Hmotný majetek, kulturní památky -1 -1 -1 -1 0 
Suma -31,5 -27 -24,5 -30 -3 
Pořadí varianty v celkovém hodnocení 5. 3. 2. 4. 1. 

 
 
Z uvedeného tabulkového porovnání vyplývá pořadí variant z hlediska míry vlivu na 
hodnocené složky životního prostředí. Z hlediska vlivu na soubor hodnocených 
složek životního prostředí vychází jasně nejlepší varianta nulová, tedy zachování 
stávajícího stavu, u níž se předpokládají negativní vlivy pouze na socioekonomickou 
situaci v území. Z aktivních variant vyšla jako nejpřijatelnější varianta nejmenšího 
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rozsahu záměru, a to varianta C. Jako další se umístila varianta B, za ní varianta D a 
poslední, tedy s největšími očekávanými negativními vlivy na životní prostředí, vyšla 
varianta maximální, tedy varianta A. Z tabulky je patrná ještě jedna skutečnost – a to 
velký rozdíl mezi variantou nulovou a variantami aktivními. Mezi aktivními variantami 
navzájem nejsou rozdíly zdaleka tak velké. Dále je z tabulky patrné, že největší 
negativní vlivy jsou očekávány na ZCHÚ, na ekosystémy a na faunu dotčeného 
území. 
 
Předložená tabulka hodnocení variant nemůže být přímo využita pro hodnocení, zda 
veřejný zájem socioekonomického rozvoje území převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany přírody (viz kapitola dokumentace F. Závěr). Důvodem je nesouměřitelný 
počet hodnocených parametrů. Z celkového počtu 20 parametrů je 19 parametrů 
„přírodních“ (případně z oblasti ochrany veřejného zdraví) a pouze jeden z oblasti 
socioekonomické. V takto koncipované tabulce, která vychází z požadavků zákona 
č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, má jednoznačnou převahu hodnocení přírodních parametrů.  
 
 
 
V tabulce není zahrnuto hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 (EVL a PO). Toto 
hodnocení provedl podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, Prof. RNDr. V. Bejček, CSc., autorizovaná osoba pro 
hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění). Hodnocení variant je následující: 
 
Záměr ve variantách A, B, C, D shodně má významný negativní vliv na celistvost PO 
Šumava a EVL Šumava a navíc má významný negativní vliv na jeden předmět 
ochrany (tetřev hlušec) v PO Šumava, čtyři předměty ochrany v EVL Šumava (9110 
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9410 
Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a jeden předmět ochrany ve FFH 
Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys ostrovid). Dále má mírně negativní vliv na 
šest předmětů ochrany PO Šumava (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek 
lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný) a jeden předmět ochrany EVL Šumava (91E0). 
V rámci FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler je jako významný negativní 
hodnocen vliv na přírodní stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceetea a 
jako mírně negativní vliv na prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les. Ve variantě E 
(nulové) nebyl identifikován ani potvrzen žádný negativní vliv na celistvost ani 
předmět ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000 (PO Šumava, EVL 
Šumava, FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler) 
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Analogicky byly vyhodnoceny i varianty příjezdu: 
 

Kritérium (ovlivn ěná složka ŽP) Varianta 
1 

Varianta  
2(a) 

Varianta 
2(b) 

Obyvatelstvo – emise a imise  -1 -1 -1 
Obyvatelstvo – hluk -2 -2 -2 
Obyvatelstvo – vlivy na veřejné zdraví -1 -1 -1 
Obyv. – sociálně ekonomické vlivy 0 0 0 
Ovzduší, klima -1 -1 -1 
Hluková situace -2 -2 -2 
Povrchové vody -1 -1,5 -1,5 
Podzemní vody 0 0 0 
Půda -1 -1 -1 
Horninové prostředí a přírodní zdroje 0 0 0 
Krajina (krajinný ráz) -2 -2 -2 
Flóra -2 -1 -1,5 
Fauna -2 -1 -1,5 
Ekosystémy -2 -1 -1,5 
Lesní porosty 0 -1,5 -1,5 
ZCHÚ (CHKO) -2 -1 -1,5 
Významné krajinné prvky  -1 -2 -2 
Památné stromy 0 0 0 
Územní systém ekologické stability  -1 -1 -1 
Hmotný majetek, kulturní památky -1 -1 -1 
Suma -25 -22 -24 
Pořadí varianty v celkovém hodnocení 3. 1. 2. 

