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Přehled zkratek 
 
AOPK Agentura ochrany přírody a krajiny 
a.s. akciová společnost 
BPEJ bonitovaná půdně-ekologická jednotka 
ČGS Česká geologická služba 
ČOV čistírna odpadních vod 
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí 
ČR Česká republika 
ČSN Česká technická norma (resp. dřívější Československá technická norma) 
ČSO Česká společnost ornitologická 
EHS Evropské hospodářské společenství 
EIA posouzení vlivů na životní prostředí (angl. Environmental Impact Assessment) 
EO ekvivalentní obyvatel 
EVL evropsky významná lokalita 
FFH Fauna-Flora-Habitat Gebiet (analogie EVL v německy mluvících zemích) 
CHKO chráněná krajinná oblast 
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod 
KHS krajská hygienická stanice 
k.ú. katastrální území 
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj 
MZe Ministerstvo zemědělství 
MŽP Ministerstvo životního prostředí České republiky 
n.m. nad mořem 
NPP národní přírodní památka 
NPR národní přírodní rezervace 
NRBK nadregionální biokoridor 
NV nařízení vlády 
LD lanová dráha 
LBC lokální biocentrum 
LBK lokální biokoridor 
OOO odbor ochrany ovzduší 
OOV odbor ochrany vod 
OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 
ORL odlučovač ropných látek 
PO ptačí oblast 
PP přírodní památka 
PR přírodní rezervace 
p.t. pod terénem 
PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 
RP regulační plán 
s.r.o. společnost s ručením omezeným 
SCHKO správa chráněné krajinné oblasti 
SEA posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (angl. Strategic Environmental Assessment) 
ŠED šumavská elektrická dráha 
TR transformovna 
ÚPD územně plánovací dokumentace 
ÚP VÚC územní plán velkého územního celku 
ÚSES územní systém ekologické stability 
VN vysoké napětí 
VKP významný krajinný prvek 
ZCHÚ zvláště chráněné území 
ZOPK zákon o ochraně přírody a krajiny 
ZPF zemědělský půdní fond 
ZÚR zásady územního rozvoje 
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Úvod, přehled výchozích podkladů 

Posudek o vlivech záměru na životní prostředí (dále jen "posudek") je vypracován ve smyslu § 9 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). 

Předmětem posudku je záměr oznamovatele Jihočeský kraj (IČ: 70890650) 

"Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník". 

Procesní a jiné podklady pro zpracování posudku jsou následující: 
[1] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Oznámení podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 

na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Alexandra Čurnová a kol., EIA SERVIS s.r.o., 4.3.2011 

[2] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Zveřejnění informace o oznámení. Krajský úřad Jihočeského kraje, 
č.j.: KUJCK 7269/2011 OZZL/2/To ze dne 8.3.2011 

[3] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Vyjádření k oznámení záměru: 

[3.1] Městský úřad Prachatice 
č.j.: ŽP: 13744/2011 ze dne 21.3.2011 

[3.2] Městský úřad Český Krumlov 
č.j.: MUCK 12403/2011/OŽPZ/Ra ze dne 31.3.2011 

[3.3] Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice 
zn.: ČIŽP/42/IPP/1103694.001/11/CJN ze dne 28.3.2011 

[3.4] Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 
č.j.: KHSJC 04941/2011/HOK.CK ze dne 21.3.2011 

[3.5] Okrašlovací spolek Zdíkovska 
ze dne 25.3.2011 

[3.6] Hnutí DUHA - Místní skupina České Budějovice 
ze dne 12.3.2011 

[3.7] Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika 
ze dne 28.3.2011 

[3.8] Sdružení Jihočeské matky 
ze dne 29.3.2011 

[3.9] Česká společnost ornitologická 
ze dne 25.3.2011 

[3.10] Calla, Sdružení pro záchranu prostředí 
ze dne 28.3.2011 

[3.11] Správa Chráněné krajinné oblasti Šumava 
č.j.: NPS 02539/2011 ze dne 28.3.2011 

[3.12] Správa Národního parku Šumava 
zn.: SZ NPS 02019/2011/2 - NPS 02672/2011 ze dne 30.3.2011 

[4] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Předání závěru zjišťovacího řízení s žádostí o zveřejnění. Krajský úřad 
Jihočeského kraje, č.j.: KUJCK 7269/2011/OZZL/22To ze dne 8.4.2011 

[5] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Závěr zjišťovacího řízení. Krajský úřad Jihočeského kraje, č.j.: KUJCK 7269/2011 
OZZL/22/To ze dne 8.4.2011 

Dle závěru zjišťovacího řízení [5], vydaného příslušným úřadem (Krajský úřad Jihočeského kraje), má záměr významný vliv na 
životní prostředí a bude proto posuzován podle zákona. Zároveň příslušný úřad sdělil, že v dokumentaci vlivů na životní prostředí dle 
přílohy č. 4 k zákonu je nutné zohlednit či vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které jsou 
uvedeny v došlých vyjádřeních [3.1] - [3.12]: 

[6] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (včetně překladu výtahu z dokumentace do německého jazyka). RNDr. Vojtěch 
Vyhnálek, CSc. a kol., EIA SERVIS s.r.o., 31.10.2011 
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[7] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. Krajský úřad 
Jihočeského kraje, č.j.: KUJCK 7269/2011/OZZL/28/Hon ze dne 14.11.2011 

[8] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Vyjádření k dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí: 
[8.1] Město Horní Planá 

ze dne 9.2.2012 
[8.2] Obec Nová Pec 

zn.: 129/2012 ze dne 9.2.2012 
[8.3] Obec Černá v Pošumaví 

ze dne 9.2.2012 
[8.4] Obec Stožec 

č.j.: ST/136/2/2012 ze dne 9.2.2012 
[8.5] Městský úřad Prachatice 

č.j.: ŽP: 54758/2011 ze dne 5.12.2011 
[8.6] Městský úřad Český Krumlov 

č.j.: MUCK 59814/2011/OŽPZ/Ra ze dne 8.12.2011 
[8.7] Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice 

zn.: ČIŽP/42/IPP/1103694.002/11/CJN ze dne 6.12.2011 
[8.8] Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 

č.j.: KHSJC 27373/2011/HOK.CB CK ze dne 19.12.2011 
[8.9] Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 

zn.: 1677/11 ze dne 16.1.2012 
[8.10] Správa Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava 

zn.: NPS 10510/2011 ze dne 9.2.2012 
[8.11] Okrašlovací spolek Zdíkovska 

ze dne 14.12.2011 
[8.12] Calla, Sdružení pro záchranu prostředí 

ze dne 16.12.2011 
[8.13] Sdružení Jihočeské matky 

ze dne 7.12.2011 
[8.14] Česká společnost ornitologická 

ze dne 14.12.2011 
[8.15] Hnutí DUHA - Místní skupina České Budějovice 

ze dne 26.1.2011 
[8.16] Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika 

ze dne 14.12.2011 
[8.17] Společnost pro trvale udržitelný život 

ze dne 22.11.2011 
[8.18] ČR - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihočeský kraj 

zn.: 1163/11/31.103/Ka ze dne 17.1.2012 
[8.19] Ministerstvo průmyslu a obchodu 

zn.: 47925/2011/03100 ze dne 23.1.2012 
[8.20] Ministerstvo dopravy 

zn.: 33/2012-910-UPR/2 ze dne 2.2.2012 
[8.21] Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

č.j.: HSCB-143-1/2012 UO-PT ze dne 17.1.2012 

Vzhledem k tomu, že v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí [6] byly zpracovatelem identifikovány vlivy, které přesahují 
hranice České republiky, postoupil krajský úřad zajištění procesu posuzování Ministerstvu životního prostředí, které je dle § 21 
písm. f) zákona příslušným úřadem. Ministerstvo životního prostředí opětovně zveřejnilo dokumentaci. Zároveň upozornilo Krajský 
úřad Jihočeského kraje na skutečnost, že pořizování regulačního plánu nadále nelze provádět ve sloučeném řízení dle § 72 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale nejprve musí být 
dokončen proces posuzování vlivů na životní prostředí a následně pak jeho výstupy zohledněny při pořizování regulačního plánu dle 
stavebního zákona: 
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[9] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Upozornění ústředního správního úřadu na střet s § 72 zákona č. 183/2006 Sb. 
Ministerstvo životního prostředí, zn.: 25310/ENV/12 ze dne 26.3.2012 

[10] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 
Ministerstvo životního prostředí, zn.: 30266/ENV/12 ze dne 12.4.2012 

[11] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Vyjádření k opětovně zveřejněné dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí: 
[11.1] Jihočeský kraj, Mgr. Jiří Zimola, hejtman 

ze dne 14.5.2012 
[11.2] Městský úřad Prachatice 

zn.: ŽP: 15094/2012 ze dne 25.4.2012 
[11.3] Městský úřad Český Krumlov 

zn.: MUCK 17705/2012/OŽPZ/Ra ze dne 10.5.2012 
[11.4] Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice 

zn.: ČIŽP/42/IPP/1103694.002/11/CJN ze dne 19.4.2012 
[11.5] Okrašlovací spolek Zdíkovska 

ze dne 17.5.2012 
[11.6] Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 

č.j.: 1303/780/12 ze dne 21.5.2012 
[11.7] Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 

č.j.: 1186/740/12 ze dne 25.4.2012 
[11.8] Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků 

č.j.: 1206/630/12 ze dne 18.5.2012 

Ministerstvo životního prostředí současně informovalo o záměru Rakouskou stranu. Rakouská strana se k záměru vyjádřila: 

[12] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Vyrozumění o záměru, kdy dotčené území může zasahovat i mimo území České 
republiky. Ministerstvo životního prostředí, zn.: 30269/ENV/12 ze dne 13.4.2012 

[13] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Vyjádření Rakouské strany: 
[13.1] Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní Rakousko, Hornorakouský úřad pro životní 

prostředí) 
ze dne 26.6.2012 

[13.2] Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní Rakousko, Hornorakouský úřad pro životní 
prostředí) 
ze dne 29.6.2012 

[13.3] Die Grünen, Bezirk Rohrbach (Zelení, okres Rohrbach) 
ze dne 30.7.2012 

[13.4] Kuratoriums des Nationalpark Kalkalpen (Kuratorium národního parku Kalkalpen) 
ze dne 31.7.2012 

[13.5] Eva Schlegel, Dipl.Päd., Rohrbach (Eva Schlegel, diplomovaný pedagog, Rohrbach) 
ze dne 17.7.2012 

[13.6] Oesterreichischer Alpenverein, Sektion Rohrbach (Rakouské alpské sdružení, sekce Rohrbach) 
ze dne 22.7.2012 

[13.7] Dreiländerinfrastrukturverein, Schwarzenberg am Böhmerwald (Sdružení pro infrastrukturu tří zemí, Schwarzenberg 
am Böhmerwald) 
ze dne 28.7.2012 

[13.8] Vzor 1 (11 obdobných vyjádření): 
- Naturschutzbund Oberösterreich, ze dne 28.6.2012 
- Naturfriends International, ze dne 26.6.2012 
- Öffentliche Volksschule Neufelden, z července 2012 
- Österreichische Naturschutzjugend-Oberösterreich, ze dne 20.7.2012 
- Interessengemeinschaft Böhmerwald, z července 2012 
- Renate Rachbauer, ze dne 27.7.2012 
- EZM EnergieZukunftMühlviertel, z července 2012 
- Franz Lasinger, z července 2012 
- Thomas Engleder, Mag., ze dne 24.7.2012 
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- Dipl.Päd. Helmut Eder, ze dne 31.7.2012 
- (nečitelný podpis), nedatováno (MŽP ČR doručeno 24.7.2012) 

[13.9] Internationale Arbeitsgemeinschaft Grünes Band (IAG) (Mezinárodní sdružení Zelený pás) 
ze dne 29.6.2012 

Na základě žádosti rakouské strany o prodloužení lhůty pro vyjádření se k dokumentaci sdělilo Ministerstvo životního prostředí, že 
lhůta je prodloužena. Přitom požádalo o potvrzení skutečnosti, že Rakouská republika má zájem zúčastnit se procesu EIA a pokud 
ano, aby poskytlo údaje o stavu životního prostředí na rakouském dotčeném území tak, aby mohly být tyto informace v procesu EIA 
zohledněny. Zároveň se dotázalo, zda rakouská strana požaduje konání mezistátní konzultace. MŽP též požádalo o informace 
o plánovaných aktivitách souvisejících s rozšířením lyžařského areálu Hochficht/Reischlberg na rakouské straně, které by mohly mít 
se záměrem "Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník" kumulativní vliv, což by bylo třeba zohlednit v národních procesech EIA 
na jednotlivé projekty, a o tom, zda jsou tyto rozvojové aktivity posuzovány v procesu EIA a jak je do tohoto procesu zapojena Česká 
republika: 

[14] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Potvrzení o prodloužení lhůty pro vyjádření se k dokumentaci záměru rakouskou 
veřejností a žádost o informace o navazujících aktivitách na rakouské straně. Ministerstvo životního prostředí, 
zn.: 61340/ENV/12 ze dne 13.7.2012 

Rakouská strana potvrdila účast na přeshraničním řízení, žádá o konzultace a přislíbila poskytnutí požadovaných informací: 

[15] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Potvrzení účasti na přeshraničním řízení. Spolkový ministr životního prostředí, 
zn.: BMLFUW-UW.1.4.2/0069-V/1/2012 ze dne 8.8.2012 

Ministerstvo životního prostředí současně zajistilo zpracování posudku oprávněnou osobou (zpracovatel tohoto posudku), o této 
skutečnosti informovalo i oznamovatele záměru: 

[16] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Žádost o zpracování posudku o vlivech záměru na životní prostředí. Ministerstvo 
životního prostředí, zn.: 70139/ENV/12 ze dne 22.8.2012 

Ministerstvo životního prostředí zároveň požádalo oznamovatele záměru o doplnění dokumentace o nové skutečnosti: 
[17] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Doplnění dokumentace o nové skutečnosti ve vazbě na poskytnuté informace 

o stavu životního prostředí na rakouském území ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona. Ministerstvo životního prostředí, 
zn.: 78914/ENV12 ze dne 14.9.2012. Včetně příloh: 

[17.1] Poskytnutí údajů o stavu životního prostředí na rakouském území. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft, Anlagenbezogener Umweltschutz, Abteilung VI/1, 23.8.2012 

[17.2] Dopis hornorakouského úřadu příslušného pro EIA ze dne 21.8.2012 
[17.3] Dopis odboru zemědělství a lesnictví Spolkové země Horní Rakousko ze dne 14.8.2012 
[17.4] Dopis odboru ochrany přírody Spolkové země Horní Rakousko ze dne 13.8.2012 
[17.5] Nařízení hornorakouské zemské vlády, kterým se prohlašuje území "Böhmerwald a Mühltäler" za evropské 

chráněné území (č. 89) 
[17.6] Nařízení hornorakouské zemské vlády, kterým se pro evropské chráněné území "Böhmerwald a Mühltäler" vydává 

Plán péče o krajinu (č. 18) 
[17.7] Návod k přístupu k informacím k evropskému chráněnému území "Böhmerwald a Mühltäler" na internetu 
[17.8] CD s dalšími informacemi k evropskému chráněnému území 

Protože oznamovatel záměru byl podkladem [17] požádán o doplnění dokumentace, nezačala plynout lhůta pro zpracování tohoto 
posudku. Zpracovatel posudku tedy v mezidobí provedl vlastní rekognoskaci dotčeného území a s dotčenými stranami projednal 
některé informace, vztahující se jak k technickému řešení záměru, tak k dotčenému území. Účelem těchto prací a jednání bylo 
ověření v dokumentaci uváděných údajů, zjištění informací nezbytných pro zpracování posudku a také ověření údajů, vstupujících 
do procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Šlo o tyto činnosti: 
[18] Vlastní terénní prohlídka dotčeného území, 14.9.2012 

[19] Účast na jednání mezi MŽP, oznamovatelem záměru, zpracovatelem dokumentace a zpracovatelem posudku, konaném 
v sídle MŽP, Vršovická 65, Praha dne 3.10.2012 

Dne 21.10.2013 byl zpracovateli tohoto posudku doručen doplněk dokumentace: 

[20] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Doplněk dokumentace podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc. a kol., EIA SERVIS s.r.o., srpen 2013 

[21] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Předání doplňku dokumentace. Ministerstvo životního prostředí, 
zn.: 66139/ENV/13 ze dne 2.10.2013 
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Dnem převzetí doplňku dokumentace (21.10.2013) začala plynout lhůta pro zpracování tohoto posudku. Zpracovatel posudku po 
prostudování doplňku dokumentace konstatoval, že obsahuje všechny požadované údaje. Zároveň s ohledem na složitost 
problematiky požádal MŽP o prodloužení lhůty pro zpracování posudku o dalších 30 dnů (tj. celkem 90 dnů): 

[22] Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník. Převzetí doplňku dokumentace, žádost o prodloužení lhůty pro zpracování 
posudku. Ing. Petr Mynář, INVEK s.r.o., 29.10.2013 

Ministerstvo životního prostředí s prodloužením lhůty souhlasí: 

[23] Posudek o vlivech záměru "Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník" na životní prostředí - prodloužení lhůty. Ministerstvo 
životního prostředí, zn.: 78907/ENV/13 ze dne 20.12.2013 

-------------------- 

Cílem předkládaného posudku je především (ve smyslu přílohy č. 5 k zákonu): 
• posouzení dokumentace, technického řešení záměru a opatření, navržených k omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí, 
• vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci, 
• celkové posouzení akceptovatelnosti záměru z hlediska vlivů na životní prostředí, 
• návrh stanoviska příslušného úřadu. 

Posudek je zpracován na základě dokumentace a všech podaných vyjádření k ní. V rámci zpracování posudku není posuzovaná 
dokumentace přepracovávána ani doplňována. 

Posudek je zpracován držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona. Ke zpracování posudku byly 
vyžádány dílčí podklady k ověření údajů o vlivech provedení záměru na životní prostředí od jiných odborníků, jejichž jmenný seznam 
je uveden na straně 2 tohoto posudku. Zvláštní pozornost byla přitom věnována posouzení vlivů podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (posouzení vlivů na PO/EVL - Natura 2000), které je v daném případě klíčové. Z tohoto 
důvodu byl v rámci zpracování posudku vyžádán oponentní posudek dvou nezávislých autorizovaných osob k provádění posouzení 
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. Oba zpracované oponentní posudky jsou přiloženy v přílohové části tohoto posudku. 

Osoby, které se zúčastnily na zpracování tohoto posudku, se, a to ani dílčím způsobem, nepodílely na zpracování oznámení nebo 
dokumentace. 
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  I.   
 

(ZÁKLADNÍ ÚDAJE) 

   I.1.    Název záměru 

Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník 

   I.2.    Kapacita (rozsah) záměru 

Základní kapacitní údaje jsou následující: 
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 S7,5/50 (mimo plochu regulačního plánu). 

 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 regulačního plánu). 

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 S7,5/50 (mimo plochu regulačního plánu). 

 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 S7,5/50 (mimo plochu regulačního plánu). 

 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 S7,5/50 (mimo plochu regulačního plánu). 

 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 regulačního plánu). 

   I.3.    Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území) 

Záměr je umístěn v prostoru následujících územních jednotek: 

Kraj Okres   Obec   Katastrální území 

Jihočeský Prachatice  Nová Pec  Nová Pec 
 Český Krumlov  Horní Planá  Zvonková 

   I.4.    Obchodní firma oznamovatele 

Jihočeský kraj 

   I.5.    IČ oznamovatele 

70890650 

   I.6.    Sídlo oznamovatele 

U zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

Oprávněný 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 



 
   REGULAČNÍ PLÁN PROPOJENÍ KLÁPA - HRANIČNÍK 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0221-12/D01     
Vydání:  01     

Strana:  12 z 77    
 

FileName: Klapa-Hranicnik_pos(1).doc 
SaveDate: 21.1.2014 

  II.   
 

(POSOUZENÍ DOKUMENTACE) 

V této kapitole je provedeno posouzení dokumentace z následujících hledisek: 
• úplnost dokumentace, 
• správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení, 
• hodnocení variant, 
• hodnocení vlivů přesahujících státní hranice. 

   II.1.    Úplnost dokumentace 

Úplnost dokumentace je hodnocena ze dvou hledisek: 
• splnění formálních požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
• splnění věcných požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Dokumentace obsahuje všechny požadované části a přílohy. Formální náplň jednotlivých částí dokumentace i jejích příloh odpovídá 
požadovanému rozsahu přílohy č. 4 k zákonu a je následující: 
• Oznámení záměru1: 

• Textová část (25 stran) 
• Příloha 1  Přehledná situace (měřítko 1:50 000, 1 formát A4) 
• Příloha 2  Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, návrh z roku 2010 (měřítko 1:50 000, 1 formát A4) 
• Příloha 3  Stanovisko NP a CHKO Šumava k zadání regulačního plánu podle §45i zákona (2 strany) 

• Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí: 
• A. Textová část (179 stran) 
• B. Přílohy: 

• Příloha 1  Mapa širších vztahů (měřítko 1:50 000, 1 formát A4) 
• Příloha 2  Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje, návrh z roku 2011 (měřítko 1:100 000, 1 formát A4) 
• Příloha 3  Vodohospodářská mapa (měřítko 1:50 000, 1 formát A4) 
• Příloha 4  Podrobná mapa zájmového území (měřítko cca 1:15 000, 1 formát A3) 
• Příloha 5  Velkoplošná ZCHÚ (měřítko cca 1:15 000, 1 formát A3) 
• Příloha 6  Území soustavy NATURA (měřítko 1:50 000, 1 formát A4) 
• Příloha 7  Územní systém ekologické stability (měřítko cca 1:15 000, 1 formát A3) 
• Příloha 8  Rozmístění traťových podpěr (měřítko cca 1:10 000, 1 formát A3) 
• Příloha 9  Fotodokumentace (6 stran) 
• Příloha 10  Seznam nalezených druhů vyšších rostlin v lokalitě (7 stran) 
• Příloha 11  Podklady převzaté od projektanta (4x4 formáty A4, 2x1 formát A3) 
• Příloha 12  Zjišťovací řízení (33 stran) 
• Příloha 13  Doklady (13 stran) 

• C. Posouzení vlivů záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 
Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., říjen 2011 (94 stran) 

• D. Posouzení lesních porostů. WV PROJECTION SERVICE s.r.o., září 2011 (58 stran) 
• E. Hydrogeologické posouzení. HYDROPRŮZKUM ČB s.r.o., EIA SERVIS s.r.o., říjen 2011 (6 stran) 
• F. Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz. Ing. arch Ivan Vorel - ATELIER V, říjen 2011 (86 stran) 
• G. Fauna bezobratlých zájmové oblasti. EIA SERVIS s.r.o., říjen 2011 (16 stran) 
• H. Hluková studie. EIA SERVIS s.r.o., říjen 2011 (28 stran + 30 stran příloh) 
• I. Rozptylová studie. EIA SERVIS s.r.o., EKOPOR, září 2011 (31 stran + 38 stran příloh) 
• J. Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví. EIA SERVIS s.r.o., říjen 2011 (27 stran) 
• K. Socio-ekonomická analýza vlivu projektu Klápa-Hraničník na oblast severozápadní části Lipenska. INCOMA GfK, 
říjen 2011 (108 stran) 

                                                             
1 Oznámení záměru není předmětem tohoto posudku, údaje jsou uvedeny pouze pro úplnost. 
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• Překlad do německého jazyka - D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti 
a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů, G. Shrnutí netechnického charakteru a Údaje o lokalitě FFH Gebiet 
Böhmerwald und Mühltäler (AT3121000) (24 stran) 

• Doplněk dokumentace (31 stran), 
• Textová část (35 stran) 
• Příloha 1  Dopis MŽP, zahájení mezistátního posuzování vlivů záměru na životní prostředí (5 stran) 
• Příloha 2  Dopis MŽP, vrácení dokumentace k doplnění (4 strany) 
• Příloha 3  Záznam z jednání na MŽP dne 3.10.2012 (7 stran) 
• Příloha 4  Záznam z jednání na MŽP dne 24.10.2012 (3 strany) 
• Sdělení zpracovatele hodnocení vlivů na PO/EVL prof. RNDr. Vladimíra Bejčka, CSc. (1 strana) 

Z formálního hlediska je tedy dokumentace úplná. 

Z věcného hlediska se dokumentace věnuje všem relevantním okruhům životního prostředí. Zvláštní pozornost je věnována 
rozhodujícím okruhům, tj. v daném případě vlivům na přírodu a krajinu, včetně vlivů na PO/EVL (Natura 2000). V dokumentaci jsou 
věcně vypořádány všechny okruhy zjišťovacího řízení a také požadavky na doplnění dokumentace. Z věcného hlediska je tedy 
dokumentace úplná. 

II.1. Úplnost dokumentace - závěr zpracovatele posudku: 

Z formálního hlediska je dokumentace úplná. 

Rozsah dokumentace odpovídá požadavkům zákona. Všechny části dokumentace jsou věcně zpracovány v takovém obsahu 
a rozsahu, který zohledňuje významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a respektuje požadavky, stanovené v rámci 
zjišťovacího řízení a specifikaci požadavků na doplnění dokumentace. Z věcného hlediska je tedy dokumentace úplná. 

Dílčí výhrady lze mít k řazení údajů do jednotlivých kapitol, které ne vždy odpovídá jejich obsahovému zaměření. 

   II.2.    Správnost údajů uvedených v dokumentaci včetně použitých metod hodnocení 

V této kapitole posudku je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. 

Pro každou část a kapitolu dokumentace je uveden komentář zpracovatele posudku, který obsahuje stanovisko zpracovatele 
posudku k obsahu a úrovni zpracování. Je prověřena správnost předkládaných údajů, metody a úroveň zpracování včetně způsobu 
prezentace výsledků hodnocení. V případě zjištění nedostatků ve zpracování je uvedeno, jak tyto nedostatky mohou ovlivnit závěry 
posouzení vlivů. 

ČÁST A  ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

Komentář zpracovatele posudku: 
Jsou uvedeny všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek. 

ČÁST B  ÚDAJE O ZÁMĚRU 

B.I. Základní údaje 
Kapitola je členěna do 9 dílčích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatně. 

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č. 1 
V kapitole je uveden název záměru a údaje k jeho zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí, v platném znění. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Je uvedeno "Propojení Klápa - Hraničník", z kontextu procesu posuzování a souvisejících podkladů však vyplývá název "Regulační 
plán Propojení Klápa - Hraničník". Jde o formální připomínku. 

Zařazení dle přílohy č. 1 zákona je korektní. 
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B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru 
V kapitole jsou uvedeny nezbytné kapacitní údaje záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Kapacitní údaje jsou uváděny pro jednotlivé varianty velmi podrobně. Obsah se částečně prolíná s kapitolou B.I.5. Přehled variant 
resp. B.I.6. Popis technického řešení, což je v tomto případě opodstatněné (záměr nemá jeden jasně definovaný kapacitní parametr, 
který by bylo možno použít k definici kapacity, ze zákona ani nevyplývá žádný limitní parametr, který by bylo možno použít 
k porovnání). 

B.I.3. Umístění záměru 
V kapitole je uvedena územní identifikace umístění záměru. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou korektní. 

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Kapitola obsahuje obecné (nekvantifikované) údaje ke spolupůsobícím vlivům stávajících a připravovaných aktivit v území. Závěrem 
je uvedeno, že v území bude pravděpodobně docházet ke kumulaci vlivů a příspěvek posuzovaného záměru bude mít značný podíl. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Údaje ke kumulaci jsou uváděny v obecné rovině, přesto se lze se závěrem ztotožnit. Vyhodnocení zde obecně uvedených 
kumulativních vlivů by se měla objevit v dalších kapitolách dokumentace (resp. v jejím závěru), to bude posouzeno níže. 

Formálně nutno uvést, že charakter záměru (jak předpokládá název kapitoly) uveden není. Z kontextu je však zřejmé, že jde 
o vymezení koridoru pro novostavbu lanové dráhy, dalších souvisejících staveb a nezbytné infrastruktury. 

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled zvažovaných variant 
Kapitola obsahuje údaje ke zdůvodnění potřeby záměru, které lze ve stručnosti shrnout takto: 
•  potřeba přímého propojení Lipenska s existujícím skiareálem Hochficht, nacházejícího se na rakouské straně horského masivu, 

a tím podpořit turistický rozvoj oblasti, aniž by byl na české straně budován lyžařský areál (který byl již v minulosti odmítnut). 

Dále jsou uvedeny základní údaje (výčet prvků) jednotlivých variant A až D. K nim je pro účely vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
přiřazena nulová varianta (s pracovním názvem varianta E). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Zdůvodnění potřeby záměru je prezentováno srozumitelně. Bez připomínek. 

Variantní řešení je rovněž tak jasné a zřejmé. Dílčí metodickou výhradu lze mít k označení nulové varianty jako další z aktivních 
variant s tím, že tyto varianty budou přímo porovnávány. Smyslem nulové varianty totiž není vytvářet další variantu, která je (resp. 
bude) přímo porovnávána s aktivními variantami. Nulová varianta slouží jako referenční rámec, který definuje stávající stav životního 
prostředí (resp. jeho vývojové trendy) bez realizace záměru, na jehož pozadí jsou hodnoceny vlivy aktivních variant. Nejde tedy 
o variantu, která by byla v procesu posuzování vlivů variantou plnohodnotnou, bylo ji možno po oznamovateli (obecně kteréhokoli) 
záměru vyžadovat a byla (na základě různých ukazatelů) srovnávána s variantami aktivními. Účelem a smyslem procesu posouzení 
vlivů je zejména porovnání vlivů variant aktivních (tedy "variant záměru") a vyhodnocení jejich únosnosti. Případ, že žádná 
z aktivních variant není z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelná, tak neznamená "volbu nulové varianty" ale "odmítnutí záměru 
ve všech aktivních variantách". 

Tímto nerozporujeme základní přístup zpracovatele dokumentace (uvedená interpretace se objevuje napříč celou dokumentací, 
jejím doplňku a přílohách), na věcné závěry určitě nemá vliv. Při zpracování tohoto posudku však nulovou variantu nepovažujeme za 
variantu stejné úrovně s variantami aktivními. 

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru 
V dokumentaci je uveden popis technického a technologického řešení jednotlivých součástí záměru. Vychází přitom z popisu 
součástí varianty A (která je variantou maximální, obsahující všechny uvažované prvky záměru) v tomto rozsahu: 
• lanová dráha, 
• odjezdová evakuační sjezdovka, 
• parkoviště, 



 
   REGULAČNÍ PLÁN PROPOJENÍ KLÁPA - HRANIČNÍK 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0221-12/D01     
Vydání:  01     

Strana:  15 z 77    
 

FileName: Klapa-Hranicnik_pos(1).doc 
SaveDate: 21.1.2014 

• přístupová cesta z Nové Pece (ve dvou variantách trasy a územní rezervou pro trať Šumavské elektrické dráhy), 
• dolní terminál lanové dráhy na Klápě (ve třech částech - pohonná stanice lanové dráhy, nástupní prostory lanové dráhy 

a multifunkční objekt služeb pro návštěvníky), 
• horní terminál lanové dráhy na Hraničníku (ve třech částech - vratná stanice lanové dráhy, objekt služeb pro návštěvníky 

a vyhlídkové zařízení (rozhledna)), 
• technická infrastruktura (vodovod, kanalizace, plyn, elektřina, technika zasněžování v linii sjezdovky). 

Pro ostatní varianty B až D jsou komentovány rozdíly oproti variantě A. 

Dále je uveden popis provozu záměru, zahrnující čas návštěvnického (běžné služby pro návštěvníky) a servisního (úprava 
sjezdovky, zasněžování) provozu, opět s rozdělením na jednotlivé varianty. 

Podrobně je popsána fáze výstavby záměru, včetně dopravy na jednotlivé lokality výstavby (dolní terminál, horní terminál, lanová 
dráha, evakuační sjezdovka), uvolnění plochy stavenišť (demolice resp. kácení), inženýrské sítě (vodovod, kanalizace dešťová 
a splašková), technologie zasněžování, elektrické a sdělovací systémy a nezbytné výkopy pro sítě. Dále jsou uvedeny údaje 
o zařízení staveniště, deponiích a zdrojích materiálů, počtech pracovníků, předpokládané technice a předpokládaném 
harmonogramu výstavby. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Popis je pro účely posouzení vlivů na životní prostředí odpovídající a poskytující dostatečný podklad pro navazující části 
dokumentace. Bez významných připomínek. 

Dílčí výhrady lze mít k chybějícímu údaji o zdroji vody pro zasněžování (u variant A a D) - až v kapitole B.II.2. Voda jsou uvedeny 
údaje o realizaci přírodní vodní nádrže zahrazením údolí potoka Rasovky. Tento údaj měl být (pokud má být nádrž považována za 
součást záměru) součástí technického popisu. Dále lze vytknout absenci údajů o letním provozu záměru (popis je zaměřen prakticky 
výhradně na zimní provoz, včetně uvažovaných provozních hodin, přičemž v letním období uváděný čas provozu mezi 9. - 17. 
hodinou s největší pravděpodobností nebude odpovídat realitě) a o počtu pracovníků záměru (zaměstnaneckých míst). 

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
Dokumentace uvádí, že termíny nejsou stanoveny. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 
V kapitole je uveden výčet dotčených krajů a obcí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí 
Je uvedeno, že regulační plán nahradí územní rozhodnutí na všechny stavby veřejné infrastruktury. Pro stavební povolení jsou 
uvedeny alternativně stavební úřad Volary resp. stavební úřad Horní Planá. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Bez připomínek. 

B.II. Údaje o vstupech 
Kapitola je členěna do 4 dílčích kapitol, které jsou dále posuzovány samostatně. 

B.II.1. Půda 
Je uveden trvalý i dočasný zábor pro jednotlivé řešené varianty v rámci RP a doprovodných staveb (příjezdová komunikace, nádrž 
zasněžování). Jeho nároky jsou prezentovány následně: 
• varianta A - trvalý zábor 54 563 m2, dočasný zábor 127 208 m2, 
• varianta B - trvalý zábor 54 563 m2, dočasný zábor 69 571 m2, 
• varianta C - trvalý zábor 53 259 m2, dočasný zábor 69 571 m2, 
• varianta D - trvalý zábor 53 259 m2, dočasný zábor 127 208 m2, 
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Ve všech případech jsou předmětem záboru plochy ZPF, PUPFL a ostatní plochy. 

Zábor pozemků pro příjezdovou komunikaci: 
• varianta 1 - cca 1,08 ha (zábor ZPF a ostatních ploch), 
• varianta 2(a) - cca 1,73 ha (zábor ZPF, PUPFL i ostatních ploch), 
• varianta 2(b) - cca 1,62 ha (zábor ZPF, PUPFL i ostatních ploch). 

Plocha nádrže pro zasněžování byla orientačně stanovena na cca 1,2 ha (zábor ZPF a ostatních ploch). 

Informace jsou doplněny údaji o chráněných územích a ochranných pásmech. 

Komentář zpracovatele posudku: 
K uváděným hodnotám záboru bez významných připomínek, údaje jsou korektní, jasně a stručně prezentovány, jako vstupní údaj 
pro hodnocení vlivů záměru dostačující. Vhodné by bylo doplnit podrobný výčet součtem výměry jednotlivých pozemků řazených 
k ZPF, PUPFL a ostatním plochám, a to jak pro období výstavby, tak i provozu. 