 
 
Co se týče variant příjezdu, z tabulky vyhodnocení vyplývá, že nejvhodnější by byla 
realizace varianty 2(a), poté 2(b) a poslední varianta 1. Příčinou rozdílu mezi 
variantami 2(a) a 2(b) je skutečnost, že varianta 2(a) využívá stávající panelovou 
cestu včetně překonání Rasovky, nevytvářela by tedy v území CHKO novou stopu. 
Pokud ale k realizaci bude vybrána některá z variant záměru se sjezdovkou (A nebo 
D), pak bude vybudována na Rasovce nádrž zasněžování a příjezdová cesta 
varianty 2(b) by vedla po její hrázi. V tomto případě by varianty 2(a) a 2(b) byly 
rovnocenné, neboť žádná by nevytvářela novou linii. Varianta 1 vychází nepatrně 
méně příznivě, nicméně rozdíl je malý, a proto konečný výběr jakékoliv varianty 
příjezdu lze učinit na základě jiných kriterií, než je vliv na životní prostředí.  
 
V tabulce není zahrnuto hodnocení vlivu na soustavu Natura 2000 (EVL a PO). Toto 
hodnocení provedl podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, Prof. RNDr. V. Bejček, CSc., autorizovaná osoba pro 
hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 (část dokumentace C. Posouzení vlivů 
záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění). Hodnocení variant je následující: Ve variantě 1 nemá negativní vliv 
na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a má mírně negativní vliv na jeden předmět 
ochrany PO Šumava (chřástal polní) a na tři předměty ochrany EVL Šumava (6430, 
6520, rys ostrovid). Ve variantách 2(a) a 2(b) shodně nemá negativní vliv na 
celistvost PO Šumava a  EVL Šumava a má mírně negativní vliv na jeden předmět 
ochrany PO Šumava (chřástal polní) a na čtyři předměty ochrany EVL Šumava 
(6430, 6520, 7140, rys ostrovid). 
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F. ZÁVĚR 
 
 
Jak vyplývá z jednotlivých kapitol předkládané dokumentace a z jednotlivých 
odborných studií, realizace záměru dle regulačního plánu „Propojení Klápa – 
Hraničník“ bude mít negativní vlivy na některé „přírodní“ složky životního prostředí 
dotčeného území. Nejzávažnější negativní vlivy byly identifikovány na soustavu 
Natura 2000 (EVL a PO), dále na ZCHÚ (NP a CHKO Šumava), ekosystémy a faunu 
území. Naopak v případě socioekonomického rozvoje oblasti jsou v případě realizace 
záměru dle regulačního plánu „Propojení Klápa – Hraničník“ očekávány významné 
pozitivní efekty.  
 
Z hlediska vlivů na „přírodní“ složky životního prostředí je pořadí variant od nejhorší 
po nejlepší A, D, B, C. Z hlediska socioekonomických vlivů je pořadí variant od 
nejhorší po nejlepší obrácené, tedy C, B, D, A. Výběr varianty příjezdové komunikace 
je možno ponechat na jiných (zejména technických) kritériích, neboť zde jsou 
hodnocené varianty 1, 2(a), 2(b) z hlediska vlivů na životní prostředí srovnatelné. 
 
Jak vyplývá z § 45i, odst. 9) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
v případě prokázání negativního vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a pokud neexistuje variantní 
řešení bez negativního vlivu lze schválit jen variantu s nejmenším možným 
negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a 
až po uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové 
soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.  
 
Předkládaná dokumentace EIA přináší podklady nezbytné pro vyhodnocení, zda 
veřejný zájem socioekonomického rozvoje oblasti převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany přírody. Pro případ, že bude veřejný zájem socioekonomického rozvoje 
oblasti vyhodnocen jako převažující, jsou pro realizaci záměru dle regulačního plánu 
„Propojení Klápa – Hraničník“ v kapitole dokumentce D.IV. Charakteristika opatření k 
prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí navržena příslušná opatření. 
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G. SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 
 
 
Předmětem předkládané dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, je regulační plán rozvojové 
plochy „Propojení Klápa – Hraničník“. Zpracování regulačního plánu vyplývá ze 
Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JČK).  
 
Podkladem pro zpracování dokumentace byl návrh Regulačního plánu Propojení 
Klápa - Hraničník, jehož zpracovatelem je Atelier 8000 spol. s r.o., České 
Budějovice, Ing. M. Krupauer, Ing. arch. D. Týfová. Druhým podkladem byl závěr 
zjišťovacího řízení. 
 
 
 
Popis zám ěru 
 
Návrh Regulačního plánu je zpracován ve čtyřech variantách. Regulační plán 
předpokládá záměr stávající z částí: 
 
Varianta A: 
 

• Dopravní infrastruktura:  
 Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za 

hodinu včetně sdělovacího optického kabelu propojující stanice 
lanovky 

 Odjezdová evakuační sjezdovka délky 2810 m o ploše 8,6 ha 
Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, 

dalších cca 500 míst územní rezerva pro případné rozšíření v 2. etapě 
 Přístupová cesta z Nové Pece kategorie S 7.5/50  (mimo plochu RP) 
 

• Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické 
zázemí lanovky, nástupní prostory, ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2 

 
• Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se ze tří částí (vratná 

stanice lanovky, restaurace, rozhledna), 1 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní 
podlaží, celková užitná plocha 940 m2 

 
• Technická infrastruktura  

 Vodovod (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Kanalizace (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Plyn (lokalita Klápa) 
 Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Technika zasněžování v linii sjezdovky (voda, elektřina, optický kabel) 
 Nádrž pro zasněžování na Rasovce  (mimo plochu RP) 
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Varianta B: 
 

• Dopravní infrastruktura:  
 Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za 

hodinu včetně sdělovacího optického kabelu propojující stanice 
lanovky 

Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, 
dalších cca 500 míst územní rezerva pro případné rozšíření v 2. etapě 

 Přístupová cesta z Nové Pece kategorie S 7.5/50  (mimo plochu RP) 
 

• Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické 
zázemí lanovky, nástupní prostory, ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2 

 
• Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se ze tří částí (vratná 

stanice lanovky, restaurace, rozhledna), 1 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní 
podlaží, celková užitná plocha 940 m2 

 
• Technická infrastruktura  

 Vodovod (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Kanalizace (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Plyn (lokalita Klápa) 
 Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník) 
 
 
Varianta C: 
 

• Dopravní infrastruktura:  
 Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za 

hodinu včetně sdělovacího optického kabelu propojující stanice 
lanovky 

Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, 
dalších cca 500 míst územní rezerva pro případné rozšíření v 2. etapě 

 Přístupová cesta z Nové Pece kategorie S 7.5/50  (mimo plochu RP) 
 

• Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické 
zázemí lanovky, nástupní prostory, ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2 

 
• Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se z jediné části (vratná 

stanice lanovky), celková užitná plocha 58 m2 
 

• Technická infrastruktura  
 Vodovod (lokalita Klápa) 
 Kanalizace (lokalita Klápa) 
 Plyn (lokalita Klápa) 
 Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník) 
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Varianta D: 
 

• Dopravní infrastruktura:  
 Lanová dráha délky 2710 m s přepravní kapacitou 1540 – 2700 osob za 

hodinu včetně sdělovacího optického kabelu propojující stanice 
lanovky 

 Odjezdová evakuační sjezdovka délky 2810 m o ploše 8,6 ha 
Parkoviště s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusů v 1. etapě, 

dalších cca 500 míst územní rezerva pro případné rozšíření v 2. etapě 
 Přístupová cesta z Nové Pece kategorie S 7.5/50  (mimo plochu RP) 
 

• Dolní terminál lanové dráhy na Klápě sestávající se ze tří částí (technologické 
zázemí lanovky, nástupní prostory, ubytování, stravování, servis, sklady), 1-2 
podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková užitná plocha 7840 m2 

 
• Horní terminál lanové dráhy na Hraničníku sestávající se z jediné části (vratná 

stanice lanovky), celková užitná plocha 58 m2 
 

• Technická infrastruktura  
 Vodovod (lokalita Klápa) 
 Kanalizace (lokalita Klápa) 
 Plyn (lokalita Klápa) 
 Elektřina (lokalita Klápa a Hraničník) 
 Technika zasněžování v linii sjezdovky (voda, elektřina, optický kabel) 
 Nádrž pro zasněžování na Rasovce (mimo plochu RP) 
 
 
 
Rozvojová plocha, pro niž je zpracován návrh regulačního plánu, se rozkládá 
většinou své plochy na katastrálním území Nová Pec (obec Nová Pec, ve správním 
obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice), nepatrnou částí zasahuje do 
katastrálního území Zvonková (obec Horní Planá, ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Český Krumlov). Záměr zasahuje pouze parcely 
katastrálního území Nová Pec.  
 