B.II.2. Voda 
Spotřeba pitné vody je pro varianty A a B vyčíslena na cca 58 m3/den (21 261 m3/rok), ve variantách C a D (bez restaurace na 
Hraničníku) pak cca 36 m3/den (13 176 m3/rok). Spotřeba požární vody není specifikována, uváděn je objem uvažované požární 
nádrže cca 35 m3 umístěné na Klápě (a Hraničníku - varianty A, B a D). 

Pro potřeby zasněžování (pouze varianty A a D) je uvažováno se spotřebou 77 040 m3/rok (6x celoplošné zasněžení), tj. 12 840 m3 
na jedno zasněžení. Předpokládaný objem nádrže na zasněžování v nivě Rasovky je projekčně stanoven na cca 17 000 m3. 

Spotřeba vody v průběhu výstavby nespecifikována. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje jsou korektní, bez připomínek. 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Nároky na ostatní surovinové zdroje jsou běžné pro tento druh výstavby, přičemž převažuje výstavba objektů. Podrobněji je potřeba 
materiálu řešena pro výstavbu komunikací a parkovišť (až 16 500 m3 materiálu). Prezentovaná spotřeba elektrické energie se 
výrazně liší dle jednotlivých variant: 
• varianta A - 3 802 MWh/rok, 
• varianta B - 1 1732 MWh/rok, 
• varianta C - 1 095 MWh/rok, 
• varianta D - 3 722 MWh/rok. 

Je konstatováno, že v případě realizace variant A a D je souhrnná bilance nad hranicí kapacity, což bude řešeno omezení souběhu 
odběrů - největší nároky vykazují lanovka a zasněžování sjezdovky. K vytápění a ohřevu teplé vody bude využit zemní plyn 
z podzemních zásobníků (uvažovaný objem 17 000 l). 

Je uvedeno, že nebudou používány suroviny nebo materiály s prokázaným negativním vlivem na životní prostředí, specifikace 
a kvantifikace materiálů pro výstavbu bude provedena v dalších fázích projektové přípravy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje jsou korektní, jako vstupní údaj pro hodnocení vlivů záměru vyhovující. Bez připomínek. 

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
V kapitole je uveden výčet techniky pro fázi výstavby, dále pohyb nákladních vozidel ve fázi výstavby (včetně speciálních vozidel), 
popis variant dopravního napojení záměru a odhad očekávaných dopravních intenzit při provozu záměru, s rozdělením na zimní 
a letní období. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ke kapitole máme několik metodických i věcných poznámek: 
1) Kapitola obsahuje i údaje, které sem věcně nepatří. Výčet techniky pro fázi výstavby i popis variant dopravního napojení záměru 
má být uveden v kapitole B.I.6. Popis technického a technologického řešení. Zde jde o redundantní údaje, což dokumentaci 
znepřehledňuje. 
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2) Údaje o intenzitách dopravy jsou podávány nesourodým způsobem. Zatímco údaje pro období provozu jsou uváděny v profilových 
intenzitách (v součtu cílové a zdrojové dopravy, tedy v součtu příjezdů a odjezdů), údaje pro období výstavby jsou uváděny pouze 
pro zdrojovou dopravu (pro získání intenzity je tak nutno uváděné hodnoty zdvojnásobit). To může být zdrojem omylů, při posouzení 
navazujících částí dokumentace (hlukové a rozptylové studie) přitom nelze ověřit, zda jsou intenzity dopravy uvažovány správnými 
hodnotami (nejsou doloženy protokoly z výpočtu). 

3) Účelem kapitoly je mj. poskytnutí podkladových údajů pro navazující části dokumentace (typicky hlukovou a rozptylovou studii). 
Tyto podklady by měly být konzervativní (na straně bezpečné) a měly by tak vycházet spíše z vyšších hodnot dopravních intenzit. 
Z tabulek, prezentovaných na straně 61 dokumentace vyplývají tyto údaje (vztaženo k úseku 1, který je "vstupní branou" do 
dotčeného území): 

Zimní období: stávající intenzita:   600 vozidel/den, 
při 432 parkovacích místech:  1400 vozidel/den 
při 930 parkovacích místech:  2200 vozidel/den 

Celkový počet vozidel, připadajících na jedno parkovací místo je tak cca (1400-600)/2/432 = 0,93 vozidla/místo/den (při celkovém 
počtu 432 parkovacích míst), resp. (2200-600)/2/930 = 0,86 vozidla/místo/den (při celkovém počtu 930 parkovacích míst). 

Letní období: stávající intenzita:   600 vozidel/den, 
počet parkovacích míst nerozlišen: 860 vozidel/den 

To znamená, že celkový uvažovaný obrat na jedno parkovací místo je cca (860-600)/2/432 = 0,30  vozidla/místo/den (při celkovém 
počtu 432 parkovacích míst), resp. (860-600)/2/930 = 0,14 vozidla/místo/den (při celkovém počtu 930 parkovacích míst). 

Uvažovaný obrat méně než jedno vozidlo na parkovací místo a den tak postihuje nejvýše průměrné hodnoty dopravního zatížení. 
Špičková období by však jistě lépe (a konzervativně) vystihl obrat větší než jedno vozidlo na parkovací místo a den. 

B.III. Údaje o výstupech 
Kapitola je členěna do 4 podkapitol, které jsou níže posuzovány samostatně. 

B.III.1. Ovzduší 
Výstupy do ovzduší jsou v dokumentaci uvedeny na základě údajů uvedených v rozptylové studii (příloha I. dokumentace). 

Fáze výstavby je komentována pouze obecně, nejsou uvedeny žádné kvantifikované údaje o emisích. Pro fázi provozu je uveden 
výčet zdrojů znečišťování ovzduší, opět bez kvantifikace emisí, a dále vypočtené imisní koncentrace. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje se víceméně míjí se zaměřením kapitoly (kterým je uvedení údajů o výstupech). Místo toho jsou uváděny imisní 
koncentrace, vypočtené v rozptylové studii. Ty ovšem patří až do části D dokumentace (vlivy na ovzduší). Údaje jsou tedy 
v dokumentaci zařazovány do nesprávných kapitol. 

Věcně k uváděným údajům nejsou připomínky. 

B.III.2. Odpadní vody 
Produkce odpadních vod (srážkové, splaškové) je uváděna pro období výstavby a provozu. V době provádění stavby bude likvidace 
srážkových vod řešena řízeným odtokem (drenážní systém, záchytné a sedimentační jímky), popř. vsakem. Splaškové vody budou 
zaústěny do provizorního septiku (zařízení staveniště), v ostatních částech bude k dispozici chemické WC. 

V době provozu budou splaškové vody čištěny biologickou ČOV (jejich kvalita musí odpovídající legislativním limitům/limitům 
kanalizačního řádu), s kapacitou respektující předpokládanou produkci. Ve variantách A a B je produkce vyčíslena na cca 58 m3/den 
(odpovídá 388 EO) a ve variantách C a D na cca 36 m3/den (odpovídá 238 EO). Je uvedeno předpokládané množství organického 
znečištění, maximální odtok z ČOV a produkce kalu. 

Dešťové vody na Klápě, stejně jako vody z ČOV, budou odváděny do Novopeckého potoka. Vody ze střech budou odváděny přímo, 
vody ze silnice a parkoviště budou předčištěny na ORL. Celkem se jedná o cca 177,7 l/s. Na Hraničníku bude odvod řešen vsakem. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou korektní. Budou produkovány pouze běžné splaškové a srážkové vody, s tím, že s ohledem na sezónní výkyvy 
v produkci splaškových vod je třeba v rámci další přípravy záměru doložit příslušnému vodoprávnímu úřadu funkčnost návazné 
ČOV. 
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B.III.3. Odpady 
V dokumentaci je uveden v tabulkové formě předpokládaný přehled odpadů v období výstavby a provozu s uvedením kategorie, 
množství a způsobu nakládání. V textové části jsou popsány obecné principy nakládání s odpady, tj. třídění, evidence, způsob 
nakládání s odpadem, vše v souladu s příslušnou aktuálně platnou legislativou. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou korektní. Záměr nepatří mezi činnosti, které by byly kvalitou či kvantitou produkovaných odpadů významné, 
problematika odpadového hospodářství je tedy spolehlivě řešitelná v souladu s legislativou. Bez připomínek. 

B.III.4. Hluk a vibrace 
V kapitole je proveden odkaz na hlukovou studii (přílohu dokumentace), ze které jsou uvedeny vybrané údaje. 

Pro fázi výstavby jsou obecně specifikovány zdroje hluku jak dopravní, tak technologické (včetně předpokládaného 
harmonogramu/souběhu jednotlivých činností a využití techniky). 

Pro fázi provozu jsou obecně specifikovány zdroje hluku technologické a dopravní. Dále jsou uváděny údaje o postupu stanovení 
dopravních intenzit (nikoli však samotné intenzity dopravy) a výsledky hlukové studie. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Kapitola obsahuje nesourodé a víceméně obecné údaje, bez uvedení konkrétních hodnot hlukových emisí (tím se i míjí se zadáním, 
kterým je uvedení údajů o výstupech). V hlukové studii, na kterou je odkazováno, jsou ovšem požadované údaje uvedeny. 

Z údajů o intenzitách dopravy v průběhu výstavby (strana 74 dokumentace resp. strana 13 hlukové studie) nelze ověřit, zda byly 
vzaty v úvahu správným způsobem (uvedeny jsou údaje pouze zdrojové dopravy, pro získání intenzit dopravy je tedy nutno uvedené 
hodnoty zdvojnásobit) - v hlukové studii není doložen protokol z výpočtu. 

V kapitole jsou dále uvedeny podrobné údaje o postupu stanovení intenzit dopravy. Je zřejmé, že v této kapitole (výstupy hluku 
a vibrací) nemají místo a věcně patří do kapitol dopravních. Totéž lze říci o uvedení výsledků hlukové studie - ty věcně patří do 
kapitoly vlivů hluku (část D dokumentace). Opětovně tedy upozorňujeme na nesprávné zařazování údajů do jednotlivých kapitol dle 
přílohy č. 4 zákona. 

V zásadě totéž lze říci o vlivech vibrací - uvedení vlivů (byť v obecné formě) do této kapitoly nepatří, věcně patří do části D 
dokumentace. 

ČÁST C  ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
Dokumentace uvádí environmentální charakteristiky dotčeného území stručným výčtem nejzávažnějších charakteristik území: 
• zvláště chráněná území, 
• Natura 2000, 
• územního systém ekologické stability, 
• lesní porosty (VKP), 
• zdroje vody, 
• krajina a krajinný ráz, 
• ekosystémy. 

Jde o shrnující výčet, bližší popis je uveden v příslušných kapitolách dokumentace. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Metodické členění a pojetí kapitoly (uvedení shrnujících údajů) je správné. Uvedené údaje vychází z dostupných databází a jsou 
korektní. 
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C.II. Charakteristika současného stavu složek životního prostředí v dotčeném území 
Kapitola je členěna do 10 podkapitol: 
• C.II.1. Ovzduší a klima 
• C.II.2. Voda 
• C.II.3. Půda 
• C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
• C.II.5. Krajina a krajinný ráz 
• C.II.6. Flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty 
• C.II.7. Zvláště chráněná území, prvky systému Natura 2000, významné krajinné prvky, památné stromy 
• C.II.8. Územní systém ekologické stability 
• C.II.9. Obyvatelstvo 
• C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky, archeologické lokality 

Komentář zpracovatele posudku: 

Jednotlivé podkapitoly posuzujeme níže samostatně. 
Zvolený výčet kapitol představuje (s níže komentovanými výjimkami) vyčerpávající popis složek životního prostředí s tím, že důraz je 
kladen na přírodní složky území (3 kapitoly C.II.6 - C.II.8.). V pořádku, navíc oceňujeme skutečnost, že výčet se v zásadě kryje (byť 
ne se zachováním pořadí) s výčtem použitým v části D pro hodnocení vlivů. 

Dílčí výhradu lze mít k absenci kapitoly, popisující stávající (pozaďovou) hlukovou situaci. Protože v části D dokumentace je 
obdobná kapitola hlukových vlivů uvedena, zde v části C dokumentace popis pozaďové hlukové situace chybí. Lze se však 
zorientovat např. v hlukové studii (příloha H dokumentace), jde tak o formální výhradu. 

Dále může chybět kapitola, věnovaná dopravní (resp. jiné) infrastruktuře v území. Ta není uvedena ani v části C dokumentace 
(v popisu stávající situace), ani následně v části D dokumentace (v popisu vlivů). To vede k tomu, že dopravní údaje (které jsou pro 
kvantifikaci vlivů na životní prostředí podstatné) jsou víceméně náhodně (i opakovaně) zařazovány do různých kapitol dokumentace 
tam, kde je jejich autoři mají potřebu komentovat. Opět pouze metodická poznámka, bez vlivu na závěry hodnocení. 

C.II.1. Ovzduší a klima 
V kapitole jsou uvedeny klimatické charakteristiky území (dle Quitta), doplněny jsou údaje srážkoměrných stanic a klimatologické 
stanice. Dále jsou uvedeny údaje k pozaďové kvalitě ovzduší dle měření ČHMÚ. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Zařazení do klimatických oblastí je korektní. 

Kvalita ovzduší je komentována na základě výsledků měření dvou stanic ČHMÚ - Churáňov a Košetice. S ohledem na vzdálenost 
(Churáňov cca 45 km, Košetice cca 125 km) je nutno, i přes obdobná měřítka reprezentativnosti (stanice venkovské přírodní zóny 
resp. zemědělské přírodní zóny s oblastním měřítkem reprezentativnosti desítky až stovky km) chápat uváděné hodnoty s tímto 
vědomím. Což však uvádí i autor dokumentace. Pro popis kvality ovzduší by bylo dále možno použít údaje publikované ČHMÚ 
v rámci OZKO resp. údaje z krajského programu snižování emisí. V každém případě je však závěr o nízkém pozaďovém zatížení 
území správný. 

C.II.2. Voda 
Kapitola uvádí základní hydrologické členění. Územím, vymezeném RP, protéká potok Rasovka, který se u obce Nová Pec vlévá do 
Novopeckého potoka. Dále se v území nachází dvě umělá vodní díla - Schwarzenberský plavební kanál a Želnavský (Novopecký 
smyk). Obě tyto umělé vodoteče byly v minulosti používány pro plavbu dřeva. 

Území okolo Klápy (spodní část území regulačního plánu) se nachází uvnitř ochranného pásma III. stupně vodárenského odběru 
z nádrže Lipno. 

Text věnující se podzemním vodám odkazuje v podrobnostech na přílohovou část dokumentace EIA (část E. Hydrogeologické 
posouzení). V kapitole je uvedeno pouze stručné shrnutí. Je popsán charakter pohybu podzemní vody v území a úroveň její hladiny 
pod terénem. Podrobněji se text kapitoly věnuje zdrojům podzemní vody (zdroj obecního vodovodu pro obec Nová Pec, zdroj pro 
původní vojenské objekty, dnes zásobující Penzion Klápa a objekt č.p. 78 v Nové Peci). 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Údaje týkající se hydrologického členění jsou správné. Nepřesné je však začlenění území RP do ochranných pásem vodárenského 
odběru z vodní nádrže Lipno. Dle Rozhodnutí Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích zn. VLHZ 3416/85–
233/1-Bab, ze dne 5.12.1985, se plocha severně od Schwarzenberského kanálu (tedy lokalita Klápa) nachází v II. ochranném 
pásmu vnějším, ve kterém je vyloučeno (text zjednodušen a krácen): 
• skladování závadných látek a mytí a ošetřování motorové techniky v inundačním území celého toku,  

mimo zátopové území je skladování povoleno za předpokladu dodržení příslušných norem, 
• aplikace pesticidů (na případné povolení se vztahuje souhlas orgánu hygienické služby). 

Dále pak: 
• odpadní vody mohou být vypouštěny pouze na základě povolení vodohospodářského orgánu, jímky a hnojiště mohou být 

budovány pouze bez přepadu, 
• možnost výstavby obytných a rekreačních objektů je povolen pouze za předpokladu vyhovujícího čištění nebo vyvážení 

odpadních vod, 
• je zakázána chemická údržba komunikací, 
• zajišťování požadavků na udržení jakosti vody v nádrži při využívání a udržování vodných nádrží v povodí. 

V dokumentaci EIA uvedené III. ochranné pásmo zahrnuje celé povodí nádrže. 
Lze předpokládat, že projektovaná činnost nebude v rozporu s požadavky uvedenými ve výše citovaném rozhodnutí. Povolení 
výstavby je otázka podmínek stanovených pro výstavbu a provoz v následných správních řízeních. Jedná se pouze o upřesňující 
informaci. 

Popis hydrogeologických charakteristik, včetně výčtu a lokalizace zdrojů podzemních vody, je korektní. Vzhledem k charakteru 
zdroje pro zásobování objektu na Klápě se jedná spíše o zdroj využívající povrchové vody (což autor sám konstatuje), bylo by tedy 
vhodnější začlenit jej do kapitoly povrchových vod. Připomínka je spíše formální, z věcného hlediska bez vlivu na závěry hodnocení. 

C.II.3. Půda 
Kapitola shrnuje výčet půdních typů v území vymezené RP (rezivé půdy s podzoly, podzoly, hnědé půdy kyselé). Je uvedeno, že 
zemědělské půdy se vyskytují pouze v lokalitě Klápa, a to 4 parcely řazené do I. (BPEJ 93601) a II. (BPEJ 93631) třídy ochrany. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Kapitola se vyjma obsáhlých obecných popisů půdy věnuje pouze pozemkům ZPF. Není provedena charakteristika a výčet PUPFL, 
přestože jsou s ohledem na charakter záměru dominantní. Chybějící údaje je však možno dohledat v kapitolách věnovaných lesním 
porostům, jedná se tedy o připomínku metodickou, z věcného hlediska bez vlivu na závěry hodnocení. 

C.II.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje 
Kapitola prezentuje základní začlenění oblasti z hlediska geologických charakteristik s odkazem na samostatnou přílohu 
dokumentace EIA (příloha E, Hydrogeologické posouzení). V území nejsou evidována žádná CHLÚ, prognózní zdroje surovin, 
poddolovaná území, sesuvy a svahové deformace. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje jsou jako vstupní údaj pro hodnocení vlivů záměru vyhovující. Bez připomínek. 

C.II.5. Krajina a krajinný ráz 
Text kapitoly shrnuje základní geomorfologické členění a volně cituje definici krajinného rázu, jehož ochrana je zakotvena v zákoně 
č. 114/19992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Je uvedena informace, že pro daný záměr bylo (formou samostatné 
přílohy) zpracováno posouzení vlivů na krajinný ráz (autor doc. Ing. arch. I. Vorel, říjen 2011), které tvoří přílohu F. dokumentace 
EIA, a provedena velmi stručná citace z hlediska přírodovědné a historické hodnoty. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovaná kapitola neposkytuje základní informace charakterizující krajinu v posuzovaném území, nepopisuje základní 
charakteristiky krajinného rázu, na jejichž základě má být následně provedena predikce vlivů, jako je vymezení oblasti krajinného 
rázu (KR), vymezení míst KR, vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru, soulad s dokumenty zpracovanými pro vyšší 
stupně územně plánovací dokumentace (strategie, generely atp.), identifikace znaků KR. Všechny tyto údaje jsou k dispozici 
v odkazované příloze, bylo tedy vhodné do popisné kapitoly vložit odpovídající shrnutí a zdůraznit základní charakteristiky. Tato 
skutečnost však ve svém důsledku nemá vliv na následné závěry hodnocení. 
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C.II.6. Flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty 
Text kapitoly prezentuje výsledky vlastních terénních průzkumů, provedených během vegetační sezóny roku 2011, dále údaje 
poskytnuté Správou NP a CHKO a literární zdroje. Průzkum byl prioritně zaměřen na výskyt chráněných druhů. Samostatné přílohy 
se podrobněji věnují lesním porostům a fauně bezobratlých. 

Kapitola flóra zahrnuje fytogeografickou charakteristiku studované oblasti, stávající vegetační charakteristiku, která vyčleňuje dva 
vegetačně (a prostorově) odlišné typy porostů s podrobnějším popisem. Kapitolu uzavírá souhrnný výčet zvláště chráněných druhů 
rostlin (zjištěno 6 taxonů) dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. a druhů červeného seznamu jižních Čech (zjištěno 17 taxonů). 

Kapitola fauna obsahuje základní rozčlenění na faunu bezobratlých a faunu obratlovců. Fauně bezobratlých (autor doc. RNDr. 
Jaroslav Boháč, DrSc., říjen 2011) je věnována samostatná příloha, na kterou je v úplnosti odkazováno. Text dokumentace EIA 
prezentuje zoogeografickou charakteristiku studované oblasti, stávající zoologickou charakteristiku bezobratlých, výčet zvláště 
chráněných druhů (zjištěno 8 taxonů) a druhů červeného seznamu (zjištěno 28 taxonů) bezobratlých. 

Fauna obratlovců, mimo zoogeografické charakteristiky, prezentuje výsledky terénního průzkumu obratlovců, provedeného v období 
duben - červen 2011. Průzkumem byl ověřen výskyt 66 druhů obratlovců, z nichž 13 patří mezi druhy zvláště chráněné. Celkový 
výčet zvláště chráněných druhů je doplněn o údaje poskytnuté Správou NP a CHKO. Je konstatováno, že v území se vyskytuje 42 
zvláště chráněných druhů, z toho 3 kriticky ohrožené, 26 silně ohrožených a 13 ohrožených. V závěru jsou diskutovány možné 
důvody rozdílu mezi počtem druhů zjištěných průzkumem a reálným (databázovým) výskytem. 

Kapitola Ekosystémy uvádí pětičlennou stupnici ekologické stability (1 - velmi malý význam až 5 - výjimečně velký význam), která je 
využita pro klasifikaci zájmového území. Je konstatováno, že plošně převažuje stupeň 3, ke stupni 4 jsou přiřazeny bučiny v horní 
polovině svahu Hraničníku a jeho vrcholové partie. V areálu bývalé pohraniční roty na Klápě byly jako stupeň 2 jsou označeny 
ruderální travobylinné porosty a jako stupeň 1 plochy okolo objektů a ruderální příkopy. Nebyl vyjádřen jednoznačný názor, zdali 
maloplošná prameniště v bučinách v horní polovině svahu Hraničníku lze přiřadit ke stupni 5. 

Kapitola Lesní ekosystémy prezentuje resumé samostatně zpracované přílohy Posouzení lesních porostů pro RP propojení Klápa - 
Hraničník (autor Ing. J. Wimmer, září 2011). Je konstatováno, že lesy v zájmovém území jsou (dle lesního zákona) řazeny do 
kategorií lesů ochranných a lesů zvláštního určení. Provedená klasifikace dle vyhlášky č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení 
lesů pod vlivem imisí, řadí lesní porosty do pásem ohrožení B, C a D. Z podkladů platného LHP byly provedeny výpočty zastoupení 
dřevin podle druhu dřeviny a věkových stupňů. Byla porovnána přirozená druhová skladba lesa s aktuální skladbou dřevin v území. 
Ze srovnání vyplynulo, že lesy původní a přírodní se na území RP nedochovaly (porosty ve vrcholové části Hraničníku a ve střední 
části svahů s významným zastoupením buku náleží do kategorie lesů přírodě blízkých). Většina kulturních smrkových porostů ve 
spodní části byla označena jako lesy přírodě vzdálené, výjimku tvoří porosty na podmáčených stanovištích v úzké nivě Rasovky, kde 
má smrk stanovištně přirozený výskyt. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Floristický průzkum je zpracovaný na dostatečné úrovni. Poněkud nejasný způsob členění úrovní kapitol a podkapitol mírně 
znesnadňuje orientaci v textu. Není jasné, která úroveň nadpisů má vyšší platnost a který text patří pod příslušnou kapitolu. Krátký 
úvod dokumentuje základní postavení lokality z fytogeografického hlediska a z hlediska rekonstrukční a potenciální vegetace. 
Zmatečné promíchání latinských a českých názvů rostlin v textu snižuje čitelnost a orientaci, zřejmé chyby zde však nejsou. Někde 
chybí česká synonyma názvů vegetačních jednotek. Celkově ale uváděné druhy dokumentují flóru lokality. Členění na jednotlivé 
popisované segmenty je provedeno vhodně a odpovídá situaci v terénu, chybí však jasné vymezení popisovaných segmentů 
v mapě. Stejně tak by bylo vhodné v mapě znázornit výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Absence lokalizace a také údajů 
o početnosti dotčených populací snižují relevanci závěrů dokumentace z hlediska vlivu na flóru. 

Celkem zde bylo nalezeno 6 zvláště chráněných druhů rostlin, jejichž populace budou záměrem dotčeny. Dalších 17 taxonů je 
uváděno v různých kategoriích Komentovaného červeného seznamu jižní části Čech (Chán et al 1999). Bylo by však žádoucí doplnit 
také stupeň ohrožené dle celostátního červeného seznamu (např. Holub, Procházka a kol. 2000 nebo Grulich 2013). Chybí autor 
průzkumu a uvedení použité metodiky. 

Průzkum fauny bezobratlých, jehož autorem je Doc. RNDr. Jaroslav Boháč, CSc. je zpracován na vysoké úrovni. V úvodu provádí 
zoogeografickou charakteristiku oblasti a zoologickou charakteristiku fauny bezobratlých. Dále popisuje společenstva bezobratlých 
dle jednotlivých biotopů. Zabývá se širším spektrem cílových skupin (žížaly, měkkýši, pavouci, mnohonožky a stonožky, 
chvostoskoci) a neomezuje se pouze na hmyz (brouci, motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí atd.). Celkem při průzkumu bylo nalezeno 
8 zvláště chráněných druhů (ve všech případech se jedná o hmyz, z toho dva druhy kriticky ohrožené). Do červených seznamů je 
zařazeno dokonce 28 zde zjištěných druhů. Zpracovatel průzkumu formuluje v závěru hodnocení vlivu záměru z hlediska fauny 
bezobratlých. Hodnotí zjištěnou faunu bezobratlých jako velmi bohatou až unikátní v rámci České republiky. Konstatuje velmi 
negativní vliv záměru na společenstva a populace bezobratlých (včetně zvláště chráněných a ohrožených druhů), a to nejen v trase 
lanovky ale i v širším okolí (narušení biotopů). Předložený důkladný průzkum je dobře vypovídající a úplný a umožňuje vyvození 
relevantních závěrů. 
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Kapitola Fauna obratlovci obsahuje jednak vlastní terénní průzkumy (není zde uveden autor), jednak kompilaci dostupných dat 
o zvláště chráněných druzích Správy CHKO a NP Šumava. Vlastní terénní průzkum je značně neúplný, spíše se jedná o nahodilá 
pozorování než o systematický průzkum. Taktéž údaje správy CHKO a NP Šumava jsou předloženy pouze v ilustrativní podobě 
omezující se na konstatování presence druhů v území. Zcela chybí údaje např. o drobných savcích (hlodavci, hmyzožravci) 
a šelmách (vyjma lišky obecné). Průzkum ornitofauny je neúplný, lze se zcela ztotožnit s připomínkou ČSO zpochybňující relevanci 
předložených dat, a to i po částečném doplnění v doplňku dokumentace. Zcela nebo takřka chybí vlastní pozorování vzácnějších 
a obtížněji zjistitelných druhů ptáků (lesní kuři, sovy). Chybí lokalizace a datace pozorování a jakékoliv kvantitativní a kvalitativní 
charakteristiky k údajům. Autor nedostatečnost průzkumu obhajuje tím, že byl omezen pouze na bezprostřední okolí území 
regulačního plánu. Taková data ovšem nemohou být relevantní pro vyhodnocení míry ovlivnění populací zvláště chráněných druhů 
savců a ptáků, jejichž domovské okrsky a teritoria jsou často mnohem větší. Vzhledem k charakteru záměru a k jeho umístění 
převážně do přírodních stanovišť je žádoucí pro relevantní vyhodnocení předložit data vypovídající o početnostech, biotopech, 
migračních koridorech a dalších charakteristikách lokálních populací zvláště chráněných druhů. Data by měla být předložena 
alespoň v takové míře podrobnosti, jaká je použita pro hodnocení naturových druhů v "naturovém hodnocení" záměru. V tomto 
ohledu jsou údaje prezentované v dokumentaci neúplné. 

Kapitola Ekosystémy je zpracována velmi povrchně. Bez důkladnějšího popisu vegetačních formací se zde uvádí “stupně ekologické 
stability“ pro jednotlivé typy vegetace. Tyto typy ale nejsou důkladněji popsány a lokalizovány, což neumožňuje ověření správnosti 
vyhodnocení. Ve skutečnosti se nejspíše jedná o „stupně významu pro ekologickou stabilitu“ krajiny (Löw a kol., 1995). Významné je 
především zařazení podmáčených biotopů v nivě Rasovka a horní poloviny svahu Hraničníku do stupně 4. Vzhledem k početnému 
výskytu zvláště chráněných druhů (rostlin i živočichů) a vzhledem k definici jednotlivých stupňů, je poměrně diskutabilní schematické 
zařazení spodní poloviny svahů Hraničníku pouze do stupně 3. 

Kapitola Lesní porosty (včetně přílohy D) je zpracována důkladně za využití všech dostupných podkladů. Autor popisuje stav lesních 
porostů jako celku i po jednotlivých jednotkách prostorového dělení lesa. Podává výčet rizik (eroze, vodní režim, bořivý vítr) 
a odhaduje jejich významnost pro jednotlivé varianty záměru. Správně poukazuje na přítomnost biotopu L9.3 (papratkové smrčiny) 
v území. Je zřejmé, že autor přílohy analyzoval porosty zejména z pohledu lesního hospodářství a to i z důvodu dostupnosti 
relevantních metodik. Akcenty na jednotlivé charakteristiky (např. zdravotní stav, přístupnost porostů) budou jiné v lesích v NP 
s prioritou ochrany přírody a jiné v hospodářských lesích, což není plně zohledněno. 

C.II.7. Zvláště chráněná území, prvky systému Natura 2000, významné krajinné prvky, památné stromy 
V textu kapitoly jsou shrnuty základní informace o dotčených ZCHÚ (NP Šumava, CHKO Šumava) a lokalitách Natura 2000 (PO 
Šumava a EVL Šumava v ČR, FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler v Rakousku). Je prezentována základní charakteristika 
chráněných území, pro PO a EVL Šumava je proveden výčet předmětů ochrany. Je uveden odkaz na samostatnou přílohu 
dokumentace EIA, část C. Posouzení vlivů záměru na PO/EVL podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.). 

Je konstatováno, že v území není evidován výskyt registrovaných významných krajinných prvků (VKP), na ploše řešeného RP se 
vyskytují VKP "ze zákona" (les, vodní tok a údolní niva). Nenachází se zde žádný památný strom. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Uvedené údaje jsou odpovídající, územní průmět hranic chráněných území je dokladován v přílohové části dokumentace EIA. Pro 
doplnění (případně k následnému vyloučení druhotných vlivů) mohly být v textu uvedeny vzdálenosti k nejbližším maloplošným 
zvláště chráněným územím. Bez významných připomínek. 

Otázku lokalit Natura 2000, resp. hodnocení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., řeší samostatně zpracované oponentní naturové 
posudky2, které jsou nedílnou (a legislativně nezbytnou) součástí tohoto posudku EIA (viz přílohy 1 a 2 tohoto posudku). 
Autorizovanými osobami je zde konstatováno, že obsah "naturového hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) odpovídá 
zákonným metodickým požadavkům, identifikace dotčených předmětů ochrany je provedena správně a je kompletní. Z formálního 
hlediska byly uplatněny dílčí poznámky/připomínky (např. absence přehledného grafického vymezení zájmového území v kontextu 
prostorového vymezení potenciálně dotčených lokalit Natura 2000), které však nemají vliv na věcnou správnost. 

K dalším částem kapitoly bez připomínek. 

C.II.8. Územní systém ekologické stability 
V textu kapitoly je slovně komentován výskyt příslušných prvků ÚSES v dotčeném území. Jedná se o NRBC č. 619 Smrčina, dále 
LBC č. 587 v nivě potoka Rasovka a navazující lokální biokoridory vymezené podél toku Rasovka a Novopeckého potoka. 

                                                             
2 Vzhledem k významnosti problematiky byly v tomto případě vyžádány dva nezávislé posudky držitelů autorizace k provádění posouzení podle 
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Příslušná kapitola využila jako zdroj informací ZÚR Jihočeského kraje (regionální a nadregionální úroveň vymezení) a ÚP obce Nová 
Pec (lokální úroveň vymezení). Územní průmět hranic prvků ÚSES je patrný z přílohové části dokumentace EIA. Graficky jsou 
prezentovány pouze vybrané prvky lokální úrovně nacházející se na ploše RP, bez jakékoliv návaznosti, přičemž část je ignorována, 
část zakreslena chybně (vedení biokoridoru 586 umístěné do osy vedení VN a jeho záměna s ochranným pásmem). V situaci chybí 
lokální biokoridor vymezený podél Novopeckého potoka, i přesto, že zde dochází ke střetu s uvažovanou variantou 1 silničního 
napojení. 

C.II.9. Obyvatelstvo 
V kapitole jsou uvedeny sociodemografické údaje dotčeného území, s charakteristikou obce, demografického vývoje, pracovních 
příležitostí a nezaměstnanosti. Využity jsou podrobné údaje socio-ekonomické analýzy, která je v úplnosti doložena v příloze 
K. dokumentace. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Jde o statistické údaje z veřejně dostupných zdrojů, bez připomínek. Nejsou uvedeny údaje zdravotní statistiky (zdravotní stav 
obyvatel), s ohledem na charakter záměru to však není nutné. 

C.II.10. Hmotný majetek, kulturní památky, archeologické lokality 
Rozsah kapitoly týkající se hmotného majetku je věnován charakteru obytné zástavby a možnosti nabídky stávajícího uplatnění 
v turismu. S ohledem na řešený záměr je konstatováno, že v území řešeném RP se nachází bývalý hotel Klápa (později sídlo 
pohraniční stráže), který bude demolován. V blízkosti se dále nacházejí dva obytné domy, které budou zachovány. 

Kulturní památkou je v prostoru řešeného RP Schwarzenberský plavební kanál s aspirací na prohlášení národní kulturní památkou. 

Odkrytí archeologického nálezu není vyloučena, nicméně pravděpodobnost je označena jako nízká. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Uvedené údaje jsou korektní, jako vstupní údaj pro hodnocení vlivů záměru vyhovující. V textu není zmíněna existence Penzionu 
Klápa, který je v současnosti v prostoru bývalé vojenské roty provozován. Z údajů vedených v KN vyplývá, že se jedná o objekt ve 
vlastnictví obce, provozovatel je zde tedy pravděpodobně v pronájmu. 

Bez dalších připomínek. 