Smyslem záměru, pro nějž je zpracován návrh regulačního plánu, je umožnit přímé 
propojení západního Lipenska se skiareálem Hochficht a rakouskou stranou 
hraničního horského masivu bez nutnosti průjezdu přes Zadní Zvonkovou. 
Důsledkem by měl být rozvoj celé oblasti, navýšení počtu pracovních míst a 
zastavení odlivu obyvatelstva z obce Nová Pec.  
 
 
Při posuzování vlivu stavby na životního prostředí byla použita podrobná analýza 
vlivu každé varianty na každou složku životního prostředí. V kapitole dokumentace E. 
Porovnání variant řešení záměru jsou tabulkově vyhodnoceny matice interakcí a 
výsledkem je vyhodnocení pořadí vhodnosti variant. 
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Nejzávažnější charakteristiky dot čeného území 
 
Na základě znalostí získaných z volně dostupných publikovaných materiálů, 
z mapových podkladů, z regulačního plánu i z vlastního terénního průzkumu lze 
konstatovat, že dotčené území se vyznačuje velmi výraznými environmentálními 
charakteristikami, z nichž za nejzávažnější považujeme: 
 

• Zvláště chráněná území: území regulačního plánu Propojení Klápa – 
Hraničník se nachází v Národním parku Šumava a v CHKO Šumava. Šumava 
je biosférickou rezervací UNESCO. 

• Natura 2000: území regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník je v EVL 
Šumava a v PO Šumava 

• ÚSES: území regulačního plánu Propojení Klápa – Hraničník zasahuje do 
nadregionálního biocentra Smrčina a částečně do lokálního biocentra v nivě 
potoka Rasovka 

• Lesní porosty (VKP): nejméně 90% území regulačního plánu Propojení Klápa 
– Hraničník je lokalizováno v souvislých lesních porostech  

• Zdroje vody: území regulačního plánu částečně zasahuje do zdrojů vody 
obecního vodovodu Nová Pec, území regulačního plánu Propojení Klápa – 
Hraničník se nachází v CHOPAV Šumava 

• Krajina a krajinný ráz: území regulačního plánu zasahuje do území velmi 
zachovalého krajinného rázu 

• Ekosystémy, zejména fauna: území regulačního plánu zasahuje do území 
cenných ekosystémů, velice cenná je zejména fauna sledovaného území 

 
Těmto charakteristikám životního prostředí a jejich ovlivnění realizací a provozem 
záměru je v předkládané dokumentaci EIA věnována maximální pozornost. Ovšem i 
ostatní charakteristiky (složky) životního prostředí a jejich ovlivnění realizací a 
provozem jsou v dokumentaci EIA vyhodnoceny standardním postupem dle 
požadavků zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Popis jednotlivých 
složek životního prostředí je proveden v následující kapitole dokumentace. 
 
 
 
Vyhodnocení vliv ů na životní prost ředí 
 
Vlivy na obyvatelstvo 
 
Co se týče vlivů emisí a imisí, provoz uvažovaných zdrojů v jakékoliv variantě 
nebude způsobovat překračování limitů stanovených zákonem č. 86/2002 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy. Roční limity jsou s rezervou splněny i za předpokladu součtu 
s pozaďovým znečištěním. Nadměrně obtěžovány škodlivinami produkovanými 
provozem motorových vozidel po realizaci navrhovaného záměru v rozsahu první i 
následně druhé etapy nebudou ani dva rodinné domy v Nové Peci č.p. 27 a 28, které 
příjezdové komunikaci přiléhají v nejbližší vzdálenosti. Všechny varianty záměru i 
příjezdu jsou z hlediska emisí a imisí přijatelné.  
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Co se týče vlivů hluku, nejproblematičtějším místem fáze výstavby i provozu je 
doprava přes Novou Pec. Na základě výpočtu orientační hlukové studie lze očekávat, 
že budou překročeny nadlimitní hodnoty hluku u dvou obytných objektů (č.p. 27 a 28) 
a na rozhraní silnice č. III/1632 a navazujících ploch určených ke sportovnímu 
a rekreačnímu využití v Nové Peci. Hluk z dopravy je zde očekáván ve fázi výstavby i 
při zimním provozu areálu přibližně kolem 60 – 62 dB, což znamená překročení 
hygienického limitu o cca 5-7 dB. Řešení situace je podmínkou realizace záměru. 
Hluk z vlastního provozu dolního terminálu lanové dráhy bude při realizaci záměru 
v maximální navrhované podobě s dostatečnou rezervou pod denním limitem. Mezi 
variantami příjezdové komunikace ani mezi variantami kapacity parkoviště není 
z hlediska hluku významný rozdíl.  
 
Co se týče vlivů na veřejné zdraví, lze konstatovat, že provoz plánovaného záměru 
nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro obyvatele zájmového území. Identifikováno 
bylo překračování prahových hodnot prokázaných účinků hluku podél příjezdové 
komunikace. Po realizaci záměru se zdravotní riziko hluku nezvýší, dojde však 
k navýšení počtu exponovaných osob v pásmu mírného obtěžování o cca 10 
obyvatel.  
 
Z hlediska sociálně – ekonomických vlivů realizace záměru je očekáván výrazně 
pozitivní vliv realizace záměru. Z hodnocených variant byla nejlépe hodnocena 
varianta záměru A, tj. výstavba lanovky s evakuační sjezdovkou a restaurací na 
vrcholu Hraničníku, která by oblasti měla přinést dostatečný impuls pro nastartování 
ekonomického rozvoje, zlepšení demografických a sociálních charakteristik. Podle 
očekávaných příjmů by následovala varianta D, pak B a poslední C. Varianta 
zachování současného stavu bude ze socio-ekonomického hlediska znamenat 
prohlubování nepříznivých demografických trendů, jako pokles počtu obyvatel, 
stěhování vzdělanějších a mladších obyvatel za prací mimo region, snižování 
průměrní kupní síly obyvatel, zvyšování nezaměstnanosti, úbytek služeb a snižování 
počtu pracovních příležitostí.  
 
 
 
Vlivy na ovzduší a klima 
 
V době výstavby lze očekávat nárůsty imisní zátěže z pohledu krátkodobých 
koncentrací. Na základě znalostí o kvalitě ovzduší v dané lokalitě lze předpokládat, 
že provoz staveništní dopravy nezpůsobí překračování imisních limitů. Za provozu 
nebudou zdroje emisí způsobovat překračování limitů stanovených zákonem 
č. 86/2002 Sb. a jeho prováděcími předpisy.  
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Vlivy na povrchové a podzemní vody  
 
Splaškové vody budou odvedeny kanalizací do ČOV a vyčištěné vody poté do 
Novopeckého potoka. V případě realizace variant A a B bylo množství odpadních 
vod stanoveno na max. 58,23 m3/den a z ČOV bude odtékat max. 5,64 l/s vyčištěné 
vody. V případě realizace variant C a D bylo množství odpadních vod stanoveno na 
max. 35,73 m3/den a z ČOV bude odtékat max. 3,79 l/s vyčištěné vody. Na základě 
propočtené směšovací rovnice lze konstatovat, že za předpokladu odpovídajícího 
vybavení ČOV (s mikrofiltrací) budou dodrženy limity BSK5 v Novopeckém potoku.  
 
Co se týče dešťových vod, voda z parkovacích ploch a ostatních živičných ploch 
bude svedena do Novopeckého potoka přes odlučovač ropných látek, voda ze střech 
bude svedena do Novopeckého potoka rovnou. Potřeba vody pro zasněžování bude 
vyřešena stavbou nádrže na potoce Rasovka. Plocha nádrže je předběžně 
odhadnuta na 1,2 ha, hloubka max. 2-3 m a objem cca 17 000 m3.  
 
Odlesnění ploch pro výstavbu lanové dráhy, sjezdové tratě a souvisejících objektů 
nepatrně ovlivní odtokové poměry v území. Změnou lesní kultury na travní porost na 
plochách sjezdovky a průseku lanovky lze očekávat zvýšení odtoku maximálně o 1%, 
Odhadované procento bude v reálu pravděpodobně nižší o vodu vracenou zpět 
zasněžováním (v případě var. A a D) nebo bude nižší vlivem menší plochy odlesnění 
u variant bez sjezdovky (var. B a C).  
 
Co se týče vlivu na podzemní vody, záměr je z hydrogeologického pohledu navržen 
vhodně a neovlivní znatelně režim podzemních vod v zájmovém prostoru ani zdroje 
podzemních vod. Podmínkou je dodržení navržených opatření (těsnění a hrazení 
případných přítoků vody do výkopů pro inženýrské sítě, protierozní opatření na 
sjezdové dráze). Rozdíl mezi jednotlivými variantami není podstatný. 
 