C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení 
Je uvedeno, že kvalitu životního prostředí v zájmové oblasti lze označit za vysoce nadprůměrnou, s těmito charakteristikami: 
• unikátní spektrum volně žijících zvířat, 
• odpovídající spektrum planě rostoucích rostlin, 
• ekosystémy vyšších stupňů ekologické stability, 
• lesní porosty kategorie lesů ochranných a zvláštního určení, 
• zvláště chráněná území - NP Šumava, CHKO Šumava 
• lokality Natura 2000 - EVL a PO 
• biosférická rezervace UNESCO 
• nadregionální biocentrum 
• chráněná oblast přirozené akumulace vod, 

Území je naopak chudé na kulturní památky, hmotný majetek nebo ložisková území, pozměněné nebo částečně poškozené jsou 
lesní porosty. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Údaje představují strategický pohled na stav prostředí dotčeného území a předměty jeho ochrany. Bez významných připomínek, 
popis lesních porostů však mírou detailu zachází daleko za ostatní složky. 
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ČÁST D  ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí 
a hodnocení jejich velikosti a významnosti 

Kapitola je členěna do 11 podkapitol: 
• D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 
• D.I.2. Vliv na ovzduší a klima 
• D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky 
• D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
• D.I.5. Vlivy na půdu 
• D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
• D.I.7. Vlivy na krajinu (krajinný ráz) 
• D.I.8. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, lesní porosty 
• D.I.9. Vlivy na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky systému Natura 2000 a památné stromy 
• D.I.10. Vlivy na územní systém ekologické stability 
• D.I.11. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologická naleziště 

Komentář zpracovatele posudku: 

Jednotlivé podkapitoly posuzujeme níže samostatně. 
Zvolený výčet kapitol představuje (s níže uvedenou poznámkou) vyčerpávající popis složek životního prostředí s tím, že důraz je 
kladen na přírodní složky území (3 kapitoly D.I.7 - D.I.9.). To je v souladu s charakteristickými vlivy záměru resp. jeho umístění. 

Obdobně jako v části C ani zde není zařazena kapitola vlivů na dopravu (resp. jinou infrastrukturu). Dopravní vlivy jsou tak porůznu 
komentovány v různých kapitolách. Metodická poznámka, bez vlivu na závěry hodnocení. 

Pro většinu hodnocených oblastí jsou k dokumentaci přiloženy samostatné studie, tyto studie jsou předmětem posouzení v rámci 
odpovídajících kapitol dokumentace. 

D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů 
Vlivy na obyvatelstvo jsou v dokumentaci hodnoceny z hlediska těchto faktorů: 
• vlivy emisí a imisí, 
• vlivy hluku, 
• vlivy na veřejné zdraví, 
• sociálně ekonomické vlivy, 
• ostatní vlivy. 

Vlivy emisí a imisí vychází z výsledků rozptylové studie (příloha I. dokumentace) a jsou rozděleny na fázi výstavby a fázi provozu. 
Fáze výstavby je hodnocena pouze v obecné rovině a návrhem opatření. Pro fázi provozu jsou vyčísleny imisní limity, přičemž 
vlastní výsledky rozptylové studie jsou uvedeny zvlášť v kapitole B.III.1. Údaje o výstupech - Ovzduší. Dále jsou komentovány 
závěry rozptylové studie. 

Vlivy hluku vychází z výsledků hlukové studie (příloha H. dokumentace) a jsou rozděleny na fázi výstavby a fázi provozu. Ve fázi 
výstavby je očekáváno překročení limitu LAeq,T = 55 dB v prostoru průjezdu obcí Nová Pec (u objektů č.p. 27 a č.p. 28) a dále 
sportovních/rekreačních ploch v příbřežní oblasti Lipna. Očekávaná hladina hluku zde činí až cca LAeq,T = 61 dB, limit tedy bude 
překročen o cca 6 dB. Vlastní stavební práce na staveništi nezpůsobí překročení limitu LAeq,T = 65 dB. Pro fázi provozu je obdobně 
tak očekáváno překročení limitu LAeq,T = 55 dB v prostoru průjezdu obcí Nová Pec (u objektů č.p. 27 a č.p. 28) a dále 
sportovních/rekreačních ploch v příbřežní oblasti Lipna. Očekávaná hladina hluku zde činí až cca LAeq,T = 62,4 dB, limit tedy bude 
překročen o cca 7 až 8 dB. Hluk z vlastního provozu dolního terminálu lanové dráhy nezpůsobí překročení limitu LAeq,T = 50 dB. 
Venkovní prostor zmíněných obytných domů, kde dochází k překročení limitu (č.p. 27 a č.p. 28), nelze chránit protihlukovou stěnou, 
v úvahu přichází pouze zajištění hlukových limitů ve vnitřním prostoru objektů nebo změnou užívání stavby. Sportoviště je možno 
ochránit oboustrannou protihlukovou stěnou délky cca 100 metrů anebo změnou využití pozemků. 

Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází z výsledků cílené studie vlivů na veřejné zdraví (příloha J. dokumentace) a je rozděleno 
na posouzení vlivů emisí a vlivů hluku. Je konstatováno, že vlivy na ovzduší nezpůsobí žádná zdravotní rizika, u vlivů hluku je 
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konstatován malý nárůst s překračováním hodnot pro mírné obtěžování resp. v pásmu zhoršené komunikace řečí a silného 
obtěžování. Závěrem je uvedeno, že provoz záměru nepředstavuje žádné zdravotní riziko. 

Popis sociálně ekonomických vlivů vychází ze socio-ekonomické analýzy (příloha K. dokumentace). Zatímco vliv realizace záměru je 
uváděn jako pozitivní (v různé míře podle varianty, nejlépe pak varianta lyžařského areálu, která ovšem není předmětem 
dokumentace), zachování současného stavu bude znamenat prohlubování nepříznivých trendů. 

Z ostatních vlivů jsou komentovány demolice zastaralých objektů na Klápě, otázka pohody bydlení v dotčených objektech 
č.p. 27 a č.p. 28 a otázka turistického využití území. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Předně je nutno uvést, že problematika vlivu na ovzduší (emise a imise) a vlivů hluku, pokud jde o jejich fyzikální veličiny (nikoliv 
zdravotní účinky), vůbec nepatří do této kapitoly (D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo). Ve smyslu přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na 
životní prostředí mají vyhrazeny své samostatné kapitoly, které jsou v dokumentaci též obsaženy (tedy D.I.2. Vliv na ovzduší a klima 
a D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky). Veškeré vlivy těchto faktorů mají být 
hodnoceny a komentovány tam a teprve jejich výsledky/výstupy, sloužící jako vstupy pro hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné 
zdraví, přísluší do kapitoly hodnotící vlivy na obyvatelstvo. Stav, kdy vlivy na ovzduší (a analogicky tak vlivy hluku) jsou komentovány 
napříč celou dokumentací a v neodpovídajících kapitolách, nesvědčí o pochopení smyslu struktury přílohy č. 4 zákona (náležitosti 
dokumentace). To, že výsledkem je nepřehledný dokument, ve kterém se na mnoha místech opakují podobné údaje, není třeba 
zmiňovat. Vlivy na ovzduší a klima a vlivy hluku (z jejich fyzikálního hlediska) tedy komentujeme níže pod příslušnými kapitolami (i se 
zohledněním údajů, uvedených v dokumentaci pod kapitolou obyvatelstvo či jinde), zde se omezíme pouze na vlastní předmět této 
kapitoly, tedy posouzení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví. 

Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází z metodických postupů hodnocení vlivů na veřejné zdraví (hodnocení zdravotního 
rizika). Tyto postupy jsou popsány příloze J. dokumentace (vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví). Identifikace dotčené populace je 
odpovídající. V případě vlivů na ovzduší jsou identifikovány, popsány a posouzeny všechny potenciální rozhodující škodliviny (NO2, 
C6H6, PM10 a SO2), výsledkem hodnocení je, že nedochází k nárůstu zdravotního rizika v lokalitě. Tento výsledek hodnocení je, 
i s ohledem na velmi nízké imisní koncentrace škodlivin z provozu záměru (technologie, doprava) a nízkého pozaďového znečištění 
ovzduší, korektní. V případě vlivů hluku nejsou identifikovány hladiny, které by mohly mít přímé závažné zdravotní účinky. Lze však 
očekávat zvýšené obtěžování, a to zejména v případě obytných objektů v těsné blízkosti dopravní trasy. I tento výsledek 
považujeme za korektní. Celá příloha J. dokumentace (vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví) obsahuje všechny požadované 
náležitosti, metodické postupy odpovídají aktuálnímu stupni poznání, jsou správně aplikovány a komentovány. K výsledkům 
hodnocení vlivů na veřejné zdraví tedy nemáme výhrady. 

Vyhodnocení sociálně ekonomických vlivů vychází ze socio-ekonomické analýzy (příloha K. dokumentace). Ta představuje 
komplexní dokument, zabývající se různými aspekty vývoje území ve vazbě na záměr (resp. i jiné záměry mimo vlastní předmět 
dokumentace - např. zde uváděná varianta 3 - lyžařský areál). Obsahuje popis a trendy demografických a socio-ekonomických 
charakteristik území, analýzu vývoje turistického ruchu rakouské části Šumavy (zejména Hochficht), analýzu poptávkového 
potenciálu pro záměr a posouzení jednotlivých variant a jejich socio-ekonomický dopad. Závěry ukazují, že realizace záměru bude 
ze socio-ekonomického hlediska představovat pro území přínos, a to tím pozitivnější, čím větší prostor bude pro rozvoj území dán. 
Tento výsledek považujeme za argumentačně i věcně správný. 

Je však nutno upozornit na skutečnost, že takovýto typ analýzy není součástí hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) 
resp. nemůže být prvoplánově zohledňován ani při vážení variant ani v závěrech hodnocení. To je dáno skutečností, že posuzování 
vlivů záměrů na životní prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - tedy pilíře sociálního, ekonomického a ekologického) 
výhradně pilířem ekologickým. Ostatní pilíře musí být řešeny (včetně souvisejícího multioborového vážení mezi pilíři) v příslušných 
souvislostech, mimo proces EIA. Vyhodnocení sociálně-ekonomických vlivů tedy nepovažujeme za součást hodnocení vlivů na 
životní prostředí (na jeho základě neformulujeme ani závěry tohoto posudku), ale za materiál dokladující zdůvodnění potřeby 
záměru. 

Pokud jde o ostatní aspekty vlivů na obyvatelstvo, uvedené v dokumentaci (demolice, pohoda bydlení, turistické využití území), 
nemáme k nim připomínky. 

D.I.2. Vliv na ovzduší a klima 
V této kapitole je uvedeno, že součástí dokumentace je Rozptylová studie, údaje z této studie jsou uvedeny v kapitolách B.III. Údaje 
o výstupech - Ovzduší a D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo - Vlivy emisí a imisí. 

Dále je obecně komentována fáze výstavby a fáze provozu. 

Komentář zpracovatele posudku: 
S uvedenými údaji (též uvedených v jiných částech dokumentace) lze bez výhrad souhlasit. V období provozu nelze očekávat 
významné negativní vlivy, v období provozu je nutno potenciální negativní vlivy omezit technickými opatřeními. 
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D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky 
V této kapitole je uvedeno, že součástí dokumentace je Hluková studie, zdroje hluku z této studie jsou popsány v kapitole 
B.III.4. Hluk a vibrace, vlivy hluku na obyvatelstvo, platné limity a porovnání hodnot hluku s limity je provedeno v kapitole D.I.1. Vlivy 
na obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů - část Vlivy hluku. 

Komentář zpracovatele posudku: 
K uvedeným údajům nemáme významné připomínky. Hluk z provozu vlastní lanové dráhy a navazujících areálů (provozovny, 
parkoviště ap.) bude v chráněném prostoru spolehlivě podlimitní. Významnější tedy zůstává hluk dopravní při průjezdu Novou Pecí 
(jde o jedinou možnou příjezdovou trasu z vnitrozemí), kde lze minoritně (v případě dvou objektů a pásu rekreačních pozemků podél 
silnice III/1632) očekávat překročení základního limitu pro venkovní prostor. Takto je dotčen pouze úzký pás, navazující na silnici 
III/1632 při průjezdu Novou Pecí. V tomto případě bude nutno řešit opatření, spočívající buď v ochraně před hlukem šířeným ze 
silnice, nebo naopak změnou funkčního určení objektů. 

Lze diskutovat problematiku stanovení limitní hladiny hluku pro období provádění stavebních prací - podle názoru zpracovatele 
tohoto posudku by byl i pro stavební dopravu aplikovatelný limit LAeq,T = 65 dB. V tomto případě by tedy byl limit spolehlivě dodržen. 

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 
Vlivy na povrchové vody 
V kapitole jsou uvedeny vlivy v době výstavby a období provozu. Pro období výstavy jsou prezentována opatření proti zamezení 
vnášení plavenin a splavenin do recipientů. Z hlediska ovlivnění kvality jsou provedeny výpočty hodnotící vliv na kvalitu povrchových 
vod provozem ČOV. Je prezentován výpočet kvality vypouštěných vod z ČOV, odpovídající limitům daným stávající legislativou. 

Potřeba vody pro zasněžování, resp. zásobní kapacity pro její zajištění, je navrhována formou retenční nádrže s předpokládanou 
kapacitou cca 17 000 m3. Při takto vypočtené kapacitě není uvažováno ovlivnění odtokových poměrů s předpokladem zajištění 
alespoň minimálního průtoku pod nádrží v době napouštění. 

Je provedeno porovnání odtokových poměrů z plochy povodí Novopeckého potoka, přičemž je předpokládáno (v maximální 
realizační variantě) ovlivnění cca 10% plochy povodí. Dle provedených výpočtů se změna projeví navýšením cca 1% vody odtékající 
z povodí v důsledku realizace záměru. 

Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na povrchovou vodu je hodnocen jako střední u variant se zasněžováním (A a D) 
nebo malý u variant bez zasněžování (B a C), významnost jako malá 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 je nejmenší 
negativní vliv u aktivních variant předpokládán u varianty C, poté D, následuje B a největší vliv lze očekávat u varianty A. 

Vlivy na podzemní vody 

Při hodnocení vlivů je konstatováno, že k ovlivnění hydrogeologických poměrů a režimu mělkého oběhu podzemních vod může dojít 
vlivem výkopových prací, pokud zasáhnou pod úroveň hladiny podzemní vody. Jsou diskutovány situace, kdy může tento předpoklad 
nastat a jsou navržena minimalizační opatření (jílové těsnící hrázky, protierozní opatření). 

Záměr, resp. část trasy lanové dráhy a sjezdové trati, je v prostorovém konfliktu s ochranným pásmem 2. stupně zdroje vody pro 
obec Nová Pec (vyhlášeno Rozhodnutím OkÚ Prachotice pod čj. Vod.235-972/91, aktualizováno čj. Vod.231/2/1097/765/02) a trasa 
lanové dráhy zasahuje do ochranného pásma 1. stupně pramenní jímky S-7, a to cca 40 m od jímacího objektu. Dále je diskutováno 
možné ovlivnění zdroje pro původní vojenské objekty, u kterého je však uvažováno se zrušením. Predikovány jsou vlivy pro varianty 
příjezdových komunikací. 

V závěru je shrnuto, že realizace záměru (s mírnou, avšak z hlediska vlivů nepodstatnou, preferencí variant B a C), za předpokladu 
navržených opatření, neovlivní znatelně režim podzemních vod v zájmovém prostoru a zdroje podzemních vod. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Hodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je řešeno korektně, z pohledu prezentovaných skutečností lze s hodnocením 
předpokládaných vlivů souhlasit. 

Dílčí připomínky máme k řešení úplnosti predikovaných kvantitativních a kvalitativních vlivů na vodní zdroj pro obec Nová Pec: 
• Nebyl uvažován/hodnocen vliv na podzemní vody, resp. na prostory pramenišť, vyvolaný omezením vsaku v odlesněném 

prostoru, a to buď vlivem zrychleného odvodňování mimo lyžařskou sezónu, nebo zamezením vsaku uměle vyvolanou 
déletrvající sněhovou pokrývkou v prostoru sjezdové tratě. Nebylo řešeno, zda v důsledku těchto činností nedojde k poklesu 
hladiny podzemní vody a zmenšení plochy pramenišť. 

• Nebylo uvažováno s nárazovým promýváním prameniště S-7 (zásah do 1. stupně OP) při přivádění srážkových vod z odlesněné 
plochy lanové dráhy, případně se zrychleným odvodňováním a odnosem živin, případně vnosem nežádoucích látek. 
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• Nebylo vyloučeno/řešeno kvalitativní ovlivnění při umělém zasněžování, kdy dochází k vnosu látek z povrchové vody 
(podléhající např. přirozené eutrofizaci) do prostředí sjezdové trati (varianty A a D). 

Pro záměr, který svým umístěním zasahuje do ochranných pásem 1. a 2. stupně vodního zdroje Nová Pec a II. pásma vnějšího 
vodárenského odběru z vodní nádrže Lipno, je nezbytné v navazující fázi projektové přípravy, jako legislativně relevantní podklad 
pro identifikaci vlivů a stanovení podmínek, zpracovat autorizovanou osobou odborný hydrogeologický posudek. 

D.I.5. Vlivy na půdu 
V kapitole jsou uvedeny požadavky na zábor půdy na ploše RP, a to jak trvalý, tak i dočasný. Nároky jsou prezentovány tabulkovou 
formou. Trvalý zábor je předpokládán na zastavěných plochách a dočasný je stanoven pro koridor lanové dráhy a sjezdovou trať, 
resp. betonové patky podpěr. 

V případě ZPF je uvedeno, že takto chráněné pozemky se nacházejí pouze v lokalitě Klápa a všechny varianty vykazují stejný zábor, 
a to cca 6 660 m2 (I. a II. třída ochrany). U pozemků určených k plnění funkcí lesa jsou nároky rozlišeny variantně, opět dle trvalého 
a dočasného záboru, přičemž ze srovnání vyplývá, že variantou s nejmenším záborem je varianta C. 

Dále jsou komentovány nároky na související (záměrem vyvolané) stavby, tj. příjezdová komunikace a nádrž na zasněžování. Jsou 
popsána protierozní opatření na odlesněných a terénně upravených plochách. 

Rozsah vlivu je hodnocen jako střední s malou významností, bez zásadního rozdílu mezi variantami. 
Komentář zpracovatele posudku: 
Z prezentovaného vyplývá, že plošné nároky na trvalý zábor půdy se dominantně promítnou do záboru ostatních pozemků 
(neplodná půda, manipulační plocha, zastavěná plocha a nádvoří, ostatní komunikace atd.). Z celkového součtu (odvozeno pro 
maximální hodnoty) tvoří tyto pozemky cca 82% , zábor ZPF se na celkovém počtu podílí cca 12%  a zábor PUPFL cca 6% . Oproti 
trvalému záboru jsou vykazovány významné nároky na dočasný zábor, na němž se PUPFL podílí cca 99,8% .  
Obecně jsou vlivy na půdu dány záborem plochy půd řazené do zemědělského půdního fondu (ZPF), dále pozemkům určeným 
k plnění funkcí lesa (PUPFL) nebo celkově ovlivněním její kvality. S ohledem na tuto skutečnost nelze souhlasit s klasifikací 
významnosti záměru (v dokumentaci hodnocená jako malá), poněvadž porovnává pouze trvalý zábor a nebere v úvahu míru 
dočasného záboru, kde v případě variant A a D (varianty se sjezdovkou) u lesních pozemků nelze vyloučit jejich kvalitativní 
ovlivnění. 

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Rozsah ovlivnění horninového prostředí je hodnocen jako nulový s nulovou významností. 

Komentář zpracovatele posudku: 
S predikovanými vlivy souhlasíme. 

D.I.7. Vlivy na krajinu (krajinný ráz) 
Text kapitoly hodnotící vlivy na krajinný ráz zmiňuje vymezení potenciálně dotčeného krajinného prostoru (PDoKP). Je 
konstatováno, že 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. 

V dálkových pohledech je vliv hodnocen jako středně silný a v bližších pohledech silný. Vliv na krajinný ráz je hodnocen jako 
částečně středně silný a pouze v některých aspektech vlivu na harmonické vztahy v krajině středně silný až silný. Dokumentace EIA 
uvádí, že posuzovaný záměr nezmění charakter krajiny, bude však narušena výskytem technicistních prvků. Průsek lanovky je 
klasifikován jako únosný, jeho doplnění evakuační sjezdovkou posunuje tento vliv na hranici únosnosti. 

Informace vztahující se k hodnocení jednotlivých kapitol nejsou uvedeny. V podrobnostech je odkazováno přílohu F. dokumentace 
EIA (autor doc. Ing. arch. I. Vorel, říjen 2011). 

Komentář zpracovatele posudku: 
Pro popis vlivů prezentovaných v dokumentaci EIA je využito závěrečné shrnutí netechnického charakteru z přílohy F. Se závěry 
prezentovanými v příloze týkající se jedinečnosti a neopakovatelnosti, jímž se daný prostor vyznačuje, souhlasíme. Vlivy stavby na 
zákonná kritéria krajinného rázu ve vztahu k jednotlivým variantám jsou shrnuta formou tabulky. Pro hodnocení je použita 5-ti 
stupňová klasifikace: 
• žádný zásah - 0,  
• slabý zásah - X,  
• středně silný zásah - XX,  
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• silný zásah - XXX,  
• velmi silný (stírající) zásah - XXXX. 

Souhlasíme se zpracovatelem hodnocení, že hlavní vlivy se projevují v případě přírodovědných charakteristik/hodnot (přičemž 
nejzávažnějším vlivem je zásah do cenných porostů svahů Hraničníku v I. zóně NP Šumava), což je hodnoceno jako silný zásah, na 
rozdíl od kulturních a historických charakteristik, kde je vliv na jednotlivá kriteria označen jako slabý. Z pohledu harmonického 
měřítka krajiny a estetických hodnot se jako středně silný zásah projevuje objekt horního terminálu s rozhlednou a středně silný až 
silný zásah je hodnoceno zdvojení průseků pro lanovou dráhu a sjezdovou trať. 

Se závěry prezentovanými v posudku hodnotící vlivy záměru na krajinný ráz souhlasíme. 

D.I.8. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, lesní porosty 
Kapitoly věnující se vlivům na biotu se stejně jako v popisné části věnují flóře, fauně, ekosystémům a lesním porostům. Jsou 
diskutovány vlivy v době výstavby a vlivy v době provozu. 

V případě flóry je jako nejvíce kritické období označena doba výstavby, při které dojde k destrukci vegetace (smýcení lesních 
porostů, odstranění pařezů, výkopy pro realizaci podpěr lanovky a inženýrské sítě) a trvalému záboru na zastavěných plochách. 
Míra plošného ovlivnění se liší podle řešených variant. Jsou prezentována zmírňující opatření a doporučena k diskusi se Správou 
NP a CHKO. Míra ovlivnění zvláště chráněných druhů rostlin a druhů červeného seznamu jižních Čech je stanovována podle místa 
jejich výskytu (obecný slovní popis lokalit) a míry zásahu, resp. míry ovlivnění ve vztahu k místní populaci. Je konstatováno, že se 
jedná o území z hlediska floristického bohaté, realizací záměru dojde k poškození populací některých zvláště chráněných druhů 
a druhů červeného seznamu jižních Čech, nicméně většina populací má své jádro výskytu mimo zájmové území a nebudou 
významným způsobem ovlivněny. Výjimku tvoří vemeník zelenavý, u něhož podstatné negativní ovlivnění populace není vyloučeno. 
Rozsah vlivů a jeho významnost je hodnocen jako střední, pořadí variant z míry hlediska negativních vlivů je od A (nejhorší), 
následuje D, poté A a nakonec C (nejmenší). Z hlediska zachování vegetace a stávajících populací ZCHD je uvedena varianta E 
(nulová) jako nejvhodnější. 

Z pohledů vlivů na faunu dojde k zásahu do biotopů dosud minimálně ovlivněných člověkem (především lesní komplex Hraničníku). 
Ve fázi výstavby na plochách výstavby dojde k likvidaci vegetace, tudíž i likvidaci omezeně migrujících druhů, v lepším případě 
mobilnější druhy lokalitu opustí. Ve fázi provozu jsou jako významné vlivy identifikovány hluk a migrační bariéra. Významnými jsou 
tyto vlivy zejména pro populaci kriticky ohroženého tetřeva hlušce, kde vrcholové partie Hraničníku a Smrčiny jsou jeho jádrovým 
územím výskytu. Obecně je rozsah vlivů na faunu hodnocen jako velký a významnost velmi vysoká. Z pohledu ovlivnění fauny 
bezobratlých by došlo k poškození cenných (a unikátních) biotopů; změna by se negativně dotkla území širšího, než je prostor 
vymezený pro lanovou dráhu a/nebo sjezdovou trať. Mezi aktivními variantami nebyl shledán významný rozdíl, i když nejmenší míru 
vlivu z hlediska plošného vykazuje varianta nejmenšího rozsahu, tj. varianta C.  

U vlivů na ekosystémy je konstatováno, že k přímému ovlivnění dojde pouze v prostorech výstavby lanové dráhy a sjezdové trati 
(vždy dle uvažovaných variant). Luční porosty, tvořící náhradní vegetaci sjezdovky a koridoru lanovky, budou vykazovat stupeň 
ekologické stability 2 (i když nelze později vyloučit stupeň 3). Snížen bude i stupeň ekologické stability na Klápě. Vliv na vrcholovou 
část Hraničníku není v textu řešen. 

Vlivy na lesní porosty byl uvažován ve střední a horní části svahů, kde les plní významnou protierozní funkci. Samotným průsekem 
pro lanovou dráhu a sjezdovku nedojde, vzhledem k malé šířce průseku, k trvalému narušení půdoochranné funkce, za předpokladu, 
že bude obnoven původní povrch terénu s následným zatravněním a budou dodržována předepsaná opatření. V případě narušení 
vodohospodářské funkce lesa nebudou u variant B a C účinky lesa zásadním způsobem sníženy. Ovlivněna může být i retenční 
a retardační funkce (urychlení odtoku) a desukční účinek v místě pramenišť. Totéž platí i u variant A a D, pouze akumulační účinek 
na odlesněné ploše je nahrazen umělým zasněžováním. Vliv na mikroklima není považován za významný. Vliv na stabilitu lesních 
porostů po odlesnění není klasifikován jako limitující, poněvadž porostní stěny nebudou (kromě nejvyšších poloh na hřebenu) 
vystaveny přímému účinku bořivých větrů. Kladen je důraz na vysázení zpevňujících dřevin u obnažených porostních stěn a realizaci 
vhodných protierozních opatření. Je stanoveno pořadí jednotlivých variant. Jako nejméně vhodné byly označeny varianty A a D, 
následovaná variantou B. Nejmenší vlivy vykazuje varianta A (nejmenší zábor porostní půdy, minimalizace koridoru inženýrských 
sítí), která stejně jako varianta B, zasahuje do mokřadů a pramenišť. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Negativní vliv na vegetaci spočívá zejména v destrukci vegetace při výstavbě, trvalém záboru půdy na zastavěných plochách, 
změně vodního režimu a dalších stanovištních podmínek v těsné blízkosti lanovky, doprovodných staveb a sjezdovky. Přistupuje zde 
i vliv povrchové eroze. Z cca 90%  se jedná o vliv na lesní ekosystémy. V koridoru lanovky bude smýceno cca 4,1 ha lesa, při 
výstavbě sjezdovky (varianty A a D) dalších 8,6 ha. Z popisu je jasné, že při výpočtu nebyl uvažován souběh lanové dráhy 
a sjezdové trati, zábory jsou kalkulovány v maximální možné míře. Téměř 1 ha vegetace bude zničen trvalým záborem pro terminál, 
stanice lanovky a restauraci, dalších 1,5 ha bude zaujímat parkoviště. Plošně významný je i zábor vegetace v nivě Rasovky pro 
výstavbu zasněžovací nádrže a nelesní vegetace pro výstavbu přístupových komunikací. Změna stanovištních podmínek aktuální 
vegetace (degradace, ruderalizace, prosvětlení porostů, ovlivnění vodního režimu) je zmiňována na řadě míst dokumentace, nebyla 
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ale plošně vyhodnocena. Z lesních biotopů budou významně narušeny biotopy květnatých bučin, acidofilních bučin, horských 
třtinových a papratkových smrčin a lokálně i podmáčené biotopy včetně rašelinných smrčiny na rakouské straně hranice. Z nelesních 
biotopů budou narušeny ekosystémy nivy potoků na Klápě, tvořené mozaikou luk, pastvin, lad, náletových křovin a lesíků. Co se týká 
variantního řešení, tak menší negativní vliv jsou prezentovány u variant menší rozsahu, tady pořadí vhodnosti variant (z hlediska 
negativních vlivu na ekosystémy) je následující: nejhorší varianta A, poté varianta D, poté varianta B a poté varianta C. Z hlediska 
zachování ekosystému je nejvhodnější varianta nulová (E). S tímto hodnocením vlivu na ekosystémy i se stanoveným pořadím 
variant souhlasíme. V dokumentaci a v příloze D (strana 34 - 38) jsou uvedena některá zmírňující opatření (výsadby, úpravy 
hospodaření v lese), která měla být zpracovatelem dokumentace EIA převzata do návrhu opatření, resp. formulována do podoby 
podmínek v kapitole D.IV. dokumentace EIA. 

Negativní vliv na flóru je obdobného charakteru jako vlivu na vegetaci. Spočívá zejména v destrukci vegetace při výstavbě, trvalém 
záboru půdy na zastavěných plochách, změně vodního režimu a dalších stanovištních podmínek v těsné blízkosti lanovky, 
doprovodných staveb a sjezdovky. Všechny varianty mají z hlediska flóry obdobně významný negativní vliv, přičemž nejmenší zábor 
představuje varianta C. Celkově je vliv na flóru v dokumentaci hodnocen jako středně negativní, přičemž pouze nulová varianta (tedy 
nerealizace záměru) reprezentuje "zásah" bez negativního vlivu. S tímto hodnocením zpracovatel posudku souhlasí. Narušeny 
budou populace 6-ti zvláště chráněných druhů rostlin, přičemž všechny tyto druhy se vyskytují i jinde v okolí záměru. Jejich populace 
v území zůstane zachována. Budou ovlivněny populace 17 druhů uvedených v Komentovaném červeném seznamu jižních Čech. 
Výskyt druhů uvedených v celostátních červených seznamech nebyl vyhodnocen. Podrobné vyhodnocení rozsahu vlivu na jednotlivé 
zvláště chráněné druhy (odhad počtu dotčených jedinců, lokalizace) nebylo provedeno. Nebyla navržena smysluplná zmírňující 
opatření, přičemž v některých případech by jistě byla možná. Popis vlivů v době provozu se soustředí na možnou predikci pozitivních 
vlivů v podobě vzniku náhradní druhově bohaté vegetace. 

Negativní vliv na faunu spočívá jednak v destrukci biotopů v trase lanovky a sjezdovky a v záboru na místě trvalých staveb, jednak 
v rušení při provozu (doprava, hluk, světlo, pohyb návštěvníků a personálu). Vlivy budou mít za následek jednak likvidaci jedinců 
a narušení populací řady zvláště chráněných druhů, ovlivnění jejich domovských okrsků a také omezení migrační prostupnosti území 
pro některé citlivé druhy. Vyhodnocení předpokládá nulový provoz na sjezdovce v nočních hodinách a provoz lanovky v období 9-17 
hodin. Nicméně je nutno uvažovat s nočním provozem zasněžovacího systému, i když nebude v provozu pravidelně. Celkem je 
z území uváděno 42 (!) zvláště chráněných druhů obratlovců, včetně kriticky a silně ohrožených, proto je území vyhodnoceno jako 
velmi významné ze zoologického hlediska. Explicitně se zmiňuje ohrožení jádrové populace tetřeva hlušce a zásah do biotopu zmije 
obecné, jeřábka lesního, holuba doupňáka, datlíka tříprstého, krkavce velkého, sluky lesní. Narušení populací ale nelze vyloučit ani 
u dalších velmi významných druhů jako je puštík bělavý, kulíšek nejmenší, sýc rousný, strakapoud bělohřbetý, čáp černý, lejsek 
malý, hýl rudý, netopýři (více dutinových druhů), plch velký atd., což není v dokumentaci vyhodnoceno. Z bezobratlých živočichů je 
zde uváděn výskyt 8 zvláště chráněných druhů. Předpokládá se ohrožení jejich populací a dokonce i jejich lokální vyhynutí. Jako 
velmi negativní je hodnocen zejména vliv na jejich biotopy. Negativní vliv na faunu je srovnatelný u všech aktivních variant, přičemž 
nejmenší rozsah má varianta C. Vyhodnocen je jako velký a velmi významný. S tímto hodnocením souhlasíme, nicméně zůstává 
otázkou, zda v případě identifikace velmi významných vlivů u všech variant má věcný smysl varianty srovnávat (tak, jak je provedeno 
v dokumentaci). 

K celé části hodnocení vlivů na biotu dále považujeme za potřebné uvést, že vhodnější (jakkoli ve stupni EIA nikoliv povinnou, pokud 
tak nevyplynulo ze závěru zjišťovacího řízení) formou posouzení by bylo provedení biologického hodnocení podle § 67 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zpracovatel tohoto hodnocení (držitel autorizace) by v tomto případě 
koordinoval rozsah a úroveň provedených průzkumů a podkladových údajů tak, aby měl pro závěrečné hodnocení úplnou škálu 
informací. Tím by se předešlo situaci, která vznikla při zpracování dokumentace, tedy vzniku nesourodých podkladů a dílčích 
hodnocení jednotlivých okruhů s rozdílnou kvantitativní i kvalitativní úrovní. Součástí dokumentace by tak byla pouze dvě hodnocení 
- podle § 45i zákona (Natura - to je v dokumentaci provedeno) a podle § 67 zákona - doplněná nezbytnou a jejich zpracovateli 
vyžádanou škálou podkladů a průzkumů. Tento komentář nepovažujeme za výtku vůči zpracovateli dokumentace, jeho metodický 
přístup je rovněž tak vhodný pro formulaci závěrů. 

D.I.9. Vlivy na zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, prvky systému Natura 2000 a památné stromy 
Vliv na ZCHU je dán zásahem do území NP Šumava (do I. a II. zóny ochrany) a CHKO Šumava (do I., II. a III. zóny ochrany). Území 
je zároveň biosférickou rezervací UNESCO. Realizace záměru není v souladu s posláním národního parku stanoveným zákonem 
114/1992 Sb. a rovněž je v rozporu s možným hospodářským využíváním jednotlivých zón CHKO dle téhož zákona. Rozsah vlivu 
realizace posuzovaného záměru na obě velkoplošná ZCHÚ je vyhodnocen jako velký, vč. jeho významnosti. Významnost 
negativního hodnocení platí pro všechny posuzované varianty, přičemž pořadí z hlediska negativních vlivu na obě velkoplošná 
ZCHÚ je následující: nejhorší varianta A, poté varianty B a D zhruba stejné a poté varianta C. Z hlediska vlivu na ZCHÚ je přijatelná 
pouze varianta nulová (E). 

Vliv na významné krajinné prvky ze zákona, tj. les, vodní toky a údolní nivu byl hodnocen jako střední, jeho významnost jako střední 
až velká (lesy na území NP). V hodnocení je odkazováno na vlivy stanovené pro faunu, flóru a ekosystémy neboť se jedná o území, 
jež jsou zároveň VKP. Z pohledu variantního řešení, jako "příznivější" jsou označovány varianty s menším negativním vlivem, tj. 
menším plošným rozsahem. Z hlediska zásahu do VKP je bez negativního vlivu pouze varianta nulová (E). 
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Vliv na lokality Natura 2000 byl podrobně prezentován v "naturovém hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) 
v přílohové části dokumentace EIA. Ve všech řešených variantách (vyjma varianty E) byl identifikován významný negativní vliv. 
Stanovení aktivní varianty s nejmenším negativním vlivem nebylo provedeno. 

Ve vztahu k památným stromům není, vzhledem k jejich absenci, vliv stanoven. 