 
 
Vlivy na půdu 
 
V případě realizace záměru ve variantě A a B bude trvalý zábor pozemků 54 563 m2, 
v případě realizace záměru ve variantě C a D pak 53 259 m2. Dočasný zábor bude 
v případě varianty A a D bude činit 127 208 m2 a a případě realizace záměru ve 
variantě B a C bude 69 571 m2. Dočasný zábor je stanoven pro koridor lanové dráhy 
a pro odjezdovou evakuační sjezdovku, pro ostatní části záměru se jedná o trvalý 
zábor. Uvedené údaje se vztahují k ploše regulačního plánu.  
 
Mimo území řešené regulačním plánem bude nezbytné realizovat související stavby, 
a to příjezdové komunikace a nádrž zasněžování. Zábor pozemků pro příjezdovou 
komunikaci pro variantu 1 činí cca 1,08 ha, pro variantu 2(a) cca 1,73 ha a pro 
variantu 2(b) cca 1,62 ha. Plocha nádrže pro zasněžování je projektantem orientačně 
stanovena na cca 1,2 ha.  
 
Na odlesněných a terénně upravených plochách bude realizováno protierozní 
opatření formou odvodňovacích stružek. Šikmé odvodňovací stružky budou 
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zpevněny hrubým skládaným kamenivem na návodní straně. Hustota svodnic se 
uvažuje 30-50 m se sklonem cca 3%. Nové vyústění stružek do lesního terénu bude 
provedeno min. 2 m od okraje sjezdovek.  
 
 
 
Vlivy na krajinný ráz 
 
Navrhované záměry nezmění charakter krajiny – uplatnění horizontu hraničního 
hřebene a velkého podílu lesních porostů, uplatnění terénních dominant Smrčiny, 
Hraničníku a Plechého významně neutrpí. Jejich nenarušenost technickými prvky 
však dotčena bude. Proto je úzký průsek lanovky hodnocen z hlediska vlivu na 
krajinný ráz jako únosný a přidání dalšího průseku evakuační sjezdovky jako vliv na 
hranici únosnosti. 
 
 
 
Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, lesní porosty 
 
V zájmovém území byl botanickým průzkumem potvrzen výskyt šesti zvláště 
chráněných druhů rostlin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., všechny kategorie 
druhy ohrožené. V zájmovém území byl botanickým průzkumem potvrzen výskyt 17 
druhů červeného seznamu (zahrnující i všech šest druhů zvláště chráněných). 
Botanický průzkum byl proveden na podstatně rozsáhlejším území, než jaké bude 
realizací záměru skutečně zničeno. Realizace záměru poškodí populace některých 
zvláště chráněných druhů rostlin a druhů červeného seznamu, nicméně většina 
populací má své jádro mimo zájmové území a v území nadále přežije.  
 
Zoologický průzkum bezobratlých potvrdil v zájmovém území výskyt osmi zvláště 
chráněných druhů ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o pět druhů brouků, a 
to tři střevlíky, jeden druh roháčka a jeden druh kovaříka, a tři druhy blanokřídlých 
konkrétně dva druhy čmeláka a jeden druh mravence. Zpracovatel fauny 
bezobratlých hodnotí negativní vlivy realizace záměru jako velice závažné.  
 
Zoologický průzkum obratlovců provedený zpracovatelem dokumentace ověřil 
v zájmovém území výskyt třinácti zvláště chráněných druhů ve smyslu zákona č. 
114/1992 Sb. Z materiálů NP a CHKO Šumava, která byly pro zpracování 
dokumentace ze Správ vyžádány, vyplývá, že v území je evidován výskyt 42 zvláště 
chráněných druhů živočichů ve smyslu citovaného zákona. Z toho tři druhy patří mezi 
kriticky ohrožené, 26 druhů mezi silně ohrožené a 13 druhů mezi ohrožené. 
Z uvedených údajů je zřejmé, že území je mimořádně zoologicky bohaté a negativní 
vliv realizace záměru na faunu je velmi významný.  
 
S výše uvedenou charakteristikou flóry a fauny území souvisí i kvalita ekosystémů. 
Většina plochy posuzovaného záměru jsou v současnosti bohaté a stabilní 
ekosystémy s vysokým stupněm ekologické stability, které by realizací byly negativně 
ovlivněny.  
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Z hlediska lesnického posouzení se na území regulačního plánu nacházejí lesy 
zvláštního určení a kolem vrcholu Hraničník lesy ochranné. Co se týče vlivu 
navrhovaného odlesnění na stabilitu okolních porostů vlivem větru je v posouzení 
konstatováno, že vzhledem k poloze zájmového území RP na závětrné straně 
masivu Smrčiny a Hraničníku nejsou lesní porosty, krom nejvyšší polohy na hřebenu, 
vystaveny přímému účinku bořivých větrů, které zde mají JZ-Z směr. Určité 
nebezpečí představují přepadavé větry vanoucí přes hřeben do vltavského údolí, 
nicméně nemají již takovou razanci a způsobují pouze jednotlivé vývraty smrku na 
silně podmáčených mikrolokalitách (svahová a podsvahová prameniště s potůčky). 
Na části trasy převládají předmýtné bukové porosty nebo porosty s významným 
zastoupením buku, které mají dostatečnou statickou stabilitu proti bořivým větrům. 
Ve spodní části s převahou kulturních smrčin, které jsou všeobecně proti větru velmi 
labilní, k vývratům téměř nedochází, protože zde vítr již nemá dostatečnou sílu. 
Dochází většinou pouze ke zlomům kmenů napadených hnilobou. Při navrhované 
šířce odlesnění v koridoru sjezdové trati nevznikne dostatečně velká plocha, aby byly 
ohroženy sousední porosty. Šířka odlesněného pruhu bude zhruba rovna šíři náseku, 
který se v širší oblasti běžně používá při obnově lesních porostů. Určité nebezpečí 
zvětšení plochy lze očekávat ve spodních partiích, ve smrkových monokulturách 
postižených loupáním a následně hnilobou, u nichž hrozí rozpad a předčasná 
obnova. Rizikové jsou podmáčené plochy, kde otevření porostu nastane vzhledem 
k nízkému zakmenění a neustálému prořeďování porostu novými vývraty, který se 
sjezdová trať pokud možno vyhýbá.  
 
 
 
Vlivy na ZCHÚ, prvky Natura 2000, VKP a památné stromy 
 
Rozvojová plocha, pro niž je navržen regulační plán, se rozkládá z větší části (cca 
90% plochy) uvnitř národního parku Šumava ve II. a I. zóně a z menší části (cca 10% 
plochy) uvnitř CHKO Šumava v I., II. a III. zóně. Šumava je zároveň biosférickou 
rezervací UNESCO. Záměr bude mít negativní vliv na uvedená ZCHÚ.  
 
Vlivy na soustavu Natura 2000 jsou vyhodnoceny samostatně. V závěru tohoto 
posouzení je uvedeno, že záměr ve variantách A, B, C, D shodně má významný 
negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a navíc má významný 
negativní vliv na jeden předmět ochrany (tetřev hlušec) v PO Šumava, čtyři předměty 
ochrany v EVL Šumava (9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny 
asociace Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) 
a jeden předmět ochrany ve FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys ostrovid). 
Dále má mírně negativní vliv na šest předmětů ochrany PO Šumava (čáp černý, datel 
černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný) a jeden předmět 
ochrany EVL Šumava (91E0). V rámci FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler je jako 
významný negativní hodnocen vliv na přírodní stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny 
Vaccinio-Piceetea a jako mírně negativní vliv na prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný 
les. Pouze ve variantě nulové nebyl identifikován ani potvrzen žádný negativní vliv na 
celistvost ani předmět ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000. 
 
V zájmovém území regulačního plánu se nachází především lesní porost, kam 
zasahuje horní část plochy RP (cca 90%). Dále zájmovým územím protékají tři 
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potoky, a to Novopecký potok, jeho levostranný přítok a Rasovka, dotčeny budou 
samotné toky i jejich nivy. Významné krajinné prvky zvlášť registrované příslušným 
orgánem ochrany přírody ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. ani registrované 
památné stromy se v území nacházejí.  
 
 
Vlivy na ÚSES 
 
V zájmovém území se rozkládá nadregionální biocentrum Smrčina, zahrnující horní 
partie lesních porostů svahů komplexu Smrčina – Hraničník (zhruba od lesní cesty 
od Nývltova mostu). Dále se v zájmovém území nachází lokální biocentrum 
zahrnující louky a lada v nivě potoka Rasovka. Větší negativní vliv lze očekávat u 
nadregionálního biocentra v lesních porostech. Nadregionální biocentrum bude 
negativně ovlivněno realizací záměru (dělící efekt koridoru) i provozem záměru 
(zejména u variant A a D, které mají sjezdovku).  
 