Komentář zpracovatele posudku: 
S uvedeným rozsahem vstupních údajů pro zvláště chráněná území je možno podmínečně souhlasit. Není uvedena plošná 
kvantifikace zásahu do jednotlivých zón ochrany přírody, případně analýza míry zásahu pro jednotlivé zóny ZCHÚ, a to jak pro 
CHKO tak pro NP. Se stanoveným pořadím variant, tj. varianta A (nejhorší), po níž následuje varianta B a D a nejmenší zásah 
představuje varianta C, obecně souhlasíme. I zde je ovšem otázkou, zda v případě identifikace velmi významných negativních vlivů 
u všech variant má věcný smysl varianty srovnávat. 

S hodnocením významně negativních vlivů prezentovaných v "naturovém hodnocení" (Bejček, říjen 2011), které je přílohou 
dokumentace, se ztotožňujeme. S ohledem na stanovení rozsahu a míry vlivů na lokality soustavy Natura 2000 záměr nelze 
akceptovat, a to ani pro řešení dopravního napojení od Nové Pece, které je pokládáno za součást záměru jakožto vyvolaná 
investice. Zpracovatelé oponentních posudků (Macháček, leden 2014; Melichar, leden 2014) navrhují vydání nesouhlasného 
stanoviska pro všechny aktivní varianty záměru. 

K vlivu na významné krajinné prvky a památné stromy bez připomínek. 

D.I.10. Vlivy na územní systém ekologické stability 
Kapitola vlivy na ÚSES se věnuje dominantně zásahu do NRBK č. 619 Smrčina. Je uváděno, že míra vlivů víceméně koresponduje 
s vlivy stanovenými pro faunu, flóru, ekosystémy a lesní porosty. Bude narušena územní celistvost prostoru, významnou roli hraje 
hluk a migrační bariéra. Vlivy se opět liší řešenými variantami (zábor plochy, denní a noční provoz), jejich rozsah vlivů je jako 
střední, významnost pro varianty B a C jako střední pro varianty A a D velká. Z hlediska zásahu do ÚSES je bez negativního vlivu 
pouze varianta E (nulová). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Ochrana území v podobě ÚSES na nadregionální úrovni je jedním z dalších způsobů vyjádření biologické hodnoty daného území. 
Se závěry prezentovanými v dokumentaci EIA a pořadí stanovených variant souhlasíme (opět s metodickou výhradou smysluplnosti 
srovnání variant). 

D.I.11. Vlivy na hmotný majetek, kulturní památky a archeologická naleziště 
V kapitole je konstatováno, že dojde k demolici objektů bývalé pohraniční roty na Klápě (ubytovny, sklady, psí boudy), v současné 
době rozpadlé nebo neobyvatelné. Demolice jiných objektů nejsou plánovány. Schwarzenberský plavební kanál nebude výstavbou 
ani provozem dotčen - linie lanovky bude kanál křížit. Rozsah vlivů je klasifikován jako malý s malou významností. Pravděpodobnost 
archeologického nálezu je uváděna jako malá, případný nález je však nutno řešit v souladu se zákonem o památkové péči. 

Komentář zpracovatele posudku: 
K uvedenému hodnocení nejsou připomínky. Ovlivnění Schwarzenberského kanálu jako kulturní památky nelze fyzicky 
předpokládat, v úvahu připadá pouze vizuální "střet" historického technického díla zapojeného do krajiny s moderními technicistními 
prvky (lanová dráha). V hodnocení vlivů není řešen kontakt kanálu s tělesem sjezdovky. Opatření týkající se zájmů památkové péče 
a/nebo případných archeologických nálezů spadá do povinností zajištěných příslušnou legislativou. 

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti 
a možnosti přeshraničních vlivů 

Vliv záměru je v dokumentaci hodnocen jako jednoznačně významný - ať už jde o významné negativní vlivy skoro u všech složek 
přírodního prostředí, nebo o významné pozitivní vlivy v oblasti socio-ekonomické. Dále dokumentace uvádí, že záměr bude mít 
významný přeshraniční vliv, a to jednak na návštěvnost areálu Hochficht (spojenou s vlivem zvýšeného počtu návštěvníků, přičemž 
kapacita areálu Hochficht je popsána jako dostatečná a s vlivem omezení silničního provozu na silnici přes Zadní Zvonkovou), 
jednak na přírodní prvky na rakouské straně hranice. Z nich je identifikován (odkazem na naturové hodnocení - přílohu 
dokumentace) významný vliv na lokalitu Natura 2000 na rakouské straně hranice (FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler), vlivy na 
ostatní složky životního prostředí (ovzduší, voda, půda, flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty) nebudou významné. 

Dále je v dokumentaci komentována různá míra vlivu na socio-ekonomickou situaci v závislosti na variantě záměru a tím na různé 
míře využití služeb na obou stranách hranice. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Uvedené závěry o významnosti vlivů věrně shrnují stav dotčeného území jak po přírodní stránce (obecné i zvláštní ochrany), tak i po 
stránce socio-ekonomické a demografické. Je tedy možno se s nimi ztotožnit. 

Třebaže v této kapitole dokumentace nejsou vlivy přímo porovnávány, upozorňujeme na skutečnost, že socio-ekonomické vlivy 
nejsou předmětem hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) resp. nejsou zde rozhodujícím faktorem. Vlivy na obyvatelstvo 
jsou v procesu EIA hodnoceny pouze po stránce přímých zdravotních a s nimi souvisejících vlivů (tj. vlivů na veřejné zdraví). To je 
dáno skutečností, že posuzování vlivů záměrů na životní prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - tedy pilíře 
sociálního, ekonomického a ekologického) výhradně pilířem ekologickým. Ostatní pilíře musí být řešeny (včetně souvisejícího 
multioborového vážení mezi pilíři) v příslušných souvislostech, mimo proces EIA. Jakkoli tedy lze pozitivní vyhodnocení sociálně-
ekonomických vlivů akceptovat, nelze je považovat za součást posouzení vlivů na životní prostředí a ani za faktor, na jehož základě 
by bylo prováděno srovnání variant (v případě, že v ostatních složkách životního prostředí jsou identifikovány ve všech variantách 
takové negativní vlivy, které realizaci záměru prakticky vylučují). Socio-ekonomické údaje tedy slouží výhradně jako materiál 
dokladující zdůvodnění potřeby záměru, nikoliv za přímou součást hodnocení. 

Přeshraniční vliv je konstatován pouze na FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler, a to aspektech: 
• přírodní stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta - významný negativní vliv 
• prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les - mírně negativní vliv 
• předmět ochrany rys ostrovid - významný negativní vliv 

Toto hodnocení je metodicky i věcně odpovídající. Pouze v těchto aspektech lze tedy spatřovat možný významný přeshraniční vliv. 

Výhledově bude muset být řešena otázka ovlivnění tzv. "faktické ptačí oblasti" na rakouské straně, a to i z hlediska další navrhované 
intenzifikace areálu Hochficht (rozbor je uveden ve vyjádření Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní 
Rakousko, Hornorakouský úřad pro životní prostředí) [13.1], [13.2]). 

D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech 
Dokumentace uvádí nízká rizika, diskutováno je riziko úniku ropných látek a havárie lanovky. 

Komentář zpracovatele posudku: 

S ohledem na použité standardní řešení (s předpokladem dodržení platných projekčních a provozních předpisů) je uvedená 
charakteristika odpovídající. Bez připomínek, provoz ani výstavba záměru nepředstavují významný rizikový faktor vzniku havárií 
nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. 

D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
V dokumentaci je proveden výčet opatření pro omezení nebo vyloučení nepříznivých vlivů, rozdělený zvlášť na fáze přípravy, 
výstavby a provozu záměru. 

Specificky je uvedeno, že záměr bude mít významný negativní vliv na předměty ochrany soustavy Natura 2000, to znamená, že 
realizace záměru bude možná pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. Uvedená opatření tedy přicházejí 
v úvahu pouze pro případ, že veřejný zájem bude vyhodnocen jako převažující. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Uvedená opatření odpovídají charakteru záměru a jeho umístění. Poznámka k převažujícímu veřejnému zájmu je jasná a logická. 
Další komentář k této části je, v souladu s osnovou přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, 
v platném znění, proveden v kapitole IV. (POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, 
POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ), strana 36 tohoto posudku. 

D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů 
V dokumentaci je popsán přístup k hodnocení vlivů, obecný přehled informačních zdrojů a seznam zpracovaných odborných studií, 
doložených jako přílohy dokumentace. Dále je proveden popis modelů rozptylové studie a hlukové studie. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Způsob a hloubka provedení hodnotících studií představují aktuální stav dobré odborné praxe. 
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K hodnocení vlivů na biotu však považujeme za potřebné uvést, že vhodnější (jakkoli ve stupni EIA nikoliv povinnou, pokud tak 
nevyplynulo ze závěru zjišťovacího řízení) formou posouzení by bylo provedení biologického hodnocení podle § 67 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zpracovatel tohoto hodnocení (držitel autorizace) by v tomto případě 
koordinoval rozsah a úroveň provedených průzkumů a podkladových údajů tak, aby měl pro závěrečné hodnocení úplnou škálu 
informací. Tím by se předešlo situaci, která vznikla při zpracování dokumentace, tedy vzniku nesourodých podkladů a dílčích 
hodnocení jednotlivých okruhů s rozdílnou kvantitativní i kvalitativní úrovní. Součástí dokumentace by tak byla pouze dvě hodnocení 
- podle § 45i zákona (Natura - to je v dokumentaci provedeno) a podle § 67 zákona - doplněná nezbytnou a jejich zpracovateli 
vyžádanou škálou podkladů a průzkumů. Tento komentář nepovažujeme za výtku vůči zpracovateli dokumentace, jeho metodický 
přístup je rovněž tak vhodný pro formulaci závěrů. 

Obecně je dále možno vytknout, že rozsáhlý popis modelů rozptylové studie a hlukové studie v této kapitole dokumentace není 
koherentní s popisem modelování resp. hodnocení vlivů ostatních složek životního prostředí. Přitom právě problematika hluková 
a problematika ovzduší představují spíše méně významné okruhy. Je jim zde tedy věnována buď neúměrně vysoká pozornost, 
anebo naopak je věnována neúměrně nízká pozornost ostatním (významnějším) složkám životního prostředí. 

D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace 
Je uvedeno, že nezbytné údaje pro zpracování dokumentace byly k dispozici. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Bez připomínek. Dle názoru zpracovatele tohoto posudku je pro záměr dostatek vstupních (technických) a odborných (hodnotících) 
informací tak, aby mohl být podloženě formulován návrh stanoviska příslušného úřadu. 

ČÁST E  POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

V dokumentaci je provedeno porovnání variant ohodnocením vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (míra vlivů je vždy 
stanovena v rozmezí v rozsahu -3 až +3) a provedením jejich prostého součtu. Tímto způsobem jsou vyhodnoceny jednak varianty 
záměru (varianty A až D, k nim je přidána varianta E - nulová), jednak varianty dopravního napojení (varianty 1, 2(a) a 2(b)). 

Varianta E (nulová) vychází zpracovateli dokumentace výrazně nejlépe (jako jediný z negativních vlivů vykazuje pouze významný 
vliv na sociální a ekonomické faktory). U variant aktivních je stanoveno pořadí C, B, D, A (od nejpřijatelnější k nejméně přijatelné). 
Varianty dopravního napojení považuje autor dokumentace za srovnatelné (doplněk dokumentace). 

Je výslovně uvedeno, že hodnocení nemůže být přímo využito pro hodnocení, zda veřejný zájem socioekonomického rozvoje 
převažuje nad veřejným zájmem ochrany přírody z důvodu nesouměřitelného počtu hodnocených parametrů. 

Dále je výslovně uvedeno, že v hodnocení variant v kapitole E. dokumentace není zahrnuto hodnocení vlivu na soustavu Natura 
2000 a jsou komentovány výsledky hodnocení variant, uvedených v naturovém hodnocení (Bejček, 2011, příloha C dokumentace). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Nulovou variantu nelze považovat za variantu stejné úrovně s variantami aktivními. Porovnání variant (a tedy stanovení jejich pořadí) 
smysl pouze v případě, pokud se v těchto variantách nevyskytují "diskvalifikující" skutečnosti. Protože v daném případě je 
identifikován v posouzení vlivů na PO/EVL (Natura 2000) u všech aktivních variant (A až D) významný negativní vliv, a to 
vícenásobně, nelze pořadí variant stanovit. Z tohoto hlediska je tedy porovnání variant záměru, které je provedeno v dokumentaci, 
irelevantní. Samotný naturový posudek [Bejček, 2011], který je přílohou dokumentace, stanovení pořadí variant neobsahuje. 

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti není pořadí variant hodnoceno. 
K uvedeným skutečnostem se podrobněji vyjadřujeme níže v kapitole II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí (strana 
33 tohoto posudku). 

ČÁST F  ZÁVĚR 

Kapitola obsahuje shrnující závěr. Konstatuje negativní vlivy na "přírodní" složky životního prostředí (nejzávažnější jsou negativní 
vlivy na EVL/PO Natura 2000, dále vlivy na ZCHÚ, ekosystémy a faunu), naopak v případě socioekonomického rozvoje jsou 
očekávány významné pozitivní efekty. Pořadí variant je stanoveno od nejhorší po nejlepší A, D, B, C (u "přírodních" složek životního 
prostředí) resp. naopak C, B, D, A (u socioekonomických vlivů). Je uvedeno, že v případě prokázání významného 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. Dále je uvedeno, že dokumentace obsahuje podklady pro vyhodnocení, zda 



 
   REGULAČNÍ PLÁN PROPOJENÍ KLÁPA - HRANIČNÍK 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0221-12/D01     
Vydání:  01     

Strana:  33 z 77    
 

FileName: Klapa-Hranicnik_pos(1).doc 
SaveDate: 21.1.2014 

veřejný zájem socioekonomického rozvoje převažuje nad veřejným zájmem ochrany přírody; pokud veřejný zájem 
socioekonomického rozvoje bude vyhodnocen jako převažující, jsou v dokumentaci stanovena příslušná opatření. 

Doplněk dokumentace dále konstatuje, že na základě v dokumentaci uvedených skutečností lze předpokládat, že zpracovatel 
posudku navrhne a příslušný úřad (Ministerstvo životního prostředí) vydá souhlasné stanovisko k posuzovanému záměru „Regulační 
plán Propojení Klápa - Hraničník“ pouze pro variantu E (nulová), pro varianty A, B, C, D bude vydáno nesouhlasné stanovisko. 

Komentář zpracovatele posudku: 

K uvedeným skutečnostem jsme se vyjadřovali již výše, z hlediska variantního řešení je stanovení pořadí variant irelevantní.  
Všechny aktivní varianty vykazují významně negativní vliv na předměty ochrany PO/EVL Natura 2000, přičemž pořadí variant není 
v naturovém posudku stanoveno. Z tohoto důvodu dokumentace předjímá stanovení varianty s nejmenším negativním vlivem. 

Stejně tak dokumentace předjímá stanovisko zpracovatele posudku resp. následně příslušného úřadu. V rámci tohoto posudku však 
není navrženo vydání souhlasného stanoviska pro variantu nulovou, ale nesouhlasného stanoviska k záměru. 

ČÁST G  VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU 

Kapitola obsahuje shrnutí údajů o záměru a závěry hodnocení vlivů na jednotlivé složky životního prostředí. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Účelem kapitoly je informování laické veřejnosti. Pro tento účel je kapitola příliš rozsáhlá, s řadou podrobných technických údajů 
a termínů. Tím se částečně míjí se zadáním. Formální připomínka, bez vlivu na závěry. 

II.2. Správnost údajů uvedených v dokumentaci - závěr zpracovatele posudku: 

Dokumentace obsahuje hodnocení všech významných předpokládaných důsledků záměru na životní prostředí a veřejné zdraví. 
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí 
a veřejného zdraví jsou v dokumentaci provedeny s dostačující podrobností odpovídající charakteru záměru a dotčeného území. 
Dokumentace se správně zaměřuje zejména na rozhodující oblasti, tj. v posuzovaném případě na oblast veřejného zdraví, biotické 
složky životního prostředí a krajiny. Pro tyto oblasti byly vypracovány podrobné hodnotící studie. 

Dílčí výhrady lze mít k interpretaci jednotlivých dílčích zjištění, a to zejména v oblasti identifikace a porovnání variant. 
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci (resp. jejím doplňku) jsou dostačující pro 
potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí, zpracování posudku i návrhu stanoviska. 

   II.3.    Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí 

V dokumentaci vychází zpracovateli dokumentace výrazně nejlépe varianta E (nulová, která jako jediný z negativních vlivů vykazuje 
pouze významný vliv na sociální a ekonomické faktory). U variant aktivních je stanoveno pořadí C, B, D, A (od nejpřijatelnější 
k nejméně přijatelné). Varianty dopravního napojení považuje autor dokumentace za srovnatelné (doplněk dokumentace). 

U socioekonomických vlivů je stanoveno pořadí opačné, tedy C, B, D, A, E (nulová). 

Komentář zpracovatele posudku: 

Porovnání variant, provedené v dokumentaci, lze považovat pouze za všeobecně informativní. Použitá metodika prostého součtu 
totiž neodráží významnost jednotlivých okruhů životního prostředí (což ovšem uvádí i sám autor poznámkou k nemožnosti využití pro 
posouzení veřejného zájmu). Zahrnutí jiných než ekologických hodnotících kritérií (tedy kritéria socio-ekonomického) zachází za 
rámec posouzení vlivů na životní prostředí. 

Z metodického hlediska máme tyto poznámky: 
1) Nulovou variantu nelze považovat za další z aktivních variant a přímo je porovnávat. Nulová varianta slouží jako referenční rámec, 
který definuje stávající stav životního prostředí (resp. jeho vývojové trendy) bez realizace záměru, na jehož pozadí jsou hodnoceny 
vlivy aktivních variant. Nejde tedy o variantu, která by byla v procesu posuzování vlivů variantou plnohodnotnou, bylo ji možno po 
oznamovateli (obecně kteréhokoli) záměru vyžadovat a byla (na základě různých ukazatelů) srovnávána s variantami aktivními. 
Účelem a smyslem procesu posouzení vlivů je zejména porovnání vlivů variant aktivních (tedy "variant záměru") a vyhodnocení 
jejich únosnosti. Případ, že žádná z aktivních variant není z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelná, tak neznamená "volbu 
nulové varianty" ale "odmítnutí záměru ve všech aktivních variantách". Tímto nerozporujeme základní přístup zpracovatele 
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dokumentace (uvedená interpretace se objevuje napříč celou dokumentací, jejím doplňku a přílohách), na věcné závěry nemá vliv. 
Při zpracování tohoto posudku však nulovou variantu nepovažujeme za variantu stejné úrovně s variantami aktivními. 

2) Z věcného hlediska má porovnání variant (a tedy stanovení jejich pořadí) smysl pouze v případě, pokud se v těchto variantách 
nevyskytují "diskvalifikující" skutečnosti. Má tedy smysl porovnávat pouze varianty, které z hlediska vlivů na jednu nebo více složek 
životního prostředí resp. veřejného zdraví nevykazují takové vlivy, které by vylučovaly možnost jejich realizace. V daném případě je 
významný negativní vliv identifikován, a to vícenásobně, u všech aktivních variant (A až D) v posouzení vlivů na PO/EVL (Natura 
2000). To ovšem uvádí i sám autor. Z tohoto hlediska je tedy porovnání variant záměru, které je provedeno v dokumentaci (část E 
a následně též část F - závěr), irelevantní. Všechny aktivní varianty vykazují významné negativní "diskvalifikující" vlivy. 

3) V porovnání variant v procesu posouzení vlivů na životní prostředí nelze prvoplánově používat jiná než ekologická hodnotící 
kritéria. To je dáno skutečností, že posuzování vlivů na životní prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - sociálního, 
ekonomického a ekologického) výhradně pilířem ekologickým. Ostatní pilíře musí být řešeny v příslušných souvislostech, mimo 
proces posuzování vlivů na životní prostředí. Pokud jsou tedy v porovnání variant zohledňovány socio-ekonomické faktory v situaci, 
kdy ekologické faktory vykazují ve všech variantách významné "diskvalifikační" negativní vlivy, jedná se o metodickou chybu 
a porovnání je tak nutno chápat pouze informativně. 

Problematiku hodnocení variant dále komentujeme v oponentních naturových posudcích [Macháček, 2014], strana 28 (viz příloha 1 
tohoto posudku) a [Melichar, 2014], strana 12 (viz příloha 2 tohoto posudku). Autoři obou oponentních posudků ve shodě uvádí, že 
posouzení vlivů na PO/EVL [Bejček, 2011], které je přílohou dokumentace, neobsahuje stanovení pořadí variant, což metodika 
umožňuje. Interpretace použitá v závěru dokumentace (část F), kde je stanoveno pořadí variant, je tedy z hlediska posouzení vlivu 
na EVL a PO Natura 2000 chybná. Z procesního hlediska totiž předjímá stanovení s nejmenším negativním vlivem. Metodicky 
správným konstatováním z hlediska Natura 2000 by zde mělo být, že pořadí variant z hlediska negativního vlivu na EVL a PO není 
stanoveno. 

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí - závěr zpracovatele posudku: 

Vzhledem k tomu, že všechny aktivní varianty vykazují významný negativní vliv z hlediska vlivů na PO/EVL (Natura 2000) 
a v posouzení na PO/EVL nebylo pořadí variant stanoveno (nebyla tedy stanovena varianta s minimálním vlivem), není pořadí 
variant stanoveno resp. hodnoceno. 

   II.4.    Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice 

Dále dokumentace uvádí, že záměr bude mít významný přeshraniční vliv, a to jednak na návštěvnost areálu Hochficht (spojenou 
s vlivem zvýšeného počtu návštěvníků, přičemž kapacita areálu Hochficht je popsána jako dostatečná a s vlivem omezení silničního 
provozu na silnici přes Zadní Zvonkovou), jednak na přírodní prvky na rakouské straně hranice. Z nich je identifikován (odkazem na 
naturové hodnocení - přílohu dokumentace) významný vliv na lokalitu Natura 2000 na rakouské straně hranice (FFH Gebiet 
Böhmerwald und Mühltaler), vlivy na ostatní složky životního prostředí (ovzduší, voda, půda, flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty) 
nebudou významné. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Přeshraniční vliv je konstatován pouze na FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler, a to aspektech: 
• přírodní stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta - významný negativní vliv 
• prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les - mírně negativní vliv 
• předmět ochrany rys ostrovid - významný negativní vliv 

Toto hodnocení je metodicky i věcně odpovídající. Pouze v těchto aspektech lze tedy spatřovat možný významný přeshraniční vliv. 
Výhledově bude muset být řešena otázka ovlivnění tzv. "faktické ptačí oblasti" na rakouské straně, a to i z hlediska další navrhované 
intenzifikace areálu Hochficht (rozbor je uveden ve vyjádření Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní 
Rakousko, Hornorakouský úřad pro životní prostředí) [13.1], [13.2]). 

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní hranice - závěr zpracovatele posudku: 

Záměr může mít významný negativní vliv na území přesahující státní hranice, tento vliv je metodicky i věcně popsán a vyhodnocen 
v naturovém posudku.  
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  III.   
 

(POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
S OHLEDEM NA DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ 

 POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) 

Navržené technické řešení záměru je samo o sobě standardní a odpovídá účelu záměru. Jde o lanovou dráhu, doplněnou (dle 
variant záměru) o odjezdovou evakuační sjezdovku, technickou infrastrukturu, různou vybavenost horního a dolního terminálu 
a dopravní napojení. Takto definovaný záměr vyvolává jednoznačné a identifikovatelné vlivy. Lze očekávat, že dodávka a realizace 
bude odpovídat soudobým požadavkům na stavební a konstrukční řešení, v souladu s požadavky legislativních předpisů, a nebude 
tak z provozního hlediska představovat významný rizikový faktor nestandardních stavů. Nelze tedy k vlastnímu technickému řešení 
mít výhrady. 

Na druhou stranu umístění záměru do daného území je ve střetu jak s požadavky obecné, tak zvláštní ochrany přírody. Záměr je 
umístěn v NP Šumava (I. a II. zóna) a CHKO Šumava (II. zóna), v prostoru nadregionálního biokoridoru, na území lokalit 
Natura 2000 (PO Šumava a EVL Šumava) a v příhraničním prostoru FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler. V území se vyskytuje 
řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Hodnocením vlivů na PO/EVL byly identifikovány významné negativní vlivy na 
celistvost PO Šumava a EVL Šumava a dále významný negativní vliv na jeden předmět ochrany v PO Šumava (tetřev hlušec), 
významný negativní vliv na čtyři předměty ochrany v EVL Šumava (9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny asociace 
Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta a rys ostrovid) a významný negativní vliv na dva předměty ochrany v 
FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler (9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta, rys ostrovid). Dále mírně negativní vliv na šest 
předmětů ochrany v PO Šumava (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný), jeden předmět 
ochrany v EVL Šumava (prioritní stanoviště 91E0 Údolní jasanovo-olšový luh) a jeden předmět ochrany v FFH Gebiet Böhmerwald 
und Mühltaler (prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les). 

Tyto skutečnosti prakticky vylučují, při dodržení legislativních požadavků obecné a zvláštní ochrany přírody, vyjádřených v zákoně 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (včetně mezinárodních závazků, vyjádřených ve směrnicích 
2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin), umístění záměru v daném prostoru. 

Problematika prokazování jiného veřejného zájmu (v daném případě sociálně-ekonomického) na umístění záměru v daném prostoru 
není předmětem tohoto posudku. 

III. Posouzení technického řešení záměru - závěr zpracovatele posudku: 

Technické řešení záměru je standardní a odpovídá účelu záměru. 
Umístění záměru v daném prostoru je však ve střetu s legislativními požadavky obecné a zvláštní ochrany přírody (včetně 
mezinárodních závazků). 
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  IV.   
 

(POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, 
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI 
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Dokumentace obsahuje v kapitole D.IV. charakteristiku opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů na životní prostředí. Tento soubor opatření je v dokumentaci uvozen slovy, že "...realizace záměru 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. Pro případ, že bude veřejný zájem socioekonomického rozvoje oblasti vyhodnocen jako převažující, 
jsou navržena příslušná opatření...". 

Navržený set opatření vychází z charakteru záměru, charakteru a stavu dotčeného území a rozboru možných vlivů záměru na 
chráněné zájmy ochrany životního prostředí v dotčeném území. Kromě návrhu věcných konkrétních opatření, vyplývajících ze 
zjištěných faktů, uvádí dokumentace i některá deklarativní obecná opatření resp. opatření vyplývající z platné legislativy. Tato 
opatření mají spíše doplňující funkci, současně upozorňují na neopominutelné povinnosti oznamovatele v následujících fázích 
přípravy, realizace a provozu záměru. Nemáme tedy k opatřením významnější výhrady, vzhledem k návrhu nesouhlasného 
stanoviska příslušného úřadu je však do návrhu nepřejímáme. 

Je nutno upozornit na skutečnost, že další minimalizační resp. kompenzační opatření vyplynou (resp. mohou vyplynout) z procesu 
prokazování převažujícího veřejného zájmu. Ty budou mít pravděpodobně zásadní charakter a bude je nutno rovněž tak v další 
přípravě záměru respektovat. 

IV. Posouzení navržených opatření - závěr zpracovatele posudku: 

Dokumentace obsahuje výčet dostupných opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na 
životní prostředí. Žádné z opatření navržených v dokumentaci není sporné, aby bylo nutné provádět jeho podrobnější rozbor. 
Dokumentace se v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je nezbytné realizovat opatření k vyloučení či snížení 
negativních vlivů na životní prostředí. 

Další minimalizační resp. kompenzační opatření vyplynou z procesu prokazování převažujícího veřejného zájmu, mimo proces 
posuzování vlivů na životní prostředí. 
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  V.   
 

(VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ K DOKUMENTACI) 

V této části posudku je provedeno vypořádání všech obdržených připomínek k dokumentaci (obě zveřejnění dokumentace včetně 
přeshraničního - podklady [8], [11] a [13])3. U jednotlivých vyjádření je vždy uveden zdroj vyjádření (pokud se subjekt vyjadřoval 
vícekrát, jsou uvedeny všechny podklady), dále následuje stručné shrnutí podstaty vyjádření a komentář zpracovatele posudku. 
Jednotlivá vyjádření jsou řazena průběžně v pořadí, ve kterém byla předána ke zpracování posudku. 

Kopie vyjádření jsou doloženy v příloze 3 tohoto posudku. 

V.1. Město Horní Planá 
[8.1] ze dne 9.2.2012 

Město Horní Planá podporuje variantu A, s předpokladem, že zajistí požadovaný socio-ekonomický impuls v kompromisu 
s environmentálním pohledem. Stanovisko upozorňuje na kritickou demografickou a sociální situaci obcí, přičemž je očekáváno 
(v souvislosti s realizací projektu v jiné variantě než A nebo nulové) její prohlubování. Vyjadřují veřejný zájem realizace projektu ve 
variantě A. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku toto vyjádření bere na vědomí, nelze je však v procesu posouzení vlivů na životní prostředí zohlednit. To je 
dáno skutečností, že posuzování vlivů na životní prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - sociálního, ekonomického 
a ekologického) výhradně pilířem ekologickým. 

Ostatní pilíře musí být řešeny a uplatňovány mimo proces posuzování vlivů na životní prostředí. To se týká i prokazování veřejného 
zájmu na realizaci projektu. 

V.2. Obec Nová Pec 
[8.2] zn.: 129/2012 ze dne 9.2.2012 

Obec Nová Pec podporuje variantu A, s odkazem na jednání zastupitelstva ze den 22.12.2011, usnesení č. 6, které jako prioritu 
územního rozvoje obce stanovilo vybudování lanovky Klápa - Hraničník. Stanovisko upozorňuje na kritickou demografickou 
a sociální situaci obcí, přičemž je očekáváno (v souvislosti s realizací projektu v jiné variantě než A nebo nulové) její prohlubování. 

Je upozorněno, že dokumentace neřeší pozitivní vliv na kvalitu ovzduší v případě realizace záměru, v důsledku snížení intenzity 
dopravy na silnici III/1631 na Hochficht. Vyjadřují veřejný zájem realizace projektu ve variantě A. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku toto vyjádření bere na vědomí, nelze je však v procesu posouzení vlivů na životní prostředí zohlednit. To je 
dáno skutečností, že posuzování vlivů na životní prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - sociálního, ekonomického 
a ekologického) výhradně pilířem ekologickým. 

Ostatní pilíře musí být řešeny a uplatňovány mimo proces posuzování vlivů na životní prostředí. To se týká i prokazování veřejného 
zájmu na realizaci projektu. 

Zmíněný pozitivní vliv na kvalitu ovzduší je nutno považovat (s ohledem na velmi nízkou intenzitu dopravy na silnici III/1631 v řádu 
nejvýše stovek vozidel za den) za marginální, navíc přímo v obci Nová Pec nahrazený negativním vlivem dopravy na parkoviště 
záměru. 

                                                             
3 Protože všechny subjekty, které se vyjadřovaly k oznámení záměru (podklad [3]), se následně vyjádřily i k dokumentaci, nejsou vyjádření k oznámení záměru 

zvlášť komentována. 
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V.3. Obec Černá v Pošumaví 
[8.3] ze dne 9.2.2012 

Obec Černá v Pošumaví podporuje variantu A, s předpokladem, že zajistí na 20 let požadovaný socio-ekonomický impuls 
v kompromisu s environmentálním pohledem. Stanovisko upozorňuje na kritickou demografickou a sociální situaci obcí, přičemž je 
očekáváno (v souvislosti s realizací projektu v jiné variantě než A nebo nulové) její prohlubování. Vyjadřují veřejný zájem realizace 
projektu ve variantě A. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku toto vyjádření bere na vědomí, nelze je však v procesu posouzení vlivů na životní prostředí zohlednit. To je 
dáno skutečností, že posuzování vlivů na životní prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - sociálního, ekonomického 
a ekologického) výhradně pilířem ekologickým. 

Ostatní pilíře musí být řešeny a uplatňovány mimo proces posuzování vlivů na životní prostředí. To se týká i prokazování veřejného 
zájmu na realizaci projektu. 

V.4. Obec Stožec 
[8.4] č.j.: ST/136/2/2012 ze dne 9.2.2012 

Obec Stožec podporuje variantu A, s předpokladem, že zajistí na 20 let požadovaný socio-ekonomický impuls v kompromisu 
s environmentálním pohledem. Stanovisko upozorňuje na kritickou demografickou a sociální situaci obcí, přičemž je očekáváno 
(v souvislosti s realizací projektu v jiné variantě než A nebo nulové) její prohlubování. Vyjadřují veřejný zájem realizace projektu ve 
variantě A. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Zpracovatel posudku toto vyjádření bere na vědomí, nelze je však v procesu posouzení vlivů na životní prostředí zohlednit. To je 
dáno skutečností, že posuzování vlivů na životní prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - sociálního, ekonomického 
a ekologického) výhradně pilířem ekologickým. 
Ostatní pilíře musí být řešeny a uplatňovány mimo proces posuzování vlivů na životní prostředí. To se týká i prokazování veřejného 
zájmu na realizaci projektu. 

V.5. Městský úřad Prachatice 
[8.5] č.j.: ŽP: 54758/2011 ze dne 5.12.2011 
[11.2] zn.: ŽP: 15094/2012 ze dne 25.4.2012 

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, s odkazem na zákon č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), zákon č. 114/1992 Sb. 
(zákon o ochraně přírody a krajiny) a zákon č. 334/1992 Sb. (zákon o ochraně ZPF), sděluje, že není příslušným orgánem k vydání 
stanoviska k řešenému záměru. Zároveň uvádí, že ve vztahu k ochraně přírody a krajiny, ochraně zemědělského půdního fondu je 
příslušným orgánem Správa NP a CHKO Šumava ve Vimperku. 

Městský úřad Prachatice, odbor životního prostředí, z hlediska zákona č. 185/2001 Sb. (zákon o odpadech) souhlasí s předloženou 
dokumentací a nepožaduje další posuzování. Rovněž jako příslušný vodoprávní orgán dle zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) 
vydává souhlas za podmínek plnění příslušných legislativních náležitostí týkající se §8 a §15 vodního zákona (stavby vodních děl) 
a §17 odst. 1 písm. e) vodního zákona (provádění staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů). 

Text vyjádření [8.5] a [11.2] je totožný. 
Komentář zpracovatele posudku: 
Je upozorněno na omezené kompetence k vydání stanoviska k záměru z pohledu působnosti MěÚ. K ostatním řešeným složkám 
(voda, odpady) nejsou vzneseny žádné připomínky, s požadavkem na splnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních 
předpisů, které musí oznamovatel záměru v rámci další přípravy záměru respektovat. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháváme 
bez komentáře. 
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V.6. Městský úřad Český Krumlov 
[8.6] č.j.: MUCK 59814/2011/OŽPZ/Ra ze dne 8.12.2011 
[11.3] zn.: MUCK 17705/2012/OŽPZ/Ra ze dne 10.5.2012 

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí, konstatuje, že za úsek Odpadového hospodářství a Ochrany zemědělského 
půdního fondu (ZPF) nemá k dokumentaci připomínky. Z hlediska ochrany ZPF je upozorněno, že je nutno předem požádat o vynětí 
ze ZPF příslušný orgán ZPF, tj. MěÚ Český Krumlov prostřednictvím MěÚ Horní Planá.  

Úsek Ochrany přírody a krajiny upozorňuje, že příslušným orgánem je Správa NP a CHKO Šumava. Orgán Státní správy lesů 
sděluje, že příslušným orgánem státní správy pro záměrem dotčené pozemky je Ministerstvo životního prostředí. 

Vodoprávní úřad nemá z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem k dokumentaci připomínky. 

Text vyjádření [8.6] a [11.3] je totožný. 
Komentář zpracovatele posudku: 

Za úsek odpadového hospodářství, ochrany ZPF a vodoprávního úřadu bez připomínek. Je upozorněno na přenesené kompetence 
pro úseky ochrany přírody a krajiny a Státní správy lesů. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháváme bez komentáře. 

V.7. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice 
[8.7] zn.: ČIŽP/42/IPP/1103694.002/11/CJN ze dne 6.12.2011 
[11.4] zn.: ČIŽP/42/IPP/1103694.002/11/CJN ze dne 19.4.2012 

Stanovisko ČIŽP, OI České Budějovice sděluje připomínky z hlediska ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, ochrany ovzduší, 
ochrany lesa odpadového hospodářství. 

Z hlediska ochrany přírody a krajiny je konstatováno, že všechny varianty (A, D, B, C - pořadí od nejhorší po nejlepší) budou mít 
významné negativní vlivy na prvky soustavy Natura 2000 (EVL a PO) a na ZCHÚ (NP a CHKO Šumava), ekosystémy a faunu, 
přičemž i variantu s nejmenším možným vlivem, tj. variantu C, lze schválit jen z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu. 
Je vyjádřen názor, že i tato varianta představuje významný negativní zásah do zvláště chráněného území s nevratnými změnami 
a hypotetickými kladnými přínosy pro místní obyvatelstvo. Dle názoru ČIŽP se nejedná o naléhavý důvod, pro který by měla být 
zničena zachovalá část přírody. Řešením se jeví zlepšení dopravního napojení do oblasti Hochfichtu, tj. rekonstrukce komunikace 
Nová Pec - Bližší Lhota - Zadní Zvonková. 

Z hlediska ochrany vod je prezentováno, že ve všech variantních řešeních dojde k ovlivnění vodohospodářských poměrů. Nelze 
vyloučit podstatné ovlivnění zdrojů podzemních vod při výkopových pracích a je doporučeno provádět je pod hydrogeologickým 
dozorem. Z hlediska minimalizace kvalitativních vlivů je doporučena realizace varianty 1), která na rozdíl od varianty 2), kříží pouze 
Novoveský potok s jedním přítokem, s konstatováním, že podvarianty 2(a) a 2(b) jsou srovnatelné. Je upozorněno na nutnost 
respektování zákona o vodách. 

Z hlediska ochrany ovzduší je konstatováno, že byly vypořádány všechny připomínky prezentované ČIŽP k oznámení záměru. 

Z hlediska ochrany lesa je uvedeno, že v případě všech variantních řešení dojde k významnému jak trvalému, tak i dočasnému 
záboru PUPFL, částečnému ovlivnění okolních lesních porostů (bořivé větry, eroze, omezení půdoochranné a vodohospodářské 
funkce lesa) a jejich celkové stability, dojde k zásahu do významného krajinného prvku. Dle názoru ČIŽP se nejedná o naléhavý 
důvod, kdy zájmy rekreační nemůžou převážit nad zájmy ochrany lesa a krajiny. Je upozorněno na plnění legislativních náležitosti 
při přípravě stavby vyplývajících z lesního zákona. 

Z hlediska odpadového hospodářství je konstatováno, že byly vypořádány všechny připomínky prezentované ČIŽP k oznámení 
záměru. 

Text vyjádření [8.7] a [11.4] je totožný. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Otázka hodnocení variant, resp. jejich pořadí, je řešena v části E (POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU), strana 33 tohoto 
posudku. Souhrnně lze konstatovat, že porovnání variant (a tedy stanovení jejich pořadí) má smysl pouze v případě, pokud se 
v těchto variantách nevyskytují skutečnosti, které z hlediska vlivů na jednu nebo více složek životního prostředí resp. veřejného 
zdraví nevykazují takové vlivy, které by vylučovaly možnost jejich realizace. Což je případ i tohoto záměru. 

Míra prezentovaných ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí (ovlivnění vodohospodářských poměrů, zdrojů podzemní vody, 
ochrana lesa, atd.) vychází ze zjištění prezentovaných v dokumentaci EIA a jako taková jsou komentována v příslušných částech 
tohoto posudku. 
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Otázka stanovení veřejného zájmu, resp. zdali je možno záměr klasifikovat jako veřejný zájem, stejně jako preference 
rekonstruovaného dopravního napojení komunikací Nová Pec - Bližší Lhota - Zadní Zvonková není předmětem posouzení, nelze jej 
tedy v tomto posudku oprávněně komentovat. 

V.8. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 
[8.8] č.j.: KHSJC 27373/2011/HOK.CB CK ze dne 19.12.2011 

KHS vydává k záměru souhlasné vyjádření. 

V úvodu vyjádření jsou rekapitulovány základní technické řešení záměru (regulačního plánu), včetně rozdílu mezi jednotlivými 
navrženými variantami, a to jak lanové dráhy, včetně souvisejících staveb, tak i přístupové komunikace a technické infrastruktury. 
Uvedeny jsou závěry jednotlivých expertních analýz - rozptylové studie, akustické studie a vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví pro 
variantu A, tedy variantu s největšími možnými vlivy na životní prostředí. 

Stanovisko dle hodnocení vlivů na veřejné zdraví, výsledků rozptylové a hlukové studie konstatuje, že provoz záměru, včetně 
související dopravy, nepředstavuje žádné zdravotní riziko pro obyvatele zájmového území. Při realizaci veškerých opatření 
uvedených v kapitole D.IV. bude vliv záměru z hlediska zvýšené expozice hluku na trvale bydlící obyvatele málo významný. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Souhlasné vyjádření, nevyplývají z něj další podmínky. 

V.9. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 
[8.9] zn.: 1677/11 ze dne 16.1.2012 

Příslušný ObÚ nemá k uvedenému záměru ani dokumentaci EIA žádné námitky. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu je vyjádření ponecháno bez komentáře. 

V.10. Správa Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava 
[8.10] zn.: NPS 10510/2011 ze dne 9.2.2012 

Správa NP Šumava sděluje stanovisko, jenž je rozčleněno do 16 bodů, s doplněním, že se nejedná o detailní popis chyb nebo 
sporných argumentů, ale má poukázat na komplexní nevhodnost tohoto záměru v uvažovaném prostoru. Dle zpracovatele 
stanoviska předložená dokumentace EIA neřeší otázky, jak jednotlivé problémy smysluplně řešit - na jedné straně existující 
legislativní limity a na druhé straně snaha realizovat rozvoj i přes tato omezení s ambicí poukázat na udržitelnost takovéhoto rozvoje. 

Dále je vyjádřen názor, že o vyrovnané roli všech tří pilířů udržitelného rozvoje lze mluvit pouze tehdy, když výchozí situace ve všech 
třech oblastech je srovnatelná. Pokud zde existuje zásadně převažující zájem zvláštní územní a druhové ochrany přírody, měl by 
dostat přednost před ostatními. Je doporučeno záměr celkově přehodnotit (i s ohledem na spornou ekonomickou návratnost) nebo 
uvažovat o realizaci varianty, která má nejmenší negativní vliv, tedy varianty C. Toto konstatování však nelze chápat jako souhlas 
s realizací záměru dle této varianty, je třeba nejdříve dokončit proces EIA, všechny související správní řízení a následně, dle jejich 
výsledku, lze uvažovat o dalším postupu. Nejvíce problematické se jeví stanovení potřebného rozsahu nezbytných kompenzačních 
opatření a jejich zajištění před realizací záměru, což jej ekonomicky ještě více znevýhodní. 

Jednotlivé body stanoviska: 

1) Návrh odjezdové evakuační sjezdovky, zasněžovací nádrže a systému zasněžování jde nad rámec vymezení zadání regulačního 
plánu textové části ZÚR Jihočeského kraje, což představuje rozpor s plochami vymezenými v platné ÚPD. Lanová dráha, vč. 
doprovodných staveb, protíná území I. zóny ochrany přírody NP a zasněžovací nádrž je umístěna v II. zóně CHKO, čímž je v kolizi 
se ZOPK. Pro zařazení těchto návrhů do Regulačního plánu je nutno nejprve získat příslušnou výjimku ze zákazů daných ZOPK. 

2) Návrh ŠED varianta 1 je vedený I. a II. zónou CHKO a neodpovídá koridoru vymezenému ZÚR Jihočeského kraje (kolize se 
ZOPK), bez udělení výjimky nelze vydat souhlas regulačním plánem. 

3) Rozšíření zastavitelného území do II. zóny CHKO je v souladu se ZÚR Jihočeského kraje, nicméně nelze vyloučit, že se jedná 
o činnost vyžadující výjimku ze zákazů daných ZOPK. 

4) Vyhodnocení vlivů na krajinný ráz vyhodnotil variantu C jako variantu s nejmenším možným vlivem, takže tuto variantu lez 
považovat z pohledu ochrany krajinného rázu za realizovatelnou. 
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5) V "naturovém posouzení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) byl prokázán významný negativní vliv na předměty ochrany ve 
FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltälern, proto by měl být posouzen podle příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb. (zákon 
EIA), tj. provedení mezistátního posuzování. 

6) Posouzení dle §45i ZOPK, tzv. "naturové posouzení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) vyhodnotilo jako variantu 
s nejmenším možným vlivem variantu C, avšak i tato varianta má významný negativní vliv na celistvost EVL Šumava a PO 
Šumava a významný negativní vliv ne jeden předmět ochrany PO Šumava a čtyři předměty ochrany EVL Šumava. S odkazem na 
ZOPK je citováno, že schválit tuto variantu je možné pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a po uložení a 
zajištění kompenzačních opatření. 

7) Předložený návrh regulačního plánu (jak je uvedeno v podkladech) má dle stavebního zákona nahradit ÚR pro všechny stavby 
veřejné infrastruktury. S odkazem na Správou NP a CHKO Šumava již dříve vydané stanovisko z roku 2010 je před schválením 
příslušné varianty nutno pravomocně rozhodnout o výjimkách daných ZOPK. Je upozorněno, že na udělení těchto výjimek 
neexistuje právní nárok a prokázání jiného veřejného zájmu převažujícího nad zájmem ochrany přírody (nebo veřejného zájmu 
výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody) je věcí žadatele o výjimku. 

8) V dotčeném území se dle předložených podkladů (což koresponduje i s vlastními, dosud nepublikovanými daty, pořízených 
Správou NP a CHKO) se v území vyskytuje celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, přičemž jsou zde i druhy, které 
jsou zároveň předmětem ochrany podle práva Evropského společenství, na něž se vztahuje povolení výjimky dle ZOPK. 

9) V dokumentaci je uváděno, že se v dotčeném prostoru byla zjištěna velmi bohatá a unikátní společenstva bezobratlých (horské 
lesy na Šumavě, Alpy, Skandinávie) s výskytem dosud nepopsaných druhů, pro které by realizace záměru znamenala výrazné 
poškození a s vysokou pravděpodobností i vyhynutí těchto druhů. Důvodem je vykácení pruhu lesa s následnou změnou vodního 
režimu a odtokových poměrů v potoku Rasovka. 

10) V hlukové studii není vyhodnocen (ani dílčím způsobem) možný dopad zvýšené hladiny hluku na jiné organismy. 

11) Je vyjádřen názor, že prezentovaná socio-ekonomická analýza, jejíž argumentace bude rozhodující při argumentaci o existujícím 
či převažujícím veřejném zájmu, působí díky nevěrohodnosti některých dokládaných faktů přesvědčivě. Jako modelový příklad je 
uváděn zjevný rozpor s tvrzeními uváděnými v tabulce dojezdových vzdáleností do areálu Hochficht (strana 71 studie). 

12) Srovnávání rozvojového potenciálu dotčené oblasti s oblastí okolo obce Lipno je zavádějící. Jedná se o dvě zásadním 
způsobem odlišná území, především z pohledu statutu ochrany. Území dotčené záměrem je územím národního parku, tedy 
územím s nejvyšší možnou legislativní ochranou, navíc je dotčena jeho I. zóna, v případě areálu Lipno - Kramolín se jedná o 
krajinu bez jakékoliv zvláštní územní ochrany. Je vznesena otázka, zdali areály tohoto typu patří do národního parku.  

13) Srovnávání socio-ekonomicky posuzované varianty 3 - Lanovka se souvisejícím lyžařským areálem je jeví vhodná pro srovnání, 
ale je daleko za rámcem zadání regulačního plánu. Je pravdou, že ekonomická návratnost lanovky bez sjezdového areálu je 
velmi málo reálná, což potvrzují i dříve zpracované územní studie možných lanovek na vrcholy Smrčina a Hraničník (Ing. arch. 
Vepřek). 

14) Je považováno za nevhodné argumentovat tím, že výstavbou evakuační sjezdovky bude ochráněn lesní porost před 
neukázněnými lyžaři. Tuto ochranu lze efektivně zajistit i jiným způsobem. Je konstatováno, že z dokumentace je patrná snaha 
o využívání sjezdovky i k běžnému využívání během dne, je tedy kladena otázka, proč je nazývána sjezdovkou evakuační. 
Dosažitelnost a konkurenceschopnost nabízených služeb (občerstvení) na české straně lze dle Správy NP a SCHKO řešit i 
jinými způsoby. 

15) Je konstatováno, že rozvojové studie argumentují výrazným nárůstem pracovních příležitostí, avšak bez jakéhokoliv prostého 
výčtu s rozlišením potřebné kvalifikace. Přitom právě rozbor ve vazbě na aktuální demografickou studii, včetně potřeby dosídlení 
či dojížďky a rekvalifikace může být přijat jako argumentace k prokázání jiného veřejného zájmu, pro který lze udělit výjimku ze 
zákazů daných ZOPK. 

16) Je upozorněno, že hranice mezi NP Šumava a CHKO Šumava je zakreslena nesprávně. Dle skutečného průběhu (popsán 
v příslušném nařízení vlády) se hranice (dále citace) "Za Novou Pecí se napojuje na cestu sledující Švarcenberský kanál 
a pokračuje po ní směrem na Huťský Dvůr a Zadní Zvonkovou". 

Komentář zpracovatele posudku: 
Úkolem dokumentace EIA bylo posouzení jednotlivých variant RP dle zadání stanovené oznamovatelem záměru. Účelem procesu 
EIA je shromáždit relevantní informace o území, stanovit míru pozitivních/negativních vlivů záměru a posoudit kumulaci s ostatními 
aktivitami v území, nikoliv "subjektivně" rozhodovat o umístění záměru v daném území (i když se to s ohledem na úroveň zjištěných 
skutečností - mezi něž nepochybně patří i legislativní limity - může zdát logické). Proces přípravy a realizace záměru je předmětem 
řady dílčích legislativních procesů a správních řízení, z nichž je proces EIA, resp. Stanovisko MŽP, jedním z nezbytných podkladů. 
Stejně tak zpracovateli dokumentace EIA nepřísluší uvádět rozhodnutí týkající se vyrovnanosti pilířů udržitelného rozvoje 
a převažujícího veřejného zájmu, resp. definici "veřejného zájmu převažujícího nad převažujícím veřejným zájmem". 
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K jednotlivým bodům: 
ad 1) K tomuto bodu lze uplatnit výše uvedené. Proces žádosti o udělení výjimky ze zákazů daných ZOPK je předmětem následných 

správních řízení. 

ad 2) Návrh ŠED není předmětem posouzení a řešení jeho rozporu s koridorem ZÚR není pro posouzení záměru relevantní. 
ad 3) Proces žádosti, resp. jeho nutnosti, o udělení výjimky ze zákazů daných ZOPK je předmětem následných správních řízení. 
ad 4) Vzhledem k obsahu je ponecháno bez komentáře. 

ad 5) Tato okolnost byla řešena převedením procesu EIA z působnosti krajského úřadu pod Ministerstvo životního prostředí, které je 
dle § 21 písm. f) zákona příslušným úřadem. Následovalo nové zveřejnění dokumentace (dne 12.4.2012), zároveň byla dne 
13.4.2012 o záměru informována Rakouská strana (podrobněji shrnuto v kapitole Úvod, přehled výchozích podkladů, strana 5 
tohoto posudku). Výstupy "naturového hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) na lokality soustavy Natura 2000 
na rakouské straně (FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler) jsou podrobněji hodnoceny v příslušné části předkládaného 
oponentního "naturového posouzení" (autor RNDr. Milan Macháček, Mgr. Vladimír Melichar) a nejsou k nim ze strany 
zpracovatelů vzneseny výraznější připomínky. 

 K uvedenému bodu se rovněž vyjadřuje zpracovatel dokumentace EIA v rámci doplňku dokumentace, které uvádíme v plném 
znění (začátek citace): "U záměru byl konstatován ze strany Správy NP a CHKO Šumava v průběhu společného jednání podle 
§ 65 stavebního zákona, ve znění platném před 1. 1. 2013 možný přeshraniční vliv, postup projednání regulačního plánu 
podle § 72 stavebního zákona byl přerušen, v současné době probíhá přeshraniční EIA, k projednání je příslušné Ministerstvo 
životního prostředí." (konec citace). 

ad 6) V "naturovém posouzení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) není varianta C jako varianta s nejmenším možným vlivem 
vyhodnocena, resp. pořadí variant v rámci závěru naturového hodnocení nebylo stanoveno. Rozdíly v hodnocení variant jsou 
natolik minimální, že zcela jednoznačně převažuje výstup pro všechny aktivní varianty záměru s významným negativním 
vlivem na předmět ochrany PO Šumava (tetřev hlušec), předměty ochrany EVL Šumava (rys ostrovid) a přírodní stanoviště 
(9110, 9130 a 9410) a na předměty ochrany FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys ostrovid) a přírodní stanoviště (9410) 
a s významně negativním vlivem na integritu EVL/PO Šumava. Tudíž označení aktivní varianty záměru s nejmenším možným 
vlivem ve vazbě na možný další procesní postup dle § 45i odst. 9 platného znění ZOPK není zcela relevantní. 

ad 7) Otázka tzv. sloučeného řízení byla řešena na jednání [19] konaném dne 3.10.2013 na MŽP, kde se uvádí (začátek citace): 
 "Pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona v minulosti probíhalo souběžně s projednáváním jeho vlivů dle zákona 

o posuzování vlivů na ŽP (sloučené řízení). Od doby, kdy MŽP zahájilo mezistátní posuzování EIA (12. 4. 2012), již nelze 
pokračovat při pořizování regulačního plánu ve sloučeném řízení, ale musí být nejprve dokončen proces EIA dle zákona 
o posuzování vlivů na ŽP a následně pak jeho výstupy musí být zohledněny v postupech konaných v rámci procesu pořizování 
regulačního plánu dle stavebního zákona." (konec citace). 

 Lze předpokládat, že případný proces prokazování veřejného zájmu, resp. proces udělování výjimek ze zákazu dle ZOPK 
bude následovat po ukončení procesu EIA. 

ad 8) a 9) Jedná se o konstatování faktů, vzhledem k obsahu je ponecháno bez komentáře. 
ad 10) Hluková studie je primárně určena k hodnocení vlivů na člověka, kde jsou stanoveny příslušné hygienické limity. Hodnocení 

hlukových vlivů na jiné organismy je předmětem expertního názoru zpracovatele biologického resp. naturového hodnocení. 

ad 11) Argumentace o existujícím či převažujícím veřejném zájmu není předmětem procesu EIA. Výsledky socio-ekonomické 
analýzy v procesu EIA nepředstavují rozhodující zohledňovaný faktor, považujeme jej pouze za jednu ze součástí zdůvodnění 
potřeby záměru. Případné nepřesnosti nemají na výsledek procesu EIA žádný vliv.  

 Pro úplnost uvádíme vyjádření zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace, které přejímáme 
v plném znění (začátek citace): "Omlouváme se za chybu ve dvou číselných údajích v textu na úvodní straně kapitoly 5.1. 
Správné znění těchto odstavců je v souladu s tabulkou s názvem "Vzdálenost jihočeských měst od větších lyžařských 
středisek" umístěnou v úvodu této kapitoly: 

 "Je to dáno problematickou dostupností areálu (nutnost překonat cca 25 (v původním textu 35) km trasu pouze z Nové 
Pece)."  

 "Zkrácení dojížďky do areálu o více než 20 (v původním textu 30) km zásadně zlepší jeho dostupnost a oblast každodenní 
potenciální dojížďky se tak rozšíří na oblast, víceméně obdobnou primární dotčené oblasti vymezené v předchozích 
kapitolách, tj. oblast s celkem 10 tisíci obyvateli." (konec citace). 

ad 12) K připomínce uvádíme komentář zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace, které 
přejímáme v plném znění (začátek citace): "Nová Pec a celá oblast severozápadního Lipenska není umístěna ve 
vzduchoprázdnu. Dotčená oblast je integrální součástí celé oblasti Lipenska. „Lipensko“ je vnějším prostředím vnímáno jako 
celek a jeho jednotlivé mikroregiony se navzájem ovlivňují. Z tohoto důvodu se jevilo vhodné porovnat dotčenou oblast 
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s jiným mikroregionem Lipenska, který byl z hlediska výchozích podmínek, počtem obyvatel atd. nejvíce podobný sledované 
oblasti." (konec citace), jehož vysvětlení zvoleného přístupu akceptujeme. 

ad 13) V socio-ekonomické studii prezentovaná varianta 3 - Lanovka není součástí posuzovaného záměru, tudíž ji nekomentujeme. 
Jak bylo již uvedeno, výsledky této analýzy považujeme za součást zdůvodnění potřeby záměru pro varianty řešené 
záměrem, nikoliv za rovnocenný váhový argument v procesu EIA. 

ad 14) Ochrana lesního porostu před neukázněnými lyžaři je relevantní, nicméně pouze druhotný, argument. Nelze jej samozřejmě 
použít ke srovnání vlivu variant s a bez sjezdové trati, což také zpracovatel dokumentace EIA dle našeho názoru nezamýšlel. 
Pojem evakuační sjezdovka (stejně jako evakuační schodiště) není použit výhradně ve smyslu opuštění území v případě 
nebezpečí nebo záchranné akce, ale jako jednorázová alternativa odjezdu areálu po ukončení lyžování, přestávky na jídlo, 
atp. Otázku běžného užívání nelze předjímat, ale bohužel ani vyloučit. Je úkolem provozovatele areálu omezit její opakované 
využívání v souladu se stanovenými podmínkami. 

ad 15) K připomínce uvádíme komentář zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace, které 
přejímáme v plném znění (začátek citace): "Provedená socio-ekonomická analýza identifikovala potenciální počty nových 
pracovních sil a také nové zdroje pracovních příležitostí (nová infrastruktura, ubytovací kapacity, související služby) v rámci 
závěrečných tabulek pro každou sledovanou variantu. Slovně jsou v závěru studie také nastíněny nové profese v rámci 
připravovaného projektu: 

 "…. 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)…." 

 Domníváme se, že pro daný účel (identifikovat vliv jednotlivých variant na zaměstnanost v mikroregionu) jsou takto uvedené 
údaje vypovídající. Obecně bude platit, že čím extenzivnější varianta, tím větší počet a větší variabilita pracovních příležitostí 
jak v samotném projektu, tak v související infrastruktuře." (konec citace). V podrobnostech se k danému tématu 
nevyjadřujeme, poněvadž jej považujeme v procesu EIA za druhotný. 

ad 16) Nelze vyloučit, že hranice mezi NP Šumava a CHKO Šumava uvedená v dokumentaci EIA, resp. jejích mapových přílohách, 
neodpovídá skutečnosti prezentované v příslušném nařízení vlády. Je nutno konstatovat, že daný slovní popis je pro 
grafickou interpretaci poněkud nesnadný. Průběh hranice jsme ověřovali na webových stránkách NP Šumava, kde se její 
průmět v daném měřítku jeví jako shodný s údaji prezentovanými v dokumentaci EIA 
(http://www.npsumava.cz/cz/1599/sekce/mapy-uzemi-np-a-chkos/). 

V.11. Okrašlovací spolek Zdíkovska 
[8.11] ze dne 14.12.2011 
[11.5] ze dne 17.5.2012 

Okrašlovací spolek Zdíkovska ve svém vyjádření podporuje závěry prezentované "naturovým hodnocením" (autor prof. RNDr. 
Vladimír Bejček, CSc.), a prezentuje výčet předmětů ochrany PO Šumava a EVL Šumava (včetně celistvosti), na které má 
posuzovaný záměr významně negativní vliv. Upozorňuje, že seřazení od nejhorší varianty po nejlepší variantu je nepravdivé, protože 
všechny varianty jsou zatíženy významně negativním vlivem a tedy jsou nepřijatelné. V dokumentaci tudíž neexistuje varianta 
záměru s nejmenším možným negativním vlivem na přírodu. 

Konstatování výrazně pozitivního vlivu na socioekonomický rozvoj oblasti je politickým hlediskem a jako takový se stává veřejným 
zájmem, který bude "soupeřit" s ochranou přírody, která je veřejným zájmem ze zákona. Bude soupeřit v území, které je součástí 
NP, CHKO, ÚSES, biosférické rezervace UNESCO, EVL, PO, VKP, CHOPAV. Z posouzení vyplývá, že veřejný zájem, který by 
převážil nad ochranou daného území, je pouze obrana státu a zdraví lidu. 

Je doporučeno ponechat stávající stav lokality a obnovit zde dle ZOPK klidové území.  

S ohledem na aktuální legislativní postup je požadováno provedení celého procesu EIA. 

V doplňujícím vyjádření [11.5] je projevena spokojenost nad převzetím procesu posuzování Ministerstvem životního prostředí ČR, 
byť s poznámkou, že vhodnější by bylo, aby byla plnohodnotně posouzena i tzv. nulová varianta, která reprezentuje variantu bez 
významného negativního vlivu na životní prostředí, nejlépe novým zjišťovacím řízením, nikoliv pokračováním stávajícího procesu. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vlastní "naturové hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) přímo nestanovuje variantu C jako variantu s nejmenším 
možným vlivem. To je až výstupem závěru dokumentace EIA. Jako jedinou variantu bez významného negativního vlivu hodnotitel 
stanovuje nulovou variantu E a pro všechny ostatní aktivní varianty A až D konstatuje významný negativní vliv, tudíž hodnocení 
pořadí variant je možno metodicky pokládat za kontraproduktivní a neúčelné (nelze předjímat další vývoj, pořadí by mělo smysl 
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stanovit, jen pokud by některá aktivní varianta záměru generovala jen mírně negativní vliv). Jednotlivé aktivní varianty se sice jen 
mírně liší mírou zásahu do přírodních stanovišť i mírou rušení jednotlivých druhů, ale nikoli mimo stanovení významně negativních 
vlivů na předměty ochrany tetřeva hlušce, rysa ostrovida, na přírodní stanoviště bučin (9110, 9130), smrčin (9410) a na celistvost 
dotčených EVL a PO. Stanovení mírně negativních vlivů na ostatní předměty ochrany PO/EVL/FFH na výsledném hodnocení 
aktivních variant RP prakticky nemohou nic měnit, analogie platí pro deklarované hodnocení mírně negativních vlivů na PO/EVL 
Šumava pro dopravní napojení Klápy z Nové Pece. 

Posouzení významnosti převažujícího vlivu pro potřeby posouzení veřejného zájmu není předmětem procesu EIA, tedy se k němu 
nevyjadřujeme. 

Zmíněnou "nulovou variantu" nelze považovat za další z aktivních variant a přímo je porovnávat. Nulová varianta slouží jako 
referenční rámec, který definuje stávající stav životního prostředí (resp. jeho vývojové trendy) bez realizace záměru, na jehož pozadí 
jsou hodnoceny vlivy aktivních variant. Nejde tedy o variantu, která by byla v procesu posuzování vlivů variantou plnohodnotnou, 
bylo ji možno po oznamovateli (obecně kteréhokoli) záměru vyžadovat a byla (na základě různých ukazatelů) srovnávána s 
variantami aktivními. Účelem a smyslem procesu posouzení vlivů je zejména porovnání vlivů variant aktivních (tedy "variant 
záměru") a vyhodnocení jejich únosnosti. Případ, že žádná z aktivních variant není z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelná, tak 
neznamená "volbu nulové varianty" ale "odmítnutí záměru ve všech aktivních variantách". Nové zjišťovací řízení tedy není řešením. 

V.12. Calla, Sdružení pro záchranu prostředí 
[8.12] ze dne 16.12.2011 

Sdružení Calla ve svém vyjádření zásadně nesouhlasí se záměrem a následně uvádí výčet celkem 16 důvodů. Obecně je 
prezentován názor, že měla být zpracovatelem dokumentace doporučena realizace nulové varianty. Je rovněž požadováno 
provedení mezistátního posouzení. 

1) Záměr je v rozporu se ZOPK, neboť rozsah vlivu ve všech uvažovaných variantách je na NP Šumava i CHKO Šumava velký a 
s velkým významem. 

2) Záměr má významný negativní vliv na prvky soustavy Natura 2000. S odkazem na "naturové hodnocení" (autor prof. RNDr. 
Vladimír Bejček, CSc.) je sumarizován výčet předmětů ochrany PO Šumava a EVL Šumava, na které má posuzovaný záměr 
významně negativní vliv, včetně přeshraničních vlivů (FFH - Gebiet Böhmerwald und Mühltäler). Za zvláště kritické je považováno 
ohrožení populace tetřeva hlušce v jádrovém území výskytu, a to nejen provozem lanovky se sjezdovkou, ale i souvisejícím 
pohybem návštěvníků. 

3) Záměr má negativní vliv na ÚSES, dotčeno bude NRBK Smrčina a LBK v nivě Rasovky. 

4) Je vyjádřen souhlas s rozsahem a závěry posudku hodnotícím vliv na faunu bezobratlých v zájmovém území (kapitola G 
dokumentace EIA). Je zdůrazněno, že záměr by znamenal výrazné poškození nejcennějších biotopů, zejména lesních, či 
fragmentaci lesa s velmi negativním dopadem na společenstva a populace bezobratlých. Realizace záměru by vedla lokálně 
k ohrožení či vymření mnoha druhů bezobratlých, často jednající se o unikátní výskyty v ČR.  

 Z hlediska ochrany bezobratlých je realizace záměru naprosto nepřípustná. 

5) Je konstatováno, že nazývat sjezdovku ve variantách A a D jako "evakuační" je, dle názoru zpracovatele vyjádření, podvodem na 
veřejnosti, neboť se počítá s jejím běžným užíváním (uveden odkaz na Přílohu K dokumentace EIA, Socio-ekonomická analýza). 
Je poukazováno na fakt, že česká sjezdovka je umístěna na severní straně masívu, tudíž na ní bude ležet sníh déle než na 
rakouské jižní straně a tlak na její využívání v jarních měsících bude výrazně vyšší.  

6) Je poukázáno na rozpor mezi prezentovaným opatření na snížení vlivů na biotické složky týkající se kácení lesa pro výstavbu 
a provoz lanovky (pruh široký 15,2 m). Uváděný rozměr je v rozporu se stanoveným ochranným pásmem zakotveným v drážním 
zákoně (26,4 m). 

7) Autor vyjádření poukazuje, že není vyhodnocen vliv nočního provozu a osvětlení, s nímž se sice aktuálně neuvažuje; nicméně lze 
(stejně jako k původně uvažované realizaci lanovky přibyla i sjezdovka) předpokládat jeho následnou instalaci a prodloužení doby 
provozu. Toto následné doplnění by však již nepodléhalo procesu EIA.  

8) Je uvedeno, že vyhodnocení vlivů výrazného zvýšení pohybu lidí v chráněném území masivu Smrčiny a Hraničníku ve všech 
ročních obdobích bylo řešeno pouze v "naturovém hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.), v ostatních relevantních 
částech toto vyhodnocení chybí. 

9) Není vyhodnocena synergie (kumulace vlivů) se záměrem rekonstrukce silnice Nová Pec - Bližší Lhota - Zadní Zvonková i přes 
konstatování, že oba záměry vykazují negativní vlivy na přírodní hodnoty v důsledku zvýšené dostupnosti a tudíž návštěvnosti 
území. V dokumentaci EIA je tento nedostatek komentován odkazem na nutnost zpracování specializované studie. 
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10) Nejsou vyhodnoceny kumulativní vlivy s uvažovanou realizací výstavby v Nové Peci (již schválený územní plán). V dokumentaci 
EIA je predikována kumulace negativních vlivů nárůstu počtu lidí v území a zjednodušení přístupu do lesního komplexu 
Hraničník - Smrčina, bez bližší kvantifikace. 

11) Jsou citovány závěry dokumentace EIA týkající se kumulace negativních vlivů záměru, na kterém se posuzovaný záměr bude 
podílet ve značné míře. 

12) V akustické studii, popř. příslušných kapitolách dokumentace EIA není uvažováno s hodnocením hluku při využití vrtulníku při 
výstavbě lanovky v horní části a staveniště horního terminálu, v případě, že nebude realizována sjezdovka. 

13) Je poukazováno na absenci vyhodnocení vlivů souvisejících s provozem těžkých betonových mixů pro dopravu betonové směsi 
na dosud nevyužívaných nebo nově zbudovaných lesních cestách. Je predikováno, že skutečné nároky na výstavbu související 
s dopravou a stavebními mechanismy budou výrazně větší. 

14) Je uváděno, že dojde k fragmentaci lesních porostů s rizikem otevření větru a jeho bořivým účinkům s dalším narušováním lesa. 

15) V souladu se závěry dokumentace EIA autor vyjádření uvádí, že záměr bude mít výrazné dopady na krajinný ráz. Upozorňuje 
však, že byla posouzena nereálná šíře průseku pro lanovku a nebyla vzata v úvahu možnost působení bořivých větrů s dopady 
na přiléhající oblasti lesa. 

16) Autor vyjádření polemizuje s předpokladem prezentovaným v socio-ekonomické studii, že nerealizace záměru bude mít 
katastrofální sociální a ekonomický dopad na obce na české straně Šumavy. Zvláště s ohledem na fakt, že reálnost představ 
o ekonomickém pozdvižení šumavských obci bude prokázána až ve chvíli, kdy negativní dopady výstavby a existence záměru 
budou pro přírodní prostředí na dlouhou dobu nezvratné. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Na úvod je třeba říci, že nulovou variantu nelze považovat za aktivní variantu. Účelem a smyslem procesu posouzení vlivů je 
zejména porovnání vlivů variant aktivních (tedy "variant záměru") a vyhodnocení jejich únosnosti. Nejde tedy o variantu, která by 
byla v procesu posuzování vlivů variantou plnohodnotnou, bylo ji možno po oznamovateli (obecně kteréhokoli) záměru vyžadovat 
a byla (na základě různých ukazatelů) srovnávána s variantami aktivními. Případ, že žádná z aktivních variant není z hlediska vlivů 
na životní prostředí přijatelná, tak neznamená "volbu nulové varianty" ale "odmítnutí záměru ve všech aktivních variantách". 

ad 1) Jedná se o konstatování faktů, vzhledem k obsahu je ponecháno bez komentáře. 

ad 2) S mírou zjištěného významně negativního vlivu prezentovanou v "naturovém hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, 
CSc.) souhlasíme. Nejedná se jen o významné vlivy na tetřeva hlušce, ale i na čtyři předměty ochrany EVL Šumava a FFH 
Gebiet Böhmerwald und Mühltäler, včetně rysa ostrovida. 

ad 3) a 4) Jedná se o konstatování faktů, jejíž závěry jsou prezentovány v dokumentaci EIA, s nimiž souhlasíme, vzhledem k obsahu 
je tedy ponecháno bez komentáře. 

ad 5) Informace uvedené v socio-ekonomické analýze, nejsou v rozporu s předpokládaným využitím sjezdové trati. Pojem evakuační 
sjezdovka (stejně jako evakuační schodiště) není použit výhradně ve smyslu opuštění území v případě nebezpečí nebo 
záchranné akce, ale jako jednorázová alternativa odjezdu areálu po ukončení lyžování, přestávky na jídlo, atp. Otázku běžného 
užívání, zvláště v jarních měsících, nelze předjímat, ale bohužel ani vyloučit. Je úkolem provozovatele areálu omezit její 
opakované využívání. 