 
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
 
S realizací záměru jsou spojeny demolice zastaralých objektů bývalé pohraniční roty 
na Klápě. Jedná se o bývalé ubytovny, sklady, psí boudy, v současné době rozpadlé 
nebo neobyvatelné. Demolice objektů mimo tento areál nejsou plánovány.  
 
V zájmovém území se nachází jedna kulturní památka, a to Schwarzenberský 
plavební kanál. Linie lanovky bude tento kanál křížit, ale památka samotná nebude 
výstavbou ani provozem areálu nikterak dotčena.  
 
 
 
Shrnutí 
 
Jak vyplývá z jednotlivých kapitol předkládané dokumentace a z jednotlivých 
odborných studií, realizace záměru dle regulačního plánu „Propojení Klápa – 
Hraničník“ bude mít negativní vlivy na některé „přírodní“ složky životního prostředí 
dotčeného území. Nejzávažnější negativní vlivy byly identifikovány na soustavu 
Natura 2000 (EVL a PO), dále na ZCHÚ (NP a CHKO Šumava), ekosystémy a faunu 
území. Naopak v případě socioekonomického rozvoje oblasti jsou v případě realizace 
záměru dle regulačního plánu „Propojení Klápa – Hraničník“ očekávány významné 
pozitivní efekty.  
 
 
 
Doporu čená varianta 
 
Z hlediska vlivů na „přírodní“ složky životního prostředí je pořadí variant od nejhorší 
po nejlepší A, D, B, C. Z hlediska socioekonomických vlivů je pořadí variant od 
nejhorší po nejlepší obrácené, tedy C, B, D, A. Výběr varianty příjezdové komunikace 
je možno ponechat na jiných (zejména technických) kritériích, neboť zde jsou 
hodnocené varianty 1, 2(a), 2(b) z hlediska vlivů na životní prostředí srovnatelné. 
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Závěr 
 
Jak vyplývá z § 45i, odst. 9) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
v případě prokázání negativního vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo 
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a pokud neexistuje variantní 
řešení bez negativního vlivu lze schválit jen variantu s nejmenším možným 
negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a 
až po uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové 
soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.  
 
Předkládaná dokumentace EIA přináší podklady nezbytné pro vyhodnocení, zda 
veřejný zájem socioekonomického rozvoje oblasti převažuje nad veřejným zájmem 
ochrany přírody. Pro případ, že bude veřejný zájem socioekonomického rozvoje 
oblasti vyhodnocen jako převažující, jsou pro realizaci záměru dle regulačního plánu 
„Propojení Klápa – Hraničník“ v kapitole dokumentace D.IV. Charakteristika opatření 
k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní 
prostředí navržena příslušná opatření. 
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H. PŘÍLOHY 
 
Část předkládané dokumentace EIA B. Přílohy obsahuje: 
 

Příloha č. 1 
Mapa širších vztahů, 1 : 50 000 
 
Příloha č. 2 
Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, 1 : 100 000 
 
Příloha č. 3 
Vodohospodářská mapa, 1 : 50 000 
 
Příloha č. 4 
Podrobná mapa zájmového území, cca 1 : 15 000 
 
Příloha č. 5 
Velkoplošná ZCHÚ včetně zonace, cca 1 : 15 000 
 
Příloha č. 6 
Území soustavy Natura 2000, 1 : 50 000 
 
Příloha č. 7 
Územní systém ekologické stability, cca 1 : 15 000 
 
Příloha č. 8 
Rozmístění traťových podpěr v terénu, cca 1 : 15 000 
 
Příloha č. 9 
Fotodokumentace 
 
Příloha č. 10 
Soupis rostlinných druhů v lokalitě 
 
Příloha č. 11 
Podklady převzaté od projektanta 
 
Příloha č. 12 
Zjišťovací řízení 
 
Příloha č. 13 
Doklady 

 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu o vztahu posuzovaného záměru k územně 
plánovací dokumentaci nelze v tomto případě přiložit, neboť hodnoceným „záměrem“ 
je regulační plán, jehož zpracování vyplývá ze Zásad územního rozvoje Jihočeského 
kraje (ZÚR JČK jsou samy územně plánovací dokumentací).  
 
Stanovisko orgánu ochrany přírody z hlediska vlivů záměru na území evropsky 
významných lokalit a ptačích oblastí podle §45i zákona č.114/1992 Sb. v platném 
znění je součástí přílohové části B. Přílohy (Příloha č.  13 Doklady).  
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