 K připomínce dále uvádíme komentáře oznamovatele, projektanta a zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci 
doplňku dokumentace, které přejímáme v plném znění (začátek citace): 

 "Termín evakuační sjezdovka je synonymem pojmu „odjezdová dráha“. Pouze pro účely odjezdu lyžařů z vrcholu Hraničníku je 
také tato „dráha“ určena. Pojem evakuační sjezdovka je možno pro jednoznačnější vyjádření účelu navržené trati nahradit 
pojmem „odjezdová dráha“. (vypořádání připomínky Jihočeský kraj) 

 Dokumentace RP ve variantách A, D navrhuje plochu pro odjezdovou evakuační sjezdovku. Označení vychází z hlavního účelu 
odjezdové evakuační sjezdovky, kterým je pozitivní regulace a zamezení případnému neřízenému odjezdu lyžařů volným 
terénem v době odjezdové špičky před koncem provozní doby skiareálu Hochficht a LD a využití sjezdové trati pro evakuaci 
v případě její nutnosti. Zároveň RP předpokládá, že provozní doba bude odpovídat provozní době LD a skiareálu Hochficht. 
Technické parametry této odjezdové evakuační sjezdovky vzhledem k terénní konfiguraci a navržené šířce však nebudou pro 
lyžaře v konkurenci sjezdových tratí skiareálu Hochficht atraktivní. (vypořádání připomínky ATELIER 8000, spol. s r.o.) 

 V dokumentaci EIA je odjezdová evakuační sjezdovka vyhodnocena jako standardní sjezdová trať s možným využitím v době 
provozu lanové dráhy. Uváděná možnost, že v době nedostatku sněhu může být odjezdová evakuační sjezdovka hlavní 
sjezdovkou v areálu, je nepravděpodobná. Ze zkušeností z lyžařských areálů s umělým zasněžováním jednoznačně vyplývá, 
že ukončení sezóny v jarních měsících je vyvoláno nezájmem lyžařů, nikoliv nedostatkem sněhu. Provozovatelé areálů sezónu 
ukončí, i když na sjezdovkách stále leží dostatečná vrstva sněhu. (vypořádání připomínky EIA SERVIS s.r.o.)" (konec citace). 
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ad 6) K připomínce uvádíme komentář zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace, které 
přejímáme v plném znění (začátek citace): "Návrh LD byl zpracován v souladu s patřičnými zákony a normami. Ochranné 
pásmo lanové dráhy je upraveno zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů. Pro RP navrženou LD 
bylo v souladu s tímto zákonem stanoveno ochranné pásmo o šířce 26,4 m. Šířka průseku pro LD není určena šířkou 
ochranného pásma, nemusí být totožná s jeho šířkou. Průsek se stanovuje výpočtem na základě výpočtové linie lana. Vliv na 
jeho šířku má především průhyb lana, konfigurace terénu, vzdálenost a výška traťových podpěr a z toho vypočtený možný 
výkyv kabiny. Šířka průseku může být proměnná v délce trasy v závislosti na výpočtu. Na základě podkladů dostupných v 
podrobnosti regulačního plánu byla vypočtena šířka průseku 15,2 m. V dalších fázích dokumentace bude upřesňována dle 
podrobnějších podkladů. Snahou návrhu RP bylo volbou vhodného technického řešení minimalizovat zásah do porostu 
a negativní vlivy." (konec citace), jehož vysvětlení zvoleného přístupu akceptujeme. 

ad 7) K připomínce uvádíme komentář projektanta a zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace, 
které přejímáme v plném znění (začátek citace): "Noční provoz LD ani odjezdové evakuační sjezdovky není navrhován. 
Předmětem RP není návrh nočního osvětlení odjezdové evakuační sjezdovky. Součástí RP je noční provoz technických 
zařízení souvisejících s údržbou a zajištěním bezpečného provozu v rozsahu jednotlivých variant. Pro varianty se odjezdovou 
evakuační sjezdovkou to představuje provoz zasněžování a rolby. (vypořádání připomínky ATELIER 8000, spol. s r.o.) 

 Noční provoz variant s odjezdovou evakuační sjezdovkou (varianta A, varianta D) je zahrnut v celkovém hodnocení variant 
v kapitole dokumentace E. Porovnání variant řešení záměru. Varianty s odjezdovou evakuační sjezdovkou mají ve vlivech na 
faunu a ekosystémy horší nebo stejné hodnocení jako varianty bez sjezdovky. Vyhodnocení vlivu nočního zasněžování 
a provozu rolby bylo provedeno odborným odhadem, kvantitativní hodnocení (hluková studie, studie osvětlení) provedeno 
nebylo. (vypořádání připomínky EIA SERVIS s.r.o.)" (konec citace), jehož vysvětlení zvoleného přístupu akceptujeme. 

ad 8) Z hlediska relevance závěrů je pohyb návštěvníků nutno zohlednit zejména v hodnocení vlivů na biotu, tedy v naturovém 
posudku (biologické hodnocení nebylo provedeno). To je provedeno, přístup zpracovatele dokumentace tedy považujeme za 
odpovídající. 

ad 9) až 11) Kumulativní vlivy jsou v dokumentaci komentovány (kapitola B.I.4.). Podrobnější komentář k sekundárním, synergickým 
a kumulativním vlivům je dále proveden v doplňku dokumentace (kapitola D.I.12.). Přístup zpracovatele dokumentace, který 
zohledňuje vlivy navrhovaného záměru za přímé a významné, zatímco vlivy ostatních záměrů jsou hodnoceny jako nepřímé, 
považujeme za věcně správný. Lze samozřejmě diskutovat míru a hloubku v dokumentaci uváděných informací (to lze ostatně 
vždy), nezískají se tím však další informace, nezbytné pro podložené vydání stanoviska příslušného úřadu. 

ad 12) Hluková studie je primárně určena k hodnocení vlivů na člověka, kde jsou stanoveny příslušné hygienické limity. Hodnocení 
hlukových vlivů na jiné organismy je předmětem expertního názoru zpracovatele biologického resp. naturového hodnocení. 

ad 13) Problematika stavební dopravy je v dokumentaci komentována a zohledněna. Dále lze očekávat, že v případě realizace 
záměru by byly v daném prostoru využity (s ohledem na kvalitu prostředí) mimořádné postupy realizace i následných 
opatření. Nelze tedy očekávat nekoordinovaný pohyb vozidel mimo vlastní plochy dotčené stavbou (koridor lanovky resp. 
sjezdovky). 

ad 14) Jedná se o konstatování faktů, vzhledem k obsahu je ponecháno bez komentáře. 

ad 15) K otázce nereálnosti šíře průseku pro lanovku odkazujeme na vypořádání k bodu 6 tohoto komentáře. K otázce bořivých 
větrů a následného poškození obnažených porostních stěn ve vztahu k hodnocení vlivů na krajinný ráz, tj. s ohledem na 
posouzení ovlivnění blízkých a dálkových pohledů, je možno odkázat na přílohu D dokumentace EIA (Posouzení lesních 
porostů pro regulační plán Propojení Klápa - Hraničník, autor J. Wimmer, září 2011), kde je v závěru konstatováno, že 
(začátek citace): "4. Oblast je relativně odolná proti bořivým větrům vzhledem k závětrné poloze a vysokému zastoupení 
listnáčů v porostech." (konec citace). 

ad 16) Výsledky socio-ekonomické analýzy v procesu EIA nepředstavují rozhodující zohledňovaný faktor, považujeme jej pouze za 
jednu ze součástí zdůvodnění potřeby záměru. Závěry této studie nejsou komentovány a nemají na výsledek procesu EIA 
(návrh stanoviska) žádný vliv. 

V.13. Sdružení Jihočeské matky 
[8.13] ze dne 7.12.2011 

Sdružení Jihočeské matky upozorňuje na rizika, při případném schválení projektu. Obecně nejsou ve vyjádření komentovány 
jednotlivé kapitoly dokumentace EIA, je odkázáno na podrobné stanovisko Společnosti pro trvale udržitelný život [8.17], k jehož 
stanovisku se Jihočeské matky připojují. S realizací záměru nesouhlasí a žádají zastavení přípravy stavby, resp. upuštění od 
záměru. 
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Prezentovaná rizika pro účely vypořádání jsou jednotlivé body označeny písmeny: 

a) Umístění záměru v NP, zčásti v jeho 1. a 2. zóně, což je v rozporu s posláním parku a ZOPK. 

b) Došlo by k narušení lesního ekosystému, jež je součástí soustavy Natura 2000 a Biosférické rezervace UNESCO. 

c) Došlo by k ohrožení řady zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mj., i druhů uvedených v Červeném seznamu. 

d) Došlo by k ohrožení vodního režimu, který je součástí CHOPAV Šumava. 

e) Rozsáhlé odlesnění (nikoliv prezentovaný úzký lesní průsek) by mělo za následek negativní změny v mikroklimatu širšího okolí 
a otevřelo by cestu bořivým větrům. 

f) Výstavba restaurace na Hraničníku a dalších doprovodné stavby by zahájily civilizační kontaminaci území dusíkem a fosforem, 
obslužné komunikace a parkovací plochy by způsobily zamoření dosud čisté přírody toxickými automobilovými zplodinami, 
prachem, hlukem a světelným smogem, škodlivými pro živočichy. 

g) Záměr není v souladu s vyšší ÚPD, tedy ani stavebním zákonem. 

h) Vypořádání došlých vyjádření ke zjišťovacímu řízení je zcela nedostatečné. Forma odkazů na jednotlivé kapitoly dokumentace 
EIA není adekvátní reakcí na došlá vyjádření. 

i) Nejsou posouzeny přeshraniční vlivy, do procesu EIA nebyly přizvány orgány státní ochrany přírody a občanská sdružení na 
ochranu přírody Rakouska. 

Komentář zpracovatele posudku: 
ad a) až d) Jedná se o konstatování v dokumentaci EIA prezentovaných vlivů, jejichž výčet a rozsah je předmětem hodnocení tohoto 

posudku. V úplnosti odkazujeme na jeho jednotlivé kapitoly. 

ad e) Z vyjádření není patrné, co je myšleno prezentovaným rozsáhlým odlesněním. Mikroklima v důsledku odtěžení lesa 
(předpokládáme, že připomínkou byla míněna klimatická funkce lesa) nebude ve vztahu k relativně maloplošnému odlesnění 
v úzkém pruhu významně ovlivněno/sníženo. K otázce bořivých větrů mj. odkazujeme na přílohu D dokumentace EIA 
(Posouzení lesních porostů pro regulační plán Propojení Klápa - Hraničník, autor J. Wimmer, září 2011), kde je v závěru 
uvedeno, že (začátek citace): "4. Oblast je relativně odolná proti bořivým větrům vzhledem k závětrné poloze a vysokému 
zastoupení listnáčů v porostech." (konec citace).  

ad f) V dokumentaci provedená hodnocení nesvědčí o uvedených vlivech, prezentovaných v připomínce. 
ad g) Samotným hodnoceným záměrem je územně plánovací dokumentace - regulační plán. Posuzování jeho souladu s ÚPD tedy 

nemá smysl. 

ad h) Forma odkazů na jednotlivé kapitoly dokumentace EIA v rámci vypořádání požadavků uvedených v závěru zjišťovacího řízení 
je zcela regulérní. V příslušných kapitolách je vždy daný předmět vypořádání řešen v plné šíři, bez nutnosti opakovat jej, popř. 
uvádět části, které mohou být vytržené z kontextu. 

ad i) K uvedenému bodu se rovněž vyjadřuje zpracovatel dokumentace EIA v rámci doplňku dokumentace, které uvádíme v plném 
znění (začátek citace): "U záměru byl konstatován ze strany Správy NP a CHKO Šumava v průběhu společného jednání podle 
§ 65 stavebního zákona, ve znění platném před 1. 1. 2013 možný přeshraniční vliv, postup projednání regulačního plánu podle 
§ 72 stavebního zákona byl přerušen, v současné době probíhá přeshraniční EIA, k projednání je příslušné Ministerstvo 
životního prostředí." (konec citace). 

V.14. Česká společnost ornitologická 
[8.14] ze dne 14.12.2011 

Úvodem je konstatováno, že předložená dokumentace EIA je velmi nekvalitní a opomíjí některé základní aspekty záměru. Vyjádření 
uvádí, že ze závěrů dokumentace je zřejmý významně negativní vliv záměru na PO/EVL, který nelze bez vyloučení na soustavu 
Natura 2000 realizovat. Je požadováno kompletní zamítnutí záměru. 

Hlavní problémy: 
• Nedostatečné, místy formální, vypořádání vyjádření ČSO vznesená v rámci zjišťovacího řízení. 
• Dokumentace se nezabývá skutečnými variantami řešení. 
• Dokumentace je spíše slohovým cvičením než konkrétním hodnocením vlivů. 
• Nedostatečně jsou vyhodnoceny kumulativní vlivy. 
• V dokumentaci není prezentován jednoznačný závěr i přes prokázaný významný negativní vliv na soustavu Natura 2000. 
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Zásadní problémy týkající se ptactva: 

V případě terénního průzkumu obratlovců je uvedena: 
1) nedostatečná specifikace metodiky, 
2) spojení výsledků jak různých typů prostředí, tak i různých záměrů; přiložené seznamy neřeší lokalizaci jednotlivých druhů, 
3) výsledky průzkumu jsou nedostatečné, bylo opomenuto několik významných druhů, které se v území prokazatelně vyskytují. 

Hodnocení zvláště chráněných druhů obratlovců: 
• Hodnocení výskytu ZCHD je z odborného hlediska katastrofální. 
• Dochází k porovnávání různých zdrojů informací, bez ohledu na vztahu k území a metodice, jakou byly získány. 
• Nebyly dostatečně využity dostupné zdroje informací. 

Dále je dokumentaci vytýkáno, že se nezabývá provozem mimo zimní období (1), vlivem hluku (2), problematikou kolizí tetřeva 
hlušce s lanovkou (3) a mortalitou při kolizích s dopravními prostředky (4). 

V závěru vyjádření je uvedeno, že se nejedná o kompletní výčet nedostatků; je citován odkaz na vyjádření Společnosti pro trvale 
udržitelný život [8.17], v textu posudku řazené jako V.17., s jehož stanoviskem se ČSO ztotožňuje. Je konstatováno, že pro 
odůvodnění realizace záměru ve všech posuzovaných variantách (vyjma nulové) neexistuje jiný veřejný zájem převažující nad 
zájmem ochrany přírody. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Otázka kvality dokumentace je diskutována v jednotlivých částech posudku. V rámci doplňku dokumentace byla aktualizována 
(dopracována) kapitola zahrnující sledování území v roce 2013, na kterou v úplnosti odkazujeme, a informace týkající se kumulace 
vlivů.  

K celé části hodnocení vlivů na biotu dále považujeme za potřebné uvést, že vhodnější (jakkoli ve stupni EIA nikoliv povinnou, pokud 
tak nevyplynulo ze závěru zjišťovacího řízení) formou posouzení by bylo provedení biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Zpracovatel tohoto hodnocení (držitel autorizace) by v tomto případě 
koordinoval rozsah a úroveň provedených průzkumů a podkladových údajů tak, aby měl pro závěrečné hodnocení úplnou škálu 
informací. Tím by se předešlo situaci, která vznikla při zpracování dokumentace, tedy vzniku nesourodých podkladů a dílčích 
hodnocení jednotlivých okruhů s rozdílnou kvantitativní i kvalitativní úrovní. Součástí dokumentace by tak byla pouze dvě hodnocení 
- podle § 45i zákona (Natura - to je v dokumentaci provedeno) a podle § 67 zákona - doložená nezbytnou a jejich zpracovateli 
vyžádanou škálou podkladů a průzkumů.  

Ohledně připomínky týkající se provozu mimo zimní období (1) uvádíme komentář oznamovatele záměru a zpracovatele 
dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace, které přejímáme v plném znění (začátek citace): "Předmětem 
návrhu regulačního plánu není omezení období provozu, umožňuje celoroční provoz lanové dráhy, pokud bude požadován. Z 
daností území je zřejmé, že hlavní sezónou je sezóna zimní. Letní sezona zde dosud téměř neexistuje. Slabá letní sezona může 
vzniknout, pokud by došlo na rakouské straně k nahrazení vleku lanovou dráhou, která by umožnila dopravu turistů na rakouské 
úpatí Hraničníku a navázání na tamní turistické trasy. Takováto letní sezona by byla sezonu doplňkovou podstatně slabší než 
sezona zimní. (Jihočeský kraj).  

Pro hodnocení letního provozu nejsou konkrétní údaje. Rozdíl mezi zimním a letním provozem je v dokumentaci EIA zohledněn 
v dopravních zátěžích metodou odborného odhadu. Lze očekávat, že letní provoz bude ve všech variantách zhruba stejný, neboť 
bude využívat především dopravu lanovou dráhou na Hraničník. Negativní vlivy letního provozu jsou zahrnuty v kapitole 
dokumentace E. Porovnání variant řešení záměru. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou vyhodnoceny stupněm -1,5 - -3. (EIA 
SERVIS s.r.o.)." (konec citace). 

Vliv hluku (2) na biotu je v dokumentaci (resp. v naturovém hodnocení, které je přílohou dokumentace) je zohledněn formou 
expertního názoru zpracovatele. Tento způsob považujeme za legitimní. 

Doplněk dokumentace uvádí, že realizací záměru ve všech variantách dojde k ohrožení populace kriticky ohroženého tetřeva hlušce 
(3), vrcholové partie Smrčiny a Hraničníku jsou jeho jádrovým územím výskytu. Přičemž se jedná o druh, který je mimořádně citlivý 
na rušení, především v období toku, hnízdění a vyvádění mláďat. Jako významná příčina úhynů tetřeva hlušce jsou uváděny nárazy 
do lan lanovky, zpracovatel nevylučuje střety s oplocením (pokud bude použito pro zabránění vjezdu lyžařů mimo odjezdovou 
sjezdovku - varianty A a D, případně neřízeného sjezdu lyžařů - varianty bez sjezdovky). Oslabení a stresovaní ptáci z narušených 
populací se navíc stávají snadnější obětí predátorů. 

Zvýšená mortalita (4) na příjezdových komunikacích je komentována v doplňku dokumentace. Fatální vlivy nepředpokládáme. 
Otázka stanovení veřejného zájmu, resp. zdali je možno záměr klasifikovat jako veřejný zájem není předmětem posouzení, nelze jej 
tedy v tomto posudku oprávněně komentovat. 
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V.15. Hnutí DUHA - Místní skupina České Budějovice 
[8.15] ze dne 26.1.2011 

Je vyjádřen zásadní nesouhlas se záměrem, mj. s konstatováním, že záměr není v souladu s posláním NP Šumava, přesto je z 90% 
navržen na jeho ploše a z 10% na ploše CHKO Šumava, v prostoru EVL Šumava, PO Šumava a CHOPAV Šumava.  

Je kritizována absence mezistátního posouzení. 

Hlavní kritické body: 
• Výskyt ZCHD rostlin a živočichů, zásah do biosférické rezervace UNESCO, NRBK Smrčina a LBK nivy potoka Rasovka. 
• Rozsáhlé odlesnění s následnou změnou hydrologických poměrů, rizikem větrné a vodní eroze, náchylnosti k působení bořivých 

větrů a působení škůdců. Ztráta protierozní a půdoochranné funkce, změna mikroklimatu. 
• Fragmentace krajiny, omezení migrační propustnosti. 
• Nároky na spotřebu pitné vody, jejichž zdroje leží v CHKO Šumava. Nejsou zohledněny klimatické změny. 
• Žádná z navržených variant není pro danou oblast přijatelná, záměr je předimenzovaný a nerealistický. 
• Umístění restaurace na Hraničníku v I. zóně NP Šumava je nepřijatelné (šílený nápad). 
• Pravý břeh Lipna by měl být zachován jako klidová oblast, ponechána přirozenému vývoji, určena pouze pro měkkou turistiku. 
• Připojením na obecní vodovod Nová Ves může být ohroženo zásobování místních obyvatel. 
• Bude narušen krajinný ráz, dojde k fragmentaci krajiny. 
• Hrozí vyhubení desítek až stovek druhů fauny a flóry, které se vyskytují jen na několika posledních lokalitách. 
• Překročení hlukových limitů v době výstavby, emise z dopravy, tvorba prachu, vibrací. 
• Zábory půdy (dočasné i trvalé). 

Dále je polemizováno s argumentem o zvýšení zaměstnanosti v území. Nelze vyloučit využití vlastních zaměstnanců nebo cizinců. 

V závěru je požadováno vrácení a přepracování dokumentace EIA z důvodů prezentace přijatelnosti záměru, i přesto, že jeho 
zpracovatelé připouští značné přírodovědné hodnoty území. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění požadavků zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je navrženo vydání nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního 
prostředí k záměru. 

K otázce mezistátního posuzování uvádíme stanovisko zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace 
v plném znění (začátek citace): "U záměru byl konstatován ze strany Správy NP a CHKO Šumava v průběhu společného jednání 
podle § 65 stavebního zákona, ve znění platném před 1. 1. 2013 možný přeshraniční vliv, postup projednání regulačního plánu 
podle § 72 stavebního zákona byl přerušen, v současné době probíhá přeshraniční EIA, k projednání je příslušné Ministerstvo 
životního prostředí." (konec citace). 

V případě hlavních kritických bodů se dominantně jedná o konstatování, popř. souhrn faktů prezentovaných v dokumentaci EIA, 
jejichž výčet a rozsah je předmětem hodnocení tohoto posudku. V úplnosti odkazujeme na jeho jednotlivé kapitoly. 

Hodnocení přijatelnosti či nepřijatelnosti projekčního návrhu jednotlivých variant, popř. jejich předimenzovanosti či nereálnosti není 
úkolem zpracovatele dokumentace EIA. Jeho povinností je posouzení jednotlivých variant dle zadání stanovené oznamovatelem 
záměru. Účelem procesu EIA je shromáždění relevantních informací o území, stanovení míry pozitivních/negativních vlivů záměru 
a posouzení kumulace s ostatními aktivitami v území, nikoliv subjektivní rozhodování o rozsahu či umístění záměru v daném území. 
To je předmětem až dalších stupňů posuzování (mj. i tohoto posudku). 

Obec Nová Ves vyjádřila záměru jednoznačnou podporu. Možnost využívání zdroje, s ohledem na jeho vydatnost a polohu, bude 
předmětem samostatného vodoprávního řízení. Je vyloučeno, že by mohlo dojít k ohrožení zásobování obyvatel obce. 

Další v připomínce uváděné aspekty vzhledem k návrhu nesouhlasného stanoviska blíže nekomentujeme. 

V.16. Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika 
[8.16] ze dne 14.12.2011 

Vyjádření prezentuje zásadní nesouhlas se záměrem a s pokračováním územní a investorské projektové přípravy na dílčí stavební 
záměry a změny využití pozemků. 
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Uváděné důvody (pro účely vypořádání jsou jednotlivé body označeny písmeny): 

a) Předložené varianty nejsou variantami, jejichž požadavek je zakotven v pracovním textu ZÚR a nepředstavují relevantní podklad 
pro další rozhodování, mj. i s ohledem na připomínku Správy NP a CHKO Šumava, aby bylo jako varianta posouzeno propojení 
areálu Hochficht po silnici Zadní Zvonková - Schöneben. S námitkou uvedenou v dokumentaci EIA, že se jedná o území mimo 
řešený regulační plán je neakceptovatelné a v rozporu s cíli a smyslem zákona EIA. 

b) Nebyly posouzeny přeshraniční vlivy. 

c) Jsou nedostatečně řešeny hlukové vlivy v území, a to jak v době provozu, tak i v období výstavby (kácení a odvoz dřeva, doprava 
stavebního materiálu, použití vrtulníku), především ve vztahu k fauně; není vyhodnocen dopad hluku na PO a EVL Šumava, 
nejsou navržena příslušná opatření. 

d) Není uvažován vliv vibrací na zdraví obyvatel a životní prostředí, zejména pak živočichy a chráněné druhy vyskytující se v oblasti. 
Dokumentace EIA řeší pouze silniční dopravu, chybí využití stavebních mechanismů a letecké dopravy. 

e) Není odpovídajícím způsobem řešena otázka emisního znečištění v případě realizace projektu. Limity platné pro intenzivně 
využívané a obydlené oblasti jsou uplatňovány na téměř nezasaženou krajinu. Rozptylová studie neanalyzuje dopad nárůstu 
znečištění na biotu, není řešena prevence škod. Navrhovaná opatření jsou řešena v obecné rovině. 

f) Realizace všech variant, vyjma nulové, představuje výrazný zásah do ekosystémů v oblasti, je tak naplněna podmínka závažného 
vlivu projektu na ŽP ve smyslu zákona EIA a výsledkem by mělo být doporučení varianty E (nulová) za současného odmítnutí 
všech aktivních variant. 

g) V dokumentaci EIA chybí návrh prevence negativního dopadu na stabilitu lesních ekosystémů, především riziko vzniku polomů. 

h) Dokumentace EIA nedostatečně řeší problematiku spojenou s nelegálním využitím evakuační sjezdovky. 

i) Zcela nedostatečně jsou řešeny možné dopady havárií na životní prostředí (včetně ohrožení zdrojů pitné vody), hodnocení není 
komplexní, nejsou uvažovány možnosti dlouhodobých škod a možnosti jejich nápravy. 

j) Nejsou řešeny dopady umělého zasněžování na ŽP a ekosystémy dané oblasti (zpožděné odtávání sněhu, hlukové a světelné 
znečištění při jeho výrobě, k níž dochází převážně v nočních hodinách), není vyhodnocen vliv umělého sněhu na strukturu, složení 
půdy a její chemismus a spotřeby vody. 

k) Hodnocení dopadů na krajinu je prováděno na základě aplikace nezaručených předpokladů realizace, u nichž je následně 
předpokládána změna. Hodnocení vychází z nereálně úzkého průseku pro LD, což není dostatečné pro vlastní stavbu a zajištění 
staveništní dopravy. Není doceněn skutečný dopad a stavba představuje závažný a nepřípustný zásah do krajinného rázu, kdy 
dochází k nevratné změně.  

l) Je upozorněno, že v případě realizace záměru v jakékoliv variantě (mimo nulové) bude porušen čl. 6 směrnice 92/43/EHS, 
poněvadž dokumentace EIA na str. 67 připouští, že neexistuje adekvátní a funkční možnost zavedení zmírňujících opatření ani 
možnost eliminace škodlivých vlivů. 

m) Potenciální realizace záměru je neslučitelná s posláním NP Šumava (zásah do I. zóny NP, fragmentace území, výskyt ZCHD). 
Zvláště významný je zásah z hlediska ochrany tetřeva hlušce, jejíž výskyt je jedinečný. Projekt je díky identifikovanému 
významnému negativnímu vlivu v rozporu se ZOPK, ochranou území Natura 2000 a i samotnými prioritami ZÚR Jihočeského 
kraje. Projekt je ve všech nenulových variantách v rozporu se zásadami o rozhodování o změnách v území, tj. se zásadou 
"podporovat řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů na rozvoj socioekonomických aktivit a na rozvoj 
sportovního a rekreačního využití oblasti". 

n) Realizace projektu bude mít zásadní negativní vliv na EVL Šumava a celistvost PO Šumava. 

o) Je poukázáno na nekritické hodnocení ve prospěch variant A a D, prezentované v socioekonomické analýze. Není zohledněn 
dopad na kvalitu života v oblasti a širším okolí, s odvoláním, že daná oblast se vyznačuje jedinečnými a nenahraditelnými 
hodnotami, jak pro obyvatelstvo v dané oblasti, tak i pro celou ČR. 

p) Socioekonomická analýza nebere v úvahu dopad ztrát způsobených na ekosystému úbytkem turistů - návštěvníků NP a CHKO, 
přičemž právě realizace záměru představuje reálné oslabení ekonomiky, včetně odlivu zahraničních turistů. Není uvažováno 
s rozvojem stávajících nebo nových forem šetrné turistiky (zážitkové, vzdělávací), přestože představuje značný potenciál 
a nejednalo by se pouze o sezónní nabídku. Není vyhodnocena jiná možnost dopravy turistů z ČR do Rakouska (např. využívání 
ekobusů). Jsou ignorovány ztráty, které vzniknou při naplňování poslání NP a CHKO v oblasti vědy a výzkumu, krajinných 
a přírodních hodnot, rozvojem tvrdých forem turismu. 
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q) Do posouzení není zahrnut dopad na místní obyvatelstvo, kvalitu obyvatel mikroregionu. Jediným kritériem je uvažované 
(hypotetické) ekonomické posílení oblasti. Chybí zhodnocení dopadu na ostatní ukazatele životního prostředí. Ve vyjádření je 
polemizováno s cílem socioekonomické studie týkající se možnosti pracovního uplatnění vysokoškoláků a argumentací, že 
realizace projektu tento důsledek nebude prakticky řešit. 

r) V analýze vzdálenosti jihočeských měst je absurdně uvažován Špindlerův mlýn, nikoliv lyžařský areál Lipno nebo další šumavské 
areály (zadní Chodov, Churáňov), což vede k neúplnému využití údajů a zkreslení ve prospěch navrhovaného záměru. Při analýze 
socioekonomických dopadů není vyhodnoceno skutečné využití lyžařského areálu Lipno, přičemž se jedná o klíčovou oblast, která 
může sloužit jako modelový příklad pro další rozvoj území v případě realizace projektu. 

s) V socioekonomické analýze je uvažováno s nárůstem počtu návštěvníků - lyžařů z rakouské či německé strany. Tento nárůst není 
reálně doložen, analýza pracuje spíše s odhadem až spekulací, která je prezentována jako fakt. 

t) Skutečný efekt vytváření nových pracovních míst je nadhodnocen, realizace projektu nepřinese zásadní změnu 
v nezaměstnanosti. Zároveň se bude jednat o sezónní místa (krátká zimní sezóna, nemožnost využívání areálu v létě). 

u) Socioekonomické studie neřeší ztráty na životním prostředí, kdy při závažné zásahu může docházet k významným škodám, které 
budou narůstat v případě jakékoliv přírodní katastrofy. (polomy, kalamity) nebo v případě havárie způsobené projektem (nehody 
při provozu lanovky, únik ropných látek). Nejsou vyhodnoceny náklady na odstranění těchto škod. Dokumentace EIA tak není 
úplná a neumožňuje vytvoření platných závěrů o dopadu realizace projektu na sociální a ekonomickou situaci v oblasti. 

V závěru je konstatováno, že dokumentace EIA neplní účel a požadavky, které na ni klade zákon. Tendenčně je podporována 
varianta C, která je ale ústupovou a dočasnou etapou a má vážné funkční a bezpečností nedostatky. Navíc je rovněž variantou 
vykazující významné negativní vlivy. K realizaci je doporučena varianta E. 

Komentář zpracovatele posudku: 

ad a) K otázce charakteru posuzovaných variant ve vztahu k ZÚR uvádíme volně interpretované stanovisko oznamovatele záměru 
(Jihočeský kraj) prezentované v rámci doplňku dokumentace. Plné znění obou vypořádání je uvedeno v kapitole 2 (Vypořádání 
a doplnění některých dalších relevantních informací požadovaných v obdržených vyjádřeních k dokumentaci), body 1 a 2. 

 "Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje nabyly účinnosti dne 7. 11. 2011. V ZÚR je záměr vymezen jako záměr 
„Propojení Klápa - Hraničník“ pod kódem D83. Povinnost zpracovat pro záměr D83 regulační plán vyplývá z kapitoly j) bodu 
(61) vydaných ZÚR, zadání regulačního plánu bylo v souladu s požadavky stavebního zákona dohodnuto s dotčenými orgány 
a schváleno současně s vydáním ZÚR a je uvedeno v kapitole l) bodě (64) ZÚR. Vydání tohoto regulačního plánu je 
podmínkou pro rozhodování o změnách využití v území ve vymezeném prostoru dle grafické části ZÚR. 

 Z dohody uzavřené mezi MŽP, MMR a MZe (květen 2010), na jejímž základě byla provedena redukce funkcí původní plochy 
SR 17 (záměr následně veden pod kódem D83) - místo plnohodnotného areálu byl v ZÚR vymezen koridor pro prověření trasy 
lanové dráhy a souvisejících staveb - tedy koridor dopravní stavby lanové dráhy. Z textu dohody k řešení rozporů ani ze zadání 
regulačního plánu pak nevyplývá nemožnost řešit zpřesnění koridoru ze ZÚR v regulačním plánu variantně. Výsledná varianta 
pak bude vybrána a následně i vydána na základě výsledků projednání regulačního plánu, tedy i na základě výsledku procesu 
EIA." 

 Souhlasíme s oznamovatelem záměru, který uvádí, že (začátek citace): "Územní vymezení regulačního plánu vychází 
z vydaných ZUR, je dáno rozsahem koridoru D83. Územní vymezení koridoru je pro účely regulačního plánu, a tedy i jeho 
posouzení nepřekročitelné. Záměr D65 - silnice Zadní Zvonková - Schöneben je samostatným záměrem, bez vazby na záměr 
D83. Napojení areálu Hochficht po silnici Zadní Zvonková - Schöneben není srovnatelná se záměrem „Propojení Klápa - 
Hraničník“. Tato varianta není z dopravního hlediska vhodná - silnice po dopravní stránce svou kapacitou neodpovídá počtu 
přepravovaných osob a nemůže nahradit navrhovanou lanovku, a to ani po její úpravě. To je dáno především minimalizací 
navrhovaných úprav a jejího rozšíření s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny (v některých úsecích pouze „výhybny“ 
místo plnohodnotného rozšíření na 2 jízdní pruhy)." (konec citace). Cíl a smysl zákona EIA je jasně stanoven příslušným 
legislativním rámcem a není možno jej individuálně interpretovat dle charakteru každého jednotlivého záměru. Účelem procesu 
EIA je předložené varianty posuzovat nikoliv generovat. Je věcí oznamovatele záměru, jaké varianty do tohoto procesu 
vstoupí. 

ad b) K otázce posouzení přeshraničních vlivů lze konstatovat, že přeshraniční vlivy jsou hodnoceny a tento proces v současné době 
probíhá. 

ad c) Hluková studie je primárně určena k hodnocení vlivů na člověka, kde jsou stanoveny příslušné hygienické limity. Hodnocení 
hlukových vlivů na jiné organismy je předmětem expertního názoru zpracovatele biologického či naturového hodnocení. 

ad d) V zásadě totéž lze říci i o problematice vibrací. Záměr sám o sobě (včetně navazující dopravy) přitom není jakkoli významným 
zdrojem vibrací, které by mohly ovlivňovat okolí. 
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ad e) Vlivy na ovzduší jsou v dokumentaci hodnoceny a komentovány. Jiné než legislativní limity nejsou pro posouzení k dispozici. 
Rozptylová studie je primárně určena k hodnocení vlivů na člověka, kde jsou stanoveny příslušné hygienické limity. Hodnocení 
vlivů kvality ovzduší na jiné organismy je předmětem expertního názoru zpracovatele biologického resp. naturového 
hodnocení. S ohledem na míru očekávaných vlivů jsou navrhovaná opatření adekvátní. 

ad f) Nulová varianta slouží jako referenční rámec, který definuje stávající stav životního prostředí (resp. jeho vývojové trendy) bez 
realizace záměru, na jehož pozadí jsou hodnoceny vlivy aktivních variant. Účelem a smyslem procesu posouzení vlivů je 
zejména porovnání vlivů variant aktivních (tedy "variant záměru") a vyhodnocení jejich únosnosti. Případ, že žádná z aktivních 
variant není z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelná, tak neznamená "volbu nulové varianty" ale "odmítnutí záměru ve 
všech aktivních variantách". 

ad g) K otázce bořivých větrů mj. odkazujeme na přílohu D dokumentace EIA (Posouzení lesních porostů pro regulační plán 
Propojení Klápa - Hraničník, autor J. Wimmer, září 2011), kde je v závěru uvedeno, že (začátek citace): "4. Oblast je relativně 
odolná proti bořivým větrům vzhledem k závětrné poloze a vysokému zastoupení listnáčů v porostech." (konec citace). 
V posouzení je zároveň uváděno (kapitola 2.3 Vliv navrhovaného odlesnění na stabilitu okolních porostů), že (volná citace): 
"Určité nebezpečí představují přepadavé větry vanoucí pres 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 
vetru velmi labilní, k vývratům téměř nedochází, protože zde vítr již nemá dostatečnou sílu. Dochází většinou pouze ke zlomům 
kmenu napadených hnilobou. 

 Šířka odlesněného pruhu bude zhruba rovna šíři náseku, který se v širší oblasti běžně používá při obnově lesních porostu. 
Nevznikne tak dostatečně velká plocha, aby byly ohroženy sousední porosty. Určité nebezpečí zvetšení plochy lze očekávat 
ve spodních partiích, ve smrkových monokulturách postižených loupáním a následně hnilobou, u nichž hrozí rozpad 
a předčasná obnova. Škody způsobené hnilobou lze při výchově porostu eliminovat odstraňováním napadených jedinců, 
v mýtných porostech pak zdravotním výběrem." (konec volné citace). V závěru je zpracovatelem navrženo preferovat podél 
nově vzniklých porostních stěn výchovu a výsadbu zpevňujících dřevin (výsadbu listnáčů na okrajích). Jako rizikové byly 
označeny podmáčené plochy, kde se otevřený porost stane vzhledem k nízkému zakmenění a neustálému přirozenému 
prořeďování porostu náchylnější k novým vývratům. Tyto plochy je nutno sledovat.  

 Návrh opatření byl tedy v příslušných částech dokumentace EIA, resp. přílohové části prezentován, bohužel nebyl promítnut 
do souhrnného návrhu opatření (kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí). Vzhledem k nesouhlasnému návrhu stanoviska EIA ponecháváme tuto skutečnost bez 
dalšího komentáře. 

ad h) K otázce nelegálního využívání sjezdové trati uvádíme stanovisko oznamovatele záměru (Jihočeský kraj) a zpracovatele 
dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace v plném znění (začátek citace): "RP řeší problematiku 
nelegálního sjíždění lyžařů volným terénem v rozsahu nástrojů, které jsou v možnostech tohoto stupně dokumentace - 
regulačního plánu. Navrhuje umístění výstražných tabulí se zákazem vstupu do lesních porostů a umístění barier proti vstupu 
v prostorech vyšší koncentrace lyžařů. Varianty s odjezdovou evakuační sjezdovkou navrhují pozitivní regulaci nelegálního 
sjíždění - nabídnou lyžařům možnost bezpečného odjezdu po upravené odjezdové evakuační sjezdovce, případně regulaci 
náporu lyžařů v odjezdové špičce doplňkovou aktivitou na vrcholu. 

 Nelegální sjíždění lyžařů musí být minimalizováno, nejlépe úplně vyloučeno. Regulační plán předpokládá, že lépe se bude 
odjezd lyžařů usměrňovat ve variantách, které obsahují odjezdovou evakuační sjezdovku. Jakékoliv nelegální sjíždění lyžařů 
by mělo významné negativní vlivy na životní prostředí, především na faunu a flóru." (konec citace).  

 Vzhledem k nesouhlasnému návrhu stanoviska EIA neuvádíme v jeho návrhu příslušná opatření k omezení těchto 
nežádoucích aktivit. 

ad i) Záměr představuje v zásadě běžné technické řešení, u kterého riziko vzniku havárií s významnými následky na okolí nehrozí. 
Nejsou proto vyžadována (nad rámec platných legislativních předpisů) dodatečná opatření. 

ad j) Vlivy týkající se umělého zasněžování, především na lesní porosty, povrchové a podzemní vody, jsou prezentovány v textu 
dokumentace EIA v příslušných kapitolách, případně navazujících přílohách. K těmto závěrům se vyjadřujeme v příslušných 
kapitolách posudku. Pro doplnění uvádíme vypořádání zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku 
dokumentace v plném znění (začátek citace): "V případě umělého zasněžování dokumentace vychází z analogie s jinými 
lyžařskými areály, kdy nebyly pozorovány žádné negativní vlivy této činnosti na životní prostředí." (konec citace). 

ad k) K připomínce uvádíme komentář zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace, které přejímáme 
v plném znění (začátek citace): "Návrh LD byl zpracován v souladu s patřičnými zákony a normami. Ochranné pásmo lanové 
dráhy je upraveno zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů. Pro RP navrženou LD bylo v souladu 
s tímto zákonem stanoveno ochranné pásmo o šířce 26,4 m. Šířka průseku pro LD není určena šířkou ochranného pásma, 
nemusí být totožná s jeho šířkou. Průsek se stanovuje výpočtem na základě výpočtové linie lana. Vliv na jeho šířku má 
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především průhyb lana, konfigurace terénu, vzdálenost a výška traťových podpěr a z toho vypočtený možný výkyv kabiny. 
Šířka průseku může být proměnná v délce trasy v závislosti na výpočtu. Na základě podkladů dostupných v podrobnosti 
regulačního plánu byla vypočtena šířka průseku 15,2 m. V dalších fázích dokumentace bude upřesňována dle podrobnějších 
podkladů. Snahou návrhu RP bylo volbou vhodného technického řešení minimalizovat zásah do porostu a negativní vlivy." 
(konec citace), jehož vysvětlení zvoleného přístupu akceptujeme. Reálnost takto navrženého průseku pro lanovou dráhu byla 
orientačně ověřena u jiných v nedávné době budovaných lyžařských areálů (např. Skipark Červená Voda). Vstupní údaje pro 
hodnocení vlivů na krajinný ráz považujeme za adekvátní. 

ad l), m) a n) Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění požadavků zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 
92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je navrženo vydání 
nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru. 

ad o), p), q), r), s), t) a u) Výsledky socio-ekonomické analýzy v procesu EIA nepředstavují rozhodující zohledňovaný faktor, 
považujeme jej pouze za jednu ze součástí zdůvodnění potřeby záměru. Případné nepřesnosti nemají na výsledek procesu 
EIA žádný vliv. V podrobnostech odkazujeme na vypořádání připomínek provedených zpracovatelem socio-ekonomické studie 
v doplňku dokumentace, kapitola 2 (Vypořádání a doplnění některých dalších relevantních informací požadovaných 
v obdržených vyjádřeních k dokumentaci), body 25 až 38. 

V.17. Společnost pro trvale udržitelný život 
[8.17] ze dne 22.11.2011 

Vyjádření prezentuje zásadní nesouhlas se záměrem a s pokračováním územní a investorské projektové přípravy na dílčí stavební 
záměry a změny využití pozemků, a to z následujících důvodů: 

1) Záměr nemá oporu ve schválených ZÚR Jihočeského kraje. 

2) Nebyl splněn požadavek na prověření záměru ve více porovnaných variantách, v dokumentaci EIA je ve 4 variantách řešen návrh, 
nikoliv koncept, což vzbuzuje pochybnosti o metodické správnosti postupu zřizovatele při zadání i projednávání a konečné podobě 
regulačního plánu, předpokládaného k vydání. 

3) Proces EIA neprobíhá v režimu mezistátního posuzování. 

4) Záměr je svým umístěním v I. a II. zóně NP v příkrém rozporu s jeho posláním, narušuje předměty ochrany, zasahuje do ÚSES, 
ovlivňuje mikroklima, krajinný ráz oblasti, lesní půdu, chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, vodní režim, je součástí PO 
a EVL Šumava, biosférické rezervace UNESCO. Není brán v potaz upozornění prezentována ve vyjádření Správy NP a CHKO. 
Záměr by mohl a měl být pro kumulaci vlivů zamítnut. 

5) Záměr mění funkční využití pozemků, odnímá původnímu účelu PUPFL, umisťuje v NP stavby, které neslouží jen ochraně přírody 
a krajiny či lesnímu hospodářství, ale i stavby pro rekreaci a cestovní ruch, což je dle aktuální legislativy nepřípustné. 

6) Záměr není v souladu s platnou ÚPD (ÚP VÚC Šumava). 

7) Dokumentace EIA zcela formálně vypořádala podmínky vzešlé ze Závěrů zjišťovacího řízení a došlých vyjádření. Odkazy na 
příslušné kapitoly dokumentace EIA, bez přihlédnutí k celkovému kontextu a smyslu vyjádření. 

8) Nebyla vypořádána připomínka Správy CHKO týkající se posouzení variantního řešení propojení areálu Hochficht silnicí Zadní 
Zvonková - Schöneben se zdůvodněním, že se jedná o oblast mimo území řešení regulačním plánem a bylo již procesem EIA 
posouzeno samostatně. Jedná se rozpor s dikcí zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA) a mělo by být 
příslušným úřadem považováno za samozřejmost (zadáno k dopracování). 

9) Je provedena technická rekapitulace jednotlivých navržených variant, s poznatkem, že se nejedná o varianty vycházející 
z odlišného situování jednotlivých částí zařízení v terénu, ale spočívají ve variacích rozsahu vybavení sjezdovky, přičemž 
regulační plán nezaručuje, že realizace varianty s nejmenším možným vlivem, tj. varianty C, nebude později bez technických 
komplikací dobudována do podoby varianty A, tedy varianty nerozsáhlejší. Jako negativní příklad je uváděna lanovka na Lysou 
horu v Rokytnici nad Jizerou. 

10) Varianta C je chápána jako ústupová a dočasná mezietapa po vzoru salámové metody. Je zpochybňována funkce evakuační 
sjezdovky, přičemž je vyjádřen názor, že vzhledem její orientaci ke světovým stranám, bude v jarních měsících využívána jako 
hlavní sjezdovka jak pro českou, tak i pro rakouskou stranu. 

11) Je poukazováno na text dokumentace EIA, která popisuje odlišný rozvoj pravého a levého břehu Lipna do roku 1989. Zachování 
klidové oblasti bylo jedním z důležitých zjištění při vyhlašování NP Šumava. Tvrdit, že nelze stanovit horní hranici přípustné 
antropogenní zátěže je nepřijatelné. Nelze řešit, zda veřejný zájem je na straně ochrany přírody nebo přísluší rozvoji podnikání 
v oblasti sportu, rekreace a cestovního ruchu. Převažující veřejný zájem byl jasně deklarován vyhlášením NP s prioritou ochrany 
přírody a krajiny. Umístění záměru v prostoru NP však není jediným limitujícím kritériem, souběžně platí legislativní ochrana lesa 



 
   REGULAČNÍ PLÁN PROPOJENÍ KLÁPA - HRANIČNÍK 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0221-12/D01     
Vydání:  01     

Strana:  54 z 77    
 

FileName: Klapa-Hranicnik_pos(1).doc 
SaveDate: 21.1.2014 

jako VKP, ochrana krajinného rázu, vodní režim v CHOPAV, ÚSES, Natura 2000. Jedná se o převažující veřejný zájem 
přesahující rozsah řešeného území a lokálních zájmů. 

12) Je zpochybňováno tvrzení, že pro výstavbu a provoz lanovky postačí vykácení pruhu o šířce 15,2 m. Takto vymezené území 
není postačující pro vlastní stavbu, zajištění staveništní dopravy, údržbu, případně zásahy záchranné služby apod. Není řešen 
prostor pro zajištění realizace a údržby ochrana porostních stěn (výsadba opláštění). 

13) Je zpochybňován fakt, že navržená stavební uzávěra v období prosinec až červen při využití těžké stavební techniky omezí 
negativní dělící efekt sjezdovky, lanovky, stavební ruch v ostatních měsících roku. 

14) Navržené kapacitě parkovišť neodpovídá předpokládaná zátěži dopravních komunikací, čímž dochází k podcenění negativních 
dopadů na okolí (hluk, emise, vibrace, atd.). 

15) Rozptylová studie řeší pouze dopady na lidské zdraví, nejsou vzaty v úvahu vlivy na biotu v okolí staveniště. Neexistence limitů 
není překážkou, samotný fakt realizace stavby na území NP a CHKO měla být považována za "přitěžující okolnost". 

16) Není kompletní výčet druhů odpadů, chybí odpady z demolic původních objektů po pohraniční stráži, včetně nebezpečných 
odpadů, jejichž výskyt lze v bývalých armádních objektech předpokládat. 

17) Není vyhodnocen hluk z letecké dopravy při případném použití vrtulníku, včetně synergického vlivu s jinými zdroji. 

18) Za nereálný je považován předpoklad jedné obrátky osobního automobilu denně na jedno parkovací místo a 80 % využití 
kapacity parkovacích míst. Je konstatováno, že i při takto podhodnocené dopravní zátěži jsou na dvou místech překračovány 
přípustné limity. Při výpočtu s reálnou zátěží dojde k dalšímu zhoršení situace. 

19) Není uvažován vliv vibrací ze stavebních strojů, případně letecké dopravy, je hodnocena pouze silniční doprava. Chybí predikce 
vlivů na biotu, zejména faunu. 

20) Hodnocení krajinného rázu v textu dokumentace EIA (str. 88), resp. provedený extrakt, nedostatečně charakterizuje území, 
zejména ke vztahu k posuzovanému záměru (není řešeno odlesnění svahů pro lanovku a sjezdovku, výstavba ve vrcholové 
partii Hraničníku apod.). 

21) Hodnocení vlivů na ŽP je omezeno pouze na hluk a škodliviny, je uvažováno s výstavbou protihlukových zábran pro ochranu 
sportovišť. U dvou objektů v Nové Peci nelze dodržení hygienických limitů zajistit. Záměr je evidentně předimenzován a likviduje 
klid a rekreační hodnotu území, pro kterou je doposud navštěvováno. Konstatování pozitivního vlivu rozšíření možností pro sport 
je absurdní, stávající aktivity měkké turistiky plní tuto funkci mnohem lépe a předpokládané vysoké počty návštěvníků tyto 
hodnoty likvidují nebo mění k horšímu. 

22) Nekritické pozitivní hodnocení socio-ekonomického přínosu záměru pro Novou Pec a přilehlý mikroregion je nepřijatelné. Jsou 
ignorovány ztráty, které realizací vzniknou stávajícímu obyvatelstvu, úloze NP a CHKO pro vědu a výzkum, krajinných a 
přírodních hodnot (tím i atraktivity) pro jiné druhy návštěvníků než příznivce zimních sportů. Záměr reprezentuje změnu statutu 
nejvyššího stupně ochrany přírody a krajiny (NP a CHKO) v běžnou komerční zónu s navazujícími podnikatelskými aktivitami, 
což sebou nese další zvýšení počtu návštěvníků, další dopravu, která není však v dokumentaci EIA zohledněna.  

23) Text dokumentace EIA prezentuje jako pozitivum zvýšení počtu pracovních míst, atraktivity území pro zahraniční klientelu, 
zvýšení úrovně poskytovaných služeb zvýšení příjmu obyvatel, obecního i státního rozpočtu. Ignoruje však ekonomické ztráty 
vzniklé ovlivněním ekosystémů na krajinných a přírodních hodnotách chráněných dle ZOPK. 

24) Jedná se o závažný a nepřípustný zásah do krajinného rázu NP a CHKO. Hodnocení vlivů na krajinný ráz bagatelizuje vliv 
umístění objektů horní stanice lanovky na horizontu temene Hraničníku, rovněž s hodnocením průseku pro sjezdovku "na hranici 
přijatelnosti" nelze souhlasit.  

25) Zpracovatelský tým dokumentace EIA vycházel při hodnocení vlivů záměru obsaženého v Regulačním plánu důsledně z 
vymezení řešeného území a bezprostředně jednotlivými variantami souvisejících investic, nebylo však požadováno (nebo 
odmítnuto) porovnání se silničním propojením Zadní Zvonková - Schöneben, ač plní stejný účel. 

26) Ze závěrů a závěrečného shrnutí dokumentace EIA mělo vzejít jednoznačné doporučení pro variantu E (nulovou). Je s podivem, 
že lokalizace záměru v NP Šumava a CHKO Šumava se týmu zpracovatelů nejeví v rozporu s jejich posláním a předmětem 
ochrany a predikovaný významně negativní vliv na lokality soustavy Natura 2000 nepovažuje za dostatečný důvod k jeho 
zamítnutí. Jedná se o alibismus, přenechávající odborné rozhodnutí na politických a odborných orgánech. Utrpí tím pověst ČR 
jako kulturní a své odpovědnosti vůči evropské přírodě a krajině si vědomé země. 

Komentář zpracovatele posudku: 
ad 1) a 2) K připomínce uvádíme komentář zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace, které 

přejímáme v plném znění (začátek citace): "O vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo 
Jihočeského kraje na svém 26. zasedání dne 13. 9. 2011. ZUR nabyly účinnosti dne 7. 11. 2011. V ZUR je záměr vymezen 
jako záměr „Propojení Klápa – Hraničník“ pod kódem D83. Povinnost zpracovat pro záměr D83 regulační plán vyplývá 
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z kapitoly j) bodu (61) vydaných ZUR, zadání regulačního plánu bylo v souladu s požadavky stavebního zákona dohodnuto 
s dotčenými orgány a schváleno současně s vydáním ZUR a je uvedeno v kapitole l) bodě (64) ZUR. Zpracování konceptu 
regulačního plánu nebylo stavebním zákonem v době před 1. 1. 2013 požadováno (stavební zákon zpracování konceptu 
požadoval v zákonem stanovených případech pouze u územního plánu), v současné době (od 1. 1. 2013) je koncept změnou 
stavebního zákona vydanou pod č. 360/2012 Sb. vypuštěn ze zákona zcela. 

 Zpracovaný regulační plán je v souladu jak se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje, tak s Politikou územního rozvoje 
ČR 2008. V rozporu s těmito dokumentacemi nelze regulační plán vydat." (konec citace). 

ad 3) Posuzování záměru probíhá v režimu mezistátního posuzování. Proces byl zahájen dne 13.4.2012. 
ad 4) a 5) Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění požadavků zákona č. 114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je navrženo vydání nesouhlasného stanoviska 
Ministerstva životního prostředí k záměru. 

ad 6) Záměr je sám o sobě územně plánovací dokumentací - regulačním plánem. Posuzování jeho souladu s ÚPD tedy nemá smysl. 
ad 7) Forma odkazů na jednotlivé kapitoly dokumentace EIA v rámci vypořádání požadavků uvedených v závěru zjišťovacího řízení 

je zcela regulérní. V příslušných kapitolách je vždy daný předmět vypořádání řešen v plné šíři, bez nutnosti opakovat jej, popř. 
uvádět části, které mohou být vytržené z kontextu. 

ad 8) V otázce posouzení propojení areálu Hochficht silnicí Zadní Zvonková - Schöneben, jako rovnocenné varianty v rámci 
posuzovaného RP souhlasíme s oznamovatelem záměru, na jehož stanovisko u úplnosti odkazujeme (začátek citace): 
"Územní vymezení regulačního plánu vychází z vydaných ZUR, je dáno rozsahem koridoru D83. Územní vymezení koridoru je 
pro účely regulačního plánu, a tedy i jeho posouzení nepřekročitelné. Záměr D65 - silnice Zadní Zvonková - Schöneben je 
samostatným záměrem, bez vazby na záměr D83. Napojení areálu Hochficht po silnici Zadní Zvonková - Schöneben není 
srovnatelná se záměrem „Propojení Klápa - Hraničník“. Tato varianta není z dopravního hlediska vhodná - silnice po dopravní 
stránce svou kapacitou neodpovídá počtu přepravovaných osob a nemůže nahradit navrhovanou lanovku, a to ani po její 
úpravě. To je dáno především minimalizací navrhovaných úprav a jejího rozšíření s ohledem na zájmy ochrany přírody a 
krajiny (v některých úsecích pouze „výhybny“ místo plnohodnotného rozšíření na 2 jízdní pruhy)." (konec citace). Cíl a smysl 
zákona EIA je jasně stanoven příslušným legislativním rámcem a není možno jej individuálně interpretovat dle charakteru 
každého jednotlivého záměru. Účelem procesu EIA je předložené varianty posuzovat nikoliv generovat. Je věcí oznamovatele 
záměru, jaké varianty do tohoto procesu vstoupí. 

ad 9) K připomínce uvádíme komentář oznamovatele záměru a projektanta prezentované v rámci doplňku dokumentace, které 
přejímáme v plném znění (začátek citace): "To, že nebude vyvíjen tlak na dobudování areálu, nemůže garantovat žádná 
územně plánovací dokumentace. Tento tlak pak nelze ani předjímat. Nicméně je možno konstatovat, že každé rozšíření areálu 
bude znamenat změnu územně plánovací dokumentace (ZUR, územního plánu Nová Pec, popř. regulačního plánu), neboť 
v rozporu s touto dokumentací nelze stavbu umístit a povolit, vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. 
Při vydání všech těchto opatření či rozhodnutí pak budou záměry, pokud to bude dotčený orgán na úseku ochrany životního 
prostředí požadovat, posuzovány i z hlediska životního prostředí, tedy i v procesu EIA (regulační plán, územní řízení) a SEA 
(územně plánovací dokumentace) a veřejnost se bude moci procesu posuzování zúčastnit. Bez dohody s příslušnými 
dotčenými orgány pak nebude možno změnu územně plánovací dokumentace vydat, ani stavbu v územním řízení umístit. 
(Jihočeský kraj). 

 Dokumentace RP byla zpracována na základě zadání RP, konzultací s objednatelem a jeho pokynů. Zadání RP je podrobně 
specifikováno, rozsah plochy úzce vymezen v ZÚR JČK. Propojení má dle zadání umožnit propojení české strany se 
stávajícím rakouským lyžařským areálem Hochficht v rámci vymezené plochy D83 ZÚR JČK. Už ze zadání RP a plošného 
vymezení plochy D83 je zřejmé, že v rámci RP nelze propojení vést jinudy, než prostorem CHKO a NP Šumava. Návrh RP 
může řešit propojení pouze v rámci vymezené plochy dle zadání. Cílem RP bylo navrhnout co nejšetrnější řešení splňující 
zadání a minimalizující negativní zásahy do území. Řešení propojení bez zásahu do území neexistuje. V procesu zpracování 
RP byla zvažována různá technická řešení a varianty, z nichž některé byly odmítnuty z důvodů větších negativních zásahů do 
území, nenaplnění cílů zadání nebo technické nerealizovatelnosti. Zadavatelem byly vybrány a odsouhlaseny varianty návrhu 
RP (A-D), které byly zpracovatelem RP dopracovány do konečné podoby a předány jako zadání zpracovateli dokumentace 
EIA. (ATELIER 8000, spol. s r.o.)." (konec citace). 

ad 10) K vypořádání první části vyjádření je možno odkázat na předchozí bod 9). Pojem evakuační sjezdovka (stejně jako evakuační 
schodiště) není použit výhradně ve smyslu opuštění území v případě nebezpečí nebo záchranné akce, ale jako jednorázová 
alternativa odjezdu areálu po ukončení lyžování, přestávky na jídlo, atp. Otázku běžného užívání, zvláště v jarních měsících, 
nelze předjímat, ale bohužel ani vyloučit. Je úkolem provozovatele areálu omezit její opakované využívání. 

 K připomínce dále uvádíme komentáře oznamovatele, projektanta a zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci 
doplňku dokumentace, které přejímáme v plném znění (začátek citace): 



 
   REGULAČNÍ PLÁN PROPOJENÍ KLÁPA - HRANIČNÍK 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0221-12/D01     
Vydání:  01     

Strana:  56 z 77    
 

FileName: Klapa-Hranicnik_pos(1).doc 
SaveDate: 21.1.2014 

 "Termín evakuační sjezdovka je synonymem pojmu „odjezdová dráha“. Pouze pro účely odjezdu lyžařů z vrcholu Hraničníku 
je také tato „dráha“ určena. Pojem evakuační sjezdovka je možno pro jednoznačnější vyjádření účelu navržené trati nahradit 
pojmem „odjezdová dráha“. (vypořádání připomínky Jihočeský kraj) 

 Dokumentace RP ve variantách A, D navrhuje plochu pro odjezdovou evakuační sjezdovku. Označení vychází z hlavního 
účelu odjezdové evakuační sjezdovky, kterým je pozitivní regulace a zamezení případnému neřízenému odjezdu lyžařů 
volným terénem v době odjezdové špičky před koncem provozní doby skiareálu Hochficht a LD a využití sjezdové trati pro 
evakuaci v případě její nutnosti. Zároveň RP předpokládá, že provozní doba bude odpovídat provozní době LD a skiareálu 
Hochficht. Technické parametry této odjezdové evakuační sjezdovky vzhledem k terénní konfiguraci a navržené šířce však 
nebudou pro lyžaře v konkurenci sjezdových tratí skiareálu Hochficht atraktivní. (vypořádání připomínky ATELIER 8000, spol. 
s r.o.) 

 V dokumentaci EIA je odjezdová evakuační sjezdovka vyhodnocena jako standardní sjezdová trať s možným využitím v době 
provozu lanové dráhy. Uváděná možnost, že v době nedostatku sněhu může být odjezdová evakuační sjezdovka hlavní 
sjezdovkou v areálu, je nepravděpodobná. Ze zkušeností z lyžařských areálů s umělým zasněžováním jednoznačně vyplývá, 
že ukončení sezóny v jarních měsících je vyvoláno nezájmem lyžařů, nikoliv nedostatkem sněhu. Provozovatelé areálů 
sezónu ukončí, i když na sjezdovkách stále leží dostatečná vrstva sněhu. (vypořádání připomínky EIA SERVIS s.r.o.)" (konec 
citace). 

ad 11) S ohledem na charakter daného území a na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně 
zohlednění požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně 
žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je 
navrženo vydání nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru. 

 Posouzení významnosti převažujícího vlivy pro potřeby posouzení veřejného zájmu bude proveden mimo proces EIA. 
ad 12) K připomínce uvádíme komentář zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku dokumentace, které 

přejímáme v plném znění (začátek citace): "Návrh LD byl zpracován v souladu s patřičnými zákony a normami. Ochranné 
pásmo lanové dráhy je upraveno zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů. Pro RP navrženou LD 
bylo v souladu s tímto zákonem stanoveno ochranné pásmo o šířce 26,4 m. Šířka průseku pro LD není určena šířkou 
ochranného pásma, nemusí být totožná s jeho šířkou. Průsek se stanovuje výpočtem na základě výpočtové linie lana. Vliv na 
jeho šířku má především průhyb lana, konfigurace terénu, vzdálenost a výška traťových podpěr a z toho vypočtený možný 
výkyv kabiny. Šířka průseku může být proměnná v délce trasy v závislosti na výpočtu. Na základě podkladů dostupných v 
podrobnosti regulačního plánu byla vypočtena šířka průseku 15,2 m. V dalších fázích dokumentace bude upřesňována dle 
podrobnějších podkladů. Snahou návrhu RP bylo volbou vhodného technického řešení minimalizovat zásah do porostu 
a negativní vlivy." (konec citace), jehož vysvětlení zvoleného přístupu akceptujeme. Reálnost takto navrženého průseku pro 
lanovou dráhu byla orientačně ověřena u jiných v nedávné době budovaných lyžařských areálů (např. Skipark Červená 
Voda). 

 Otázka ochrany porostních stěn je řešena v kapitole 2.3 (Vliv navrhovaného odlesnění na stabilitu okolních porostů) přílohy D 
dokumentace EIA (Posouzení lesních porostů pro regulační plán Propojení Klápa - Hraničník, autor J. Wimmer, září 2011). 
V závěru kapitoly je zpracovatelem doporučeno podél nově vzniklých porostních stěn zajistit výchovu a výsadbu zpevňujících 
dřevin (listnáčů na okrajích). Jako rizikové jsou zde označeny podmáčené plochy, kde se otevřený porost stane vzhledem 
k nízkému zakmenění a neustálému přirozenému prořeďování porostu náchylnější k novým vývratům. Tyto plochy doporučuje 
ke sledování. 

 Návrh opatření byl tedy v příslušných částech dokumentace EIA, resp. přílohové části prezentován, bohužel nebyl promítnut 
do souhrnného návrhu opatření (kapitola D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí). Vzhledem k nesouhlasnému návrhu stanoviska EIA ponecháváme tuto skutečnost 
bez dalšího komentáře. 

ad 13) Vzhledem k nesouhlasnému návrhu stanoviska EIA ponecháváme tuto skutečnost bez dalšího komentáře. 

ad 14) Stanovení dopravních zátěží odpovídá průměrnému využití parkovišť (nikoli však pravděpodobně špičkovému). Jde o běžný 
metodický postup. 

ad 15) V rozptylové studii, které je přílohou dokumentace, jsou zohledněny imisní limity, stanovené dle NV č. 597/2006, pro ochranu 
ekosystémů (tedy pro SO2 20 µg/m3, pro NOx 30 µg/m3). 

ad 16) Výčet předpokládaných odpadů v této fázi projektové přípravy je dle našeho názoru proveden korektně. V provedeném 
přehledu odkazujeme na uvedená katalogová čísla 17 01 06, 17 03 01, 17 04 10, 17 05 04, 17 09 03 atd. Možnost 
přítomnosti staré ekologické zátěže je rovněž ošetřena v kapitole D.IV. (Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí) podmínkou č. 3. (začátek citace: "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." (konec 
citace). Takto prezentované opatření považujeme za dostačující. 



 
   REGULAČNÍ PLÁN PROPOJENÍ KLÁPA - HRANIČNÍK 
   POSUDEK O VLIVECH ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

 

Zakázka/Dokument: 0221-12/D01     
Vydání:  01     

Strana:  57 z 77    
 

FileName: Klapa-Hranicnik_pos(1).doc 
SaveDate: 21.1.2014 

ad 17) Vyhodnocení vlivu hluku (použití vrtulníku je spekulativní) na vzdálenější přírodní oblasti je předmětem expertního názoru 
zpracovatele biologického/naturového hodnocení. Je na něm, jaké podklady pro své závěry vyžaduje a použije. Zpracování 
hlukové studie tedy v tomto případě není podmínkou nutnou. 

ad 18) Výpočtové překročení limitů (bez uvažování dodatečných opatření) na pouze dvou místech je obecně dobrým výsledkem. 
Jde o místa v těsném okolí silnice, kde konflikt s limity může nastávat (a akustická studie to dokladuje) i za současné situace. 
Realizací dodatečných opatření je možné docílit souladu s požadavky NV č. 272/2011, o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, jako příslušný orgán k této problematice, vydala 
k dokumentaci souhlasné vyjádření. 

ad 19) Na problematiku vlivů vibrací se vztahuje prakticky totéž jako na problematiku hluku - hodnocení vlivů na jiné organismy je 
předmětem expertního názoru zpracovatele biologického či naturového hodnocení. Záměr sám o sobě (včetně navazující 
dopravy) přitom není jakkoli významným zdrojem vibrací, které by mohly ovlivňovat okolí. 

ad 20) S připomínkou souhlasíme, v podrobnostech odkazujeme na příslušné kapitoly posudku (kap. C.II.5 Krajina a krajinný ráz, 
D.I.7. Vlivy na krajinu (krajinný ráz)). 

ad 21) K uvedeným skutečnostem jsme se již vyjadřovali. Vyjádření obce Nová Pec k záměru je souhlasné. 
ad 22) a 23) Výsledky socio-ekonomické analýzy nekomentujeme, poněvadž v procesu EIA nepředstavují rozhodující zohledňovaný 

faktor (považujeme je pouze za jednu ze součástí zdůvodnění potřeby záměru). S ohledem na charakter daného území a na 
základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění požadavků zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je navrženo vydání nesouhlasného stanoviska 
Ministerstva životního prostředí k záměru. 

ad 24) Se závěry prezentovanými v příloze F (Posouzení vlivu navrhovaného záměru na krajinný ráz, autor Ing. arch. I. Vorel, CSc., 
říjen 2011) souhlasíme. Posouzení je provedeno korektně a objektivně. 

ad 25) V tomto bodě odkazujeme na vypořádání připomínky 8) tohoto stanoviska. 

ad 26) Připomínka má poněkud emotivní charakter. Není úkolem zpracovatele dokumentace vyvozovat závěry, ale shromáždit 
a dokladovat relevantní údaje. Formulace závěrů je úkolem dalších stupňů procesu EIA (mj. i tohoto posudku). 

V.18. ČR - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihočeský kraj 
[8.18] zn.: 1163/11/31.103/Ka ze dne 17.1.2012 

Státní energetická inspekce ve svém vyjádření souhlasí s každou navrhovanou variantou. Je uvedeno, že zásobování elektrickou 
energií pro technické a ostatní zázemí je realizovatelné ze stávajícího vedení VN směrem na Zvonkovou. Sítě technické 
infrastruktury a jejich případné přeložky budou řešeny v souladu s platnou legislativou. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Souhlasné vyjádření, nevyplývají z něj další podmínky. 

V.19. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
[8.19] zn.: 47925/2011/03100 ze dne 23.1.2012 

K dokumentaci EIA nejsou z hlediska působnosti úřadu vyjádřeny připomínky. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Vzhledem k obsahu bez komentáře, z vyjádření nevyplývají další podmínky. 

V.20. Ministerstvo dopravy 
[8.20] zn.: 33/2012-910-UPR/2 ze dne 2.2.2012 

Ministerstvo dopravy uvádí, že v návrhu regulačního plánu nesledují zájmy dopravní infrastruktury, která je v jejich působnosti, 
k dokumentaci EIA tedy nejsou uplatněny žádné připomínky. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Vzhledem k obsahu bez komentáře, z vyjádření nevyplývají další podmínky. 
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V.21. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
[8.21] č.j.: HSCB-143-1/2012 UO-PT ze dne 17.1.2012 

HZS Jihočeského kraje vydává k návrhu regulačního plánu souhlasné stanovisko. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Souhlasné vyjádření, nevyplývají z něj další podmínky. 

V.22. Jihočeský kraj, Mgr. Jiří Zimola, hejtman 
[11.1] ze dne 14.5.2012 

Kancelář hejtmana ve svém vyjádření rekapituluje vývoj pořizování Regulačního plánu a důvody jeho umístění v dané oblasti. Uvádí, 
že Jihočeský kraj si je vědom negativních vlivů, které má tento záměr s ohledem na území, v kterém se nachází a jehož ochrana je 
bezesporu veřejným zájmem. Zároveň však připomíná, že nelze opomenout nutnost podpory dalšího, převažujícího veřejného 
zájmu, kterým je socio-ekonomický rozvoj dotčeného území. 

Je upozorněno, že tato oblast je postižena dlouhodobou stagnací a při zachování současného trendu lze předpokládat její 
prohlubování. Jedná se přitom o oblast s velkým potenciálem v oblasti cestovního ruchu, znásobenou možností propojení 
s lyžařským areálem Hochficht, což umožní vytvoření celoroční silné turistické sezóny a zvrátit dlouhodobý sociálně ekonomický 
úpadek oblasti. 

Jihočeský kraj je připraven při řešení "Regulačního plánu Propojení Klápa - Hraničník" hledat kompromis mezi ochranou přírody 
a rozvojem oblasti. Je si vědom nutnosti realizace kompenzačních opatření vyvolaných záměrem a skutečnosti, že záměr lze 
realizovat pouze v případě, že budou tato kompenzační opatření dohodnuta a realizována. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Zpracovatel posudku toto vyjádření bere na vědomí, nelze je však v procesu posouzení vlivů na životní prostředí zohlednit. To je 
dáno skutečností, že posuzování vlivů na životní prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - sociálního, ekonomického 
a ekologického) výhradně pilířem ekologickým. Ostatní pilíře musí být řešeny a uplatňovány mimo proces posuzování vlivů na životní 
prostředí. To se týká i prokazování veřejného zájmu na realizaci projektu. 

V.23. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 
[11.6] č.j.: 1303/780/12 ze dne 21.5.2012 

Ve sdělení OOO jsou prezentovány připomínky k rozptylové studii. Je upozorněno na chybějící hodnoty denních imisních 
koncentrací PM10 a v diskusi výsledků je uveden pouze příspěvek záměru bez zahrnutí pozaďových koncentrací. U provedeného 
odhadu imisního pozadí benzenu není citován zdroj, resp. jakým způsobem byl odhad proveden. 

Dále je upozorněno na metodickou chybu při popisu vyhodnocení úrovně sledovaných škodlivin ve vztahu k imisnímu pozadí lokality. 
Je však konstatováno, že v tomto konkrétním případě nedojde k překročení imisního limitu žádné z hodnocených znečišťujících 
látek.  

Záměr je považován za akceptovatelný, a to ve všech čtyřech aktivních variantách. Je vyžadováno dodržení opatření ke snížení 
sekundární prašnosti. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Uvedené připomínky považujeme za upřesňující, bez vlivů na závěry hodnocení. 
Další v připomínce uváděné aspekty vzhledem k návrhu nesouhlasného stanoviska (z důvodů mimo problematiku ochrany ovzduší) 
blíže nekomentujeme. 

V.24. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
[11.7] č.j.: 1186/740/12 ze dne 25.4.2012 

Odbor ochrany vod doporučuje (vzhledem k umístění záměru v CHOPAV, ochranných pásmech vodních zdrojů) zaměřit se na 
variantu C, u níž lze předpokládat nejmenší negativní vliv na povrchové a podzemní vody a zároveň prezentuje následující 
připomínky: 
• Vzhledem k umístění RP v CHOPAV Šumava je třeba respektovat ustanovení § 28 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a 

o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění a NV č. 40/1978 Sb., 
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• Veškeré práce, které budou prováděny v ochranných pásmech vodních zdrojů, je třeba realizovat s největší opatrností vzhledem 
k ochraně jakosti a množství podzemních vod a v souladu s podmínkami v rozsahu uvedeném v příslušném rozhodnutí o jejich 
stanovení (staveniště Klápa v OPVZ II. stupně, výkopové práce pro inženýrské sítě v oblasti OPVZ I. stupně, traťové podpěry 
v OPVZ II. stupně, retenční nádrž atp.).  

• Je třeba vyvarovat se přejezdů vodotečí stavebními mechanismy. 
• Pokud bude v prostoru staveniště Klápa při výkopových pracích zastižena hladina podzemní vody, je nutno zabezpečit, aby 

nebyla ovlivněna jakost a režim podzemní vody. 
• Provizorní septik v prostoru Klápy (odvádění splaškových vod ze zařízení staveniště) musí být bezpečně zajištěn proti úniku 

odpadních vod do vod podzemních a povrchových, tak aby nebyla ohrožena jejich jakost. 
• ČOV musí plnit emisní standardy uvedené v NV č. 61/2003 Sb.; pokud budou osazeny pod hladinou podzemní vody, musí být 

odpovídajícím způsobem zajištěny. 
• Při křížení vodních toků je třeba zajistit ochranu jakosti vod a křížení realizovat tak, aby nebyl změněn průtočný profil koryta 

vodního toku a aby nedošlo k ohrožení plynulosti odtoku vod. 
• Před zaústěním srážkových vod z komunikací do vodních toků je nutné umístit nádrže s nornou stěnou, nikoliv "pouze zvážit 

jejich umístění", jak je uvedeno v textu dokumentace EIA. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Upozornění na požadavky legislativních předpisů v oblasti ochrany vod a stanovení podmínek pro další přípravu. 
Vzhledem k návrhu nesouhlasného stanoviska (z důvodů mimo problematiku ochrany vod) připomínky blíže nekomentujeme. 

V.25. Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany 
a implementace mezinárodních závazků 
[11.8] č.j.: 1206/630/12 ze dne 18.5.2012 

Vyjádření je rozčleněno do dvou hlavních částí, z nichž jedna je věnována "naturovému hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír 
Bejček, CSc.) a druhá část hodnotí samotný záměr, res. dokumentaci EIA. 

K posouzení dle §45i ZOPK jsou uplatněny následující připomínky (pro účely vypořádání jsou jednotlivé body označeny písmeny): 

a) Nesprávné zařazení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb. (zákon EIA). 

b) Údaje z terénního průzkumu o výskytu chřástala jsou považovány, vzhledem k době probíhajícího průzkumu (rozpor 
s metodikou), za podhodnocené vůči skutečnému stavu. 

c) V případě hodnocení vlivů některých druhů ptáků chybí jasné zdůvodnění míry ovlivnění (např. podíl ovlivněné populace 
vzhledem k populaci ČR, lokalitám soustavy Natura 2000 a v dotčené lokalitě). U uváděného odhadu ČSO u některých druhů 
ptáků chybí citace zdroje. 

d) Hodnocení kumulativních vlivů je zmíněno pouze v obecnější rovině, bez podrobnějšího rozboru vlivů a vyhodnocení jeho 
významnosti Totéž se týká i hodnocení na celistvost dotčených lokalit. 

e) Nulová varianta nebyla popsána, nebyly komentovány vlivy, hodnocení bylo provedeno formou konstatování. 

Závěrem je uvedeno, že i přes výše uvedené nedostatky je hodnocení považováno za dostačující pro posouzení vlivů záměru a 
s jeho závěry se příslušný úřad ztotožňuje. 

K posouzení vlastního záměru, resp. k dokumentaci EIA jsou uplatněny následující připomínky: 

f) Předložením variant A, B a D, jejichž součástí je sjezdovka s umělým zasněžováním (jsou vyjádřeny pochybnosti ohledně jejího 
označení za evakuační), ubytování, stravování, dolní vybavení lanovky s užitnou plochou téměř 8 000 m2), restaurace 
s rozhlednou na Hraničníku došlo k porušení dohody uzavřené mezi MŽP, MMR a MZe v květnu 2010 k řešení rozporů při 
schvalování ZÚR Jihočeského kraje. Tímto záměrem byl nahrazen záměr dosud označován jako Lyžařský areál Smrčina, jejíž 
vymezení vyvolalo rozpor ve schvalovacím procesu ZÚR Jihočeského kraje. Je vyjádřen nesouhlas s takovýmto postupem a je 
požadováno, aby Regulační plán nebyl předložen, resp. řešen, ve variantách A, B a D. 

g) Je poukazováno na případy obdobných lyžařských areálů, kdy jsou na původní záměr postupně nabalovány další aktivity, které by 
se za normálních okolností do území vůbec nedostaly. Oprávněnost této obavy vyplývá i z uvažované územní rezervy pro další 
parkovací stání. Lze rovněž předpokládat, že napojení na lyžařský areál Hochficht vyvolá tlak rakouských lyžařů na výstavbu 
sjezdovky, i kdyby byla v této fázi zvolena varianta bez sjezdovky.  
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h) Jeví se absurdní návrh na výstavbu lyžařského areálu o kapacitě cca 1 000 parkovacích míst a lanové dráhy o přepravní kapacitě 
cca 2 700 osob v I. a II. zóně NP, tedy v z hlediska ochrany přírody nejcennějších oblastech, kde již z podstaty lze očekávat 
rozpory s cíli ochrany tohoto území. 

i) V dokumentaci EIA není vyhodnocen hluk ve fázi provozu produkovaný návštěvníky areálu. 

j) Z popisu vyplývá, že záměr bud provozován i v letním období, chybí však konkrétní informace k provozu v letní sezóně, není 
vyhodnoceno riziko konfliktu s vybranými předměty ochrany (tetřev, rys atd.). 

k) Vyjádření poukazuje na fakt, že součástí dokumentace EIA je i obsáhlá socioekonomická analýza a je diskutováno, zda mí být 
hodnocení socioekonomických vlivů součástí procesu EIA či nikoliv. Je uváděn odkaz na §2 zákona č. 100/2001 Sb. (zákon EIA), 
z něhož plyne, že jakékoliv dopady na životní prostředí a veřejné zdraví nemohou být v rámci EIA brány v úvahu, zvláště 
s ohledem na obecně přijaté tvrzení, že stanovisko EIA není povolujícím rozhodnutím záměru, ale pouze expertním 
vyhodnocením. 

l) Je upozorněno, že Regulační plán je posuzován jako záměr. Takto zvolená koncepce odporuje zmíněné ministerské trojstranné 
dohodě, kdy měla být regulačním plánem prověřena možnost umístění tohoto záměru do území takto cenného z hlediska ochrany 
přírody. Podle stavebního zákona se jedná o územně plánovací dokumentaci a regulační plán nemůže v nezastavěném území 
nahradit územní rozhodnutí. Prověření mělo být provedeno v koncepční podobě, nikoliv na úrovni záměru. Je požadováno 
v průběhu dalšího procesu EIA tento rozpor uvést na pravou míru a na veřejném projednání a závěrečném stanovisko EIA jasně 
komentovat další postup při prosazování záměru v rámci tohoto Regulačního plánu. 

Komentář zpracovatele posudku: 
V podrobnostech týkající se vypořádání připomínek "naturovému posouzení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) odkazujeme 
na oponentní posudky dvou nezávislých autorizovaných osob k provádění posouzení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK), které jsou doloženy v přílohové části tohoto posudku.  
S přihlédnutím k uváděným zjištěním a výsledkům posouzení (Bejček, 2011), jejichž závěry byly oběma oponenty shodně potvrzeny, 
a s ohledem na charakter daného území a na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti navrhujeme 
vydání nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru. 

Posouzení vlastního záměru: 
ad f) K připomínce uvádíme komentář oznamovatele záměru (Jihočeský kraj) prezentované v rámci doplňku dokumentace, které 

přejímáme v plném znění (začátek citace): "V dohodě uzavřené mezi MŽP, MMR a MZe v květnu 2010 (podepsané 
jednotlivými ministerstvy postupně v době od 26. do 28. 5. 2010, je uvedeno, cituji: 

 „Plocha SR 17 - Propojení Klápa - Hraničník bude podrobně řešena a limitována z hlediska využití území a ochrany životního 
prostředí vč. významnosti vlivů na území EVL a PO Šumava regulačním plánem pořízeným Jihočeským krajem, resp. krajským 
úřadem, řešícím propojení areálu Hochficht a české strany. Vydání tohoto regulačního plánu je podmínkou pro rozhodování 
o změnách využití v území ve vymezeném prostoru dle grafické části ZÚR. Lhůta pro pořízení regulačního plánu a jeho 
předložení zastupitelstvu kraje se stanovuje na 2 roky od vydání ZÚR. 

 Do kapitoly 1) Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 ... bude doplněno zadání regulačního plánu Propojení Klápa 
- Hraničník.“ Tato dohoda byla ze strany pořizovatele dodržena, do návrhu ZUR byl záměr zařazen pod kódem D83 (změna 
kódu byla způsobena změnami provedenými v rámci dohodovacího řízení, především podstatným zmenšením původní plochy 
SR 17 provedené právě s ohledem na ochranu životního prostředí a redukcí funkcí plochy - místo plnohodnotného areálu byl 
v ZUR vymezen koridor pro prověření trasy lanové dráhy a souvisejících staveb - tedy koridor dopravní stavby lanové dráhy. 

 Z textu dohody k řešení rozporů ani ze zadání regulačního plánu pak nevyplývá nemožnost řešit zpřesnění koridoru ze ZUR 
v regulačním plánu variantně. Výsledná varianta pak bude vybrána a následně i vydána na základě výsledků projednání 
regulačního plánu, tedy i na základě výsledku procesu EIA." (konec citace), jehož vysvětlení zvoleného přístupu akceptujeme. 

ad g) Oprávněnost připomínky nelze vyvrátit. V textu dokumentace EIA není uvedeno, z jakého důvodu je tato územní rezerva pro 
dalších 500 parkovacích stání uvažována (nicméně pokud se jedná o zadání stanovené oznamovatelem záměru, není toto 
podmínkou). K vypořádání považujeme za vhodné doplnit stanovisko oznamovatele záměru (Jihočeský kraj) prezentované 
v rámci doplňku dokumentace, které přejímáme v plném znění (začátek citace): "To, že nebude vyvíjen tlak na dobudování 
areálu, nemůže garantovat žádná územně plánovací dokumentace. Tento tlak pak nelze ani předjímat. Nicméně je možno 
konstatovat, že každé rozšíření areálu bude znamenat změnu územně plánovací dokumentace (ZUR, územního plánu Nová 
Pec, popř. regulačního plánu), neboť v rozporu s touto dokumentací nelze stavbu umístit a povolit, vydání územního rozhodnutí 
a následně stavebního povolení. Při vydání všech těchto opatření či rozhodnutí pak budou záměry, pokud to bude dotčený 
orgán na úseku ochrany životního prostředí požadovat, posuzovány i z hlediska životního prostředí, tedy i v procesu EIA 
(regulační plán, územní řízení) a SEA (územně plánovací dokumentace) a veřejnost se bude moci procesu posuzování 
zúčastnit. Bez dohody s příslušnými dotčenými orgány pak nebude možno změnu územně plánovací dokumentace vydat, 
ani stavbu v územním řízení umístit." (konec citace). 
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ad h) Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění požadavků zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je navrženo vydání nesouhlasného stanoviska 
Ministerstva životního prostředí k záměru. 

ad i) Je pravda, že vliv hluku návštěvníků není kvantifikován akustickou studií. V daném případě to není ani účelné (vzhledem 
k tomu, že příslušné limity nejsou stanoveny). Rušivé hlukové vlivy jsou proto hodnoceny (a také identifikovány) expertním 
názorem zpracovatele naturového posudku. 

ad j) K připomínce uvádíme komentář oznamovatele záměru a zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku 
dokumentace, které přejímáme v plném znění (začátek citace): "Předmětem návrhu regulačního plánu není omezení období 
provozu, umožňuje celoroční provoz lanové dráhy, pokud bude požadován. Z daností území je zřejmé, že hlavní sezónou je 
sezóna zimní. Letní sezona zde dosud téměř neexistuje. Slabá letní sezona může vzniknout, pokud by došlo na rakouské 
straně k nahrazení vleku lanovou dráhou, která by umožnila dopravu turistů na rakouské úpatí Hraničníku a navázání na tamní 
turistické trasy. Takováto letní sezona by byla sezonu doplňkovou podstatně slabší než sezona zimní. (Jihočeský kraj).  

 Pro hodnocení letního provozu nejsou konkrétní údaje. Rozdíl mezi zimním a letním provozem je v dokumentaci EIA zohledněn 
v dopravních zátěžích metodou odborného odhadu. Lze očekávat, že letní provoz bude ve všech variantách zhruba stejný, 
neboť bude využívat především dopravu lanovou dráhou na Hraničník. Negativní vlivy letního provozu jsou zahrnuty v kapitole 
dokumentace E. Porovnání variant řešení záměru. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy jsou vyhodnoceny stupněm -1,5 - -3. 
(EIA SERVIS s.r.o.)." (konec citace). 

ad k) Dle našeho názoru takovýto typ analýzy (míněno socio-ekonomická studie) není součástí hodnocení vlivů záměrů na životní 
prostředí (EIA) resp. nemůže být prvoplánově zohledňován ani při vážení variant ani v závěrech hodnocení. To je dáno 
skutečností, že posuzování vlivů záměrů na životní prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - tedy pilíře sociálního, 
ekonomického a ekologického) výhradně pilířem ekologickým. Ostatní pilíře musí být řešeny (včetně souvisejícího 
multioborového vážení mezi pilíři) v příslušných souvislostech, mimo proces EIA. Vyhodnocení sociálně-ekonomických vlivů 
tedy nepovažujeme za součást hodnocení vlivů na životní prostředí (na jeho základě neformulujeme ani závěry tohoto 
posudku), ale za materiál dokladující zdůvodnění potřeby záměru. 

ad l) K připomínce uvádíme komentář oznamovatele záměru a zpracovatele dokumentace EIA prezentované v rámci doplňku 
dokumentace, které přejímáme v plném znění (začátek citace): "Povinnost posoudit regulační plán v procesu EIA jako záměr 
vyplývá např. z ustanovení § 63 a 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném 
v současné době, a z § 73 stavebního zákona ve znění platném před 1. 1. 2013. (Jihočeský kraj).  

 Povinnost posoudit regulační plán v procesu EIA jako záměr vyplývá i z § 10i odst. (2) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. (EIA SERVIS s.r.o.)." (konec citace). 

 Otázka tzv. sloučeného řízení byla řešena na jednání [19] konaném dne 3.10.2013 na MŽP, kde se uvádí (začátek citace): 
 "Pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona v minulosti probíhalo souběžně s projednáváním jeho vlivů dle zákona 

o posuzování vlivů na ŽP (sloučené řízení). Od doby, kdy MŽP zahájilo mezistátní posuzování EIA (12. 4. 2012), již nelze 
pokračovat při pořizování regulačního plánu ve sloučeném řízení, ale musí být nejprve dokončen proces EIA dle zákona 
o posuzování vlivů na ŽP a následně pak jeho výstupy musí být zohledněny v postupech konaných v rámci procesu pořizování 
regulačního plánu dle stavebního zákona." (konec citace) 

 Vzhledem k návrhu nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí od komentáře dalšího postupu při prosazování 
záměru v rámci tohoto Regulačního plánu upouštíme.  

V.26. Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní Rakousko, 
Hornorakouský úřad pro životní prostředí) 
[13.1] ze dne 26.6.2012 

Vyjádření rekapituluje základní technické řešení záměru, včetně rozdílu mezi jednotlivými variantami. Zároveň uvádí, že investice do 
rozšíření lyžařského areálu je připravována i v lyžařském areálu Hochficht/Reischlberg. Součástí stanoviska je přehled stávajících 
chráněných území v obou státech a s odvoláním na závěry "naturového hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) je 
konstatováno, že u všech čtyř předložených variant řešeného regulačního plánu byl identifikován významně negativní vliv, a to jak 
na české, tak i rakouské straně. 

Z pohledu právních aspektů je diskutována nutnost provedení posouzení vlivů na životní prostředí na rakouské straně. 

V závěru stanoviska Hornorakouský úřad pro životní prostředí předkládá žádost (dále citace překladu) ..., "zda by hornorakouská 
zemská vláda, jakožto orgán kompetentní pro posuzování vlivů na životní prostředí, mohla zahájit zjišťovací řízení podle § 3 odst. 7 
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2000 a stanovit, že pro záměr 

„Propojení Klápa - Hraničník“ / Reischlberg - Rozšíření lyžařského areálu Hochficht na české straně 
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resp. pro záměr 

Lyžařský areál Reischlberrg / „Klápa - Hraničník“ - výstavba nového českého lyžařského areálu Reischlberg a s tím spojené 
rozšíření/úpravy na rakouské straně (lyžařská aréna Hochficht/ Reischlberg) 

je třeba provést posouzení vlivů na životní prostředí 

1. podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2000 
2. na základě přímého uplatnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května 2003 č. 2003/35/ES (směrnice 

o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění." 

Komentář zpracovatele posudku: 

Jedná se o dokument, který řeší nutnost provedení posouzení vlivu na životní prostředí v Rakousku a jakým způsobem by měl být 
(v přímé návaznosti na uvažovanou výstavbou v ČR) definován záměr. Adresátem žádosti je Direktion für Umwelt und 
Wasserwirtschft, Abteilung Anlagen-, Umwelt- und Wasserrecht (Ředitelství pro životní prostředí a vodní hospodářství, Oddělení 
investic, práva životního prostředí a vodního práva) v Linci, nikoliv Ministerstvo životního prostředí ČR. 

Nejedná se tedy o vyjádření k dokumentaci EIA (resp. záměru) jako takové. 
Vyjádření je v originálním znění přílohou následně prezentovaného stanoviska [13.2], řazené v tomto posudku jako V.27. 

V.27. Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní Rakousko, 
Hornorakouský úřad pro životní prostředí) 
[13.2] ze dne 29.6.2012 

Úvodní část vyjádření je totožná s výše prezentovaným stanoviskem. V závěru je konstatováno, že (dále citace překladu): 

 ... "je v každém případě nutno provést posouzení vlivů na životní prostředí i pro oblast Natura 2000: evropsky významná lokalita 
Böhmerwald und Mühltäler (AT3121000), a to ze strany příslušného hornorakouského úřadu zodpovědného za ochranu přírody 
(odbor ochrany přírody spolkové země Horní Rakousko)." 

... "na základě přímého uplatnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. května 2003 č. 2003/35/ES (směrnice 
o posuzování vlivů na životní prostředí) v platném znění je nutno provést posouzení vlivu celého záměru na životní prostředí. Na 
základě vnitrostátních jurisdikcí bude proces realizován ve dvou částech, které však budou sladěny a budou ve své právní účinnosti 
vzájemně spojeny prostřednictvím rozvazujících podmínek. Kromě úředních řízení (posouzení vlivu na životní prostředí) podle 
českého práva je proto nutno pro rakouskou část záměru zahájit proces podle rakouského práva týkajícího se posuzování vlivů na 
životní prostředí." 

Komentář zpracovatele posudku: 
I v tomto případě se jedná o dokument, který řeší nutnost provedení posouzení vlivu na životní prostředí v Rakousku a jakým 
způsobem by měl být (v přímé návaznosti na uvažovanou výstavbou v ČR) definován záměr. Vyplývají z něj tedy zejména podmínky 
pro příslušné rakouské (spolkové či zemské) úřady. 

Součástí dokumentace posouzení vlivů záměru "Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník" je i hodnocení Natura 2000, které 
hodnotí i přeshraniční vliv na FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler, s tímto výsledkem: 
• přírodní stanoviště 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta - významný negativní vliv, 
• prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les - mírně negativní vliv, 
• předmět ochrany rys ostrovid - významný negativní vliv. 

Přeshraniční vlivy záměru jsou tedy zohledněny a kvantifikovány. Závěrem tohoto posudku je, s ohledem na identifikaci významných 
negativních vlivů na předměty ochrany Natura 2000 (jak na české straně, tak na rakouské straně), navrženo vydání nesouhlasného 
stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru. 

Ostatní právní aspekty, uvedené ve vyjádření, nejsou předmětem tohoto posudku a ponecháváme je tedy bez komentáře. 

V.28. Die Grünen, Bezirk Rohrbach (Zelení, okres Rohrbach) 
[13.3] ze dne 30.7.2012 

Stanovisko prezentuje nesouhlas s realizací záměru. Upozorňuje, že se jedná o území Národního parku Šumava, které je zároveň 
součástí Natura 2000. V oblasti turismu se zde nacházejí oblasti s velkým rekreačním potenciálem. Realizace lanovky 
a souvisejících staveb představuje protiklad příležitosti udržitelného, ekologického a celoročního cestovního provozu. 

Po zvážení hospodářských a ekologických zájmů je vyjádřeno přesvědčení, že národní park musí zůstat v neporušeném stavu. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Předmětem stanoviska je vyjádření nesouhlasu se záměrem. 
Obsah stanoviska není blíže rozebírán. Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění 
požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 
č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je navrženo vydání nesouhlasného 
stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru. 

V.29. Kuratoriums des Nationalpark Kalkalpen (Kuratorium národního parku Kalkalpen) 
[13.4] ze dne 31.7.2012 

Úvodem je (mimo krátké rekapitulace základních údajů o záměru) ve vyjádření konstatováno, že realizace záměru by vedla 
k masívním negativním vlivům na přírodní prostředí a ekosystémy na obou stranách česko-rakouské hranice. Je zpochybněno 
ekonomické hledisko a kriticky je hodnoceno případné nedodržení mezinárodních a národních dohod a zákonů o ochraně přírody. 
Kladen je důraz na realizaci udržitelných a ekoturistických projektů. Jako priority jsou uváděna tato témata (pro účely vypořádání 
označena písmeny): 

a) Ohrožení převážně neporušeného ekosystému - NP Šumava zahrnuje ekologicky zvláště cenné území, které se vyznačuje velkou 
četností druhů, jejichž neporušenost se musí zachovat pro současnou i budoucí generaci. Území je biosférickou rezervací 
UNESCO a zároveň chráněné území NATURA 2000. Na rakouském území sem patří Evropské chráněné území Böhmerwald-
Mühltäler a na bavorském území se nachází Národní park Bayerischer Wald. 

b) Ohrožení přírodního prostředí - je diskutováno v souvislosti s využíváním zdrojů pitné vody, vody pro umělé zasněžování 
sjezdovky, provozem zařízení pro umělé zasněžování (zátěž hlukem) a spotřebou energie. Širší území je důležitým rezervoárem 
vody, který s ohledem na dlouhodobý vývoj zásobování areálu pitnou a technologickou vodou bude podroben zvláštnímu 
využívání. Při zásahu do stávajícího systému nelze vyloučit kvalitativní a kvantitativní změny (zhoršení stavu mokřadů, vodních 
ekosystémů, znečištění podzemní vody), což je v rozporu s Evropskou směrnicí o vodách. Nezanedbatelným faktem je umístění 
areálu v ochranných pásmech vodních zdrojů obce Nová Pec a diskutabilní ekologická únosnost umělých zasněžovacích zařízení 
(nadmořská výška méně než 1400 m n.m. představuje riziko častého zasněžování) ve vazbě na vysoké nároky spotřeby vody (na 
plochu 10 ha je potřeba 15 000 až 20 000 m3 vody) a její kvalitu (riziko znečištění podzemní vody). Zasněžovací zařízení kladou 
nároky na velký odběr energie, samotné zasněžování má vliv na vegetaci a půdu (nebezpečí eroze, ohrožení lesních 
ekosystémů). Stávající fauna a flóra je zatížena hlukem během lyžařské sezóny. 

 Budování zasněžovacích zařízení v ekologicky citlivých územích je z pohledu ochrany přírody nepřípustné. 

c) Ohrožení druhové četnosti - Šumava je hodnotná svým výskyt relativně nedotčených lesních území. Jedná se především bučiny 
asociace Luzulo-Fagetum, bučiny asociace Asperulo-Fagetum, rašelinné bory, a horské až alpské acidofilní smrčiny (Vaccinio-
Piceetea). Evidován je výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Území je ekologicky cenným, mezinárodně 
uznávaným stanovištěm volně žijících zvířat s optimálním poměrem ploch útočišť a ploch s nabídkou potravy. Šumava jako část 
středoevropskému biokoridoru, tzv. "zeleného pásu Evropy", plní významnou funkci pro migrující druhy živočichů. Realizací 
záměru dojde k zhoršení podmínek pro volně žijící živočichy (navýšení dopravních staveb, zamezení přirozeného vsaku vod na 
zpevněných plochách, fragmentace krajiny). 

d) Sporné je ekonomické využití ve srovnání se škodami na přírodě, a to hlavně v důsledku nutnosti vybudování celé nové 
infrastruktury, jejíž ekonomická návratnost je (mj. s ohledem na regionální význam) diskutabilní. Realizací záměru nedochází ke 
zvýšení produktivity zdrojů, vytvoření předpokládaného počtu pracovních míst je nereálné, navíc se jedná o práci sezónní. 
Oblíbenost turistických oblastí ve skutečnosti závisí na jedinečnosti regionu a veškeré umělé zásahy přispívají k vyšší anonymitě 
a vyprázdnění vnitřních hodnot. Veřejný zájem tedy nelze v tomto případě uplatnit. 

e) Je nutno respektovat mezinárodní zájmy ochrany přírody, k jejichž plnění se Rakousko a Česká republika zavázaly. Není 
přípustné ničení přírodních území, případně provádění činností, které by takové území mohly poškodit. K závazkům rovněž patří 
ochrana volně žijících zvířat a volně rostoucích rostlin a jejich přírodních stanovišť, hlavně druhů a přírodních stanovišť, jejichž 
zachování vyžaduje spolupráci více států. Realizace záměru by byla v rozporu s těmito závazky a dohodami. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Předmětem stanoviska je vyjádření nesouhlasu se záměrem na základě argumentace v oblasti zájmů ochrany přírody i v oblasti 
ekonomické. S všeobecnou argumentací v oblasti vlivů na přírodu lze celkově souhlasit, ekonomické faktory nejsou předmětem 
posouzení vlivů a životní prostředí (je však nutno je také vnímat). 

Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění požadavků zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních 
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stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je navrženo vydání nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního 
prostředí k záměru. 

V.30. Eva Schlegel, Dipl.Päd., Rohrbach (Eva Schlegel, diplomovaný pedagog, Rohrbach) 
[13.5] ze dne 17.7.2012 

Stanovisko vyjadřuje nesouhlas s realizací. Je připomínáno, že záměr se nachází v NP Šumava, v chráněné zóně kategorie A, 
CHKO, biosférické rezervaci UNESCO; vymezeny jsou zde lokality Natura 2000 (EVL Šumava, PO Šumava, FFH - Gebiet 
Böhmerwald-Mühltäler). Region je rovněž významným středoevropským biokoridorem pro migrující živočichy. 

Jako vhodnější forma využití území se jeví rozvoj ekologickému turismu, který stále nabývá na významu. Realizace projektu bude 
mít významný negativní vliv na související lesní porost severního hřebene jak na rakouské, tak i a české straně, budou dotčeny 
cenné klidové zóny a místa poskytující bezpečný úkryt a útočiště. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Předmětem stanoviska je vyjádření nesouhlasu s realizací záměru. 
Obsah stanoviska není blíže rozebírán. Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění 
požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 
č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je navrženo vydání nesouhlasného 
stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru. 

V.31. Oesterreichischer Alpenverein, Sektion Rohrbach (Rakouské alpské sdružení, sekce 
Rohrbach) 
[13.6] ze dne 22.7.2012 

Alpské sdružení ve svém vyjádření uvádí, že je svými stanovami zavázáno k ochraně přírody a životního prostředí. S realizací 
záměru (po zvážení ekonomických a ekologických zájmů), resp. výstavbou lyžařské sjezdovky, je vyjádřen nesouhlas, neboť 
zachování parku je prioritou a jeho existence spolu s lyžařskou sjezdovkou se vzájemně vylučuje. Je predikováno, že předpokládaný 
demografický a hospodářský vývoj nebude naplněn, protože se jedná o příliš malý projekt. Nižší počet obyvatel na tomto území má 
historické důvody. Příliv obyvatel za účelem bydlení bude zanedbatelný. 

Dotčená část Šumavy tvoří jádro Národního parku Šumava a území Natura 2000. Území je pod ochranou EU. Masivní porušení této 
centrální zóny by znamenalo ekologické oslabení celého regionu Šumavy, včetně rakouské strany. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Předmětem stanoviska je vyjádření nesouhlasu s realizací záměru. 
Obsah stanoviska není blíže rozebírán. Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění 
požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice 
č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) je navrženo vydání nesouhlasného 
stanoviska Ministerstva životního prostředí k záměru. 

V.32. Dreiländerinfrastrukturverein, Schwarzenberg am Böhmerwald (Sdružení pro infrastrukturu 
tří zemí, Schwarzenberg am Böhmerwald) 
[13.7] ze dne 28.7.2012 

Vyjádření je zahájeno poděkováním, že byl zahájen legislativní proces projednávání záměru. Vyjádření následně obecně komentuje 
aktivity organizací a jedinců zaštiťující se ochranou přírody v dotčeném území. Hodnocení záměru a jeho přínosům pro region je 
věnována příloha vyjádření. Prezentována jsou následující pozitiva: 
• Realizací záměru dojde k rozšíření území zasahující do třech zemí; dojde ke sblížení lidí z pěti okresů. 
• Zásah do Národního parku bude malý, a to ještě mimo vegetační období. Centrální zóna bude dotčena na několika 100 metrech, 

lanovka se nachází na nejvýchodnějším okraji cca 60 km dlouhého národního parku. 
• Otevře se přímý přístup z ČR do lyžařské oblasti Hochficht. Vznikne areál sjezdovek a lanovek s několika vrcholy o délce 7 km 

ze Schwarzenbergu do Nové Pece. Nabídky sjezdovek se zvýší z cca 3 km na cca 20 km díky další panoramatické sjezdovce 
s jistotou sněhu (severní svah). Rozšíří se nabídka pro rodiny bez nebezpečí lavin. 

• Otevřením hraničního přechodu Schöneben/Zadní Zvonková se podaří ulehčit životnímu prostředí o nutnost překonání cca 
1 380 000 km/zima. Realizací údolní stanice Nová Pec a při 200 autech/den se dosáhne dalšího odlehčení pro životní prostředí 
v hodnotě cca 1 200 000 km, resp. 96 000 litrů benzínu a 156 000 kg CO2. 
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• Železniční stanice je vzdálená pouze 3,5 km od údolní stanice. Přímé napojení by bylo možné. 
• Příjezdová silnice do údolní stanice v Nové Peci již existuje. 
• Lanová dráha, spolu se silničními, železničními a turistickými přechody, umožní další propojení území. 
• Bude zkrácena doba jízdy z Česka oproti přechodu Schöneben/Zadní Zvonková o dalších 80 minut, jízda o 52 km kratší (tam a 

zpět), uleví se hraničnímu přechodu Schöneben-Zadní/Zvonková a Phillippsreut. 
• Dojde k oživení zimní turistiky na Šumavě ve všech třech zemích. Jedná se o pilotní projekt. Je předpokládán nárůst hostů 

zvýšením atraktivity až o 30% a s tím související vyšší vytížení gastronomických a ubytovacích zařízení apod. 
• Bude dosaženo zhodnocení celého regionu, vytvoří se další pracovní místa, bude pozitivně ovlivněn demografický vývoj. 

Je konstatováno, že tento projekt je příkladem možnosti obyvatelstva hraničních území společně výhod, které poskytuje EU a je 
příkladem pozitivního vlivu rozšíření EU pro obyvatele. Jedná se o smysluplnou podporu hraničních regionů. 

Komentář zpracovatele posudku: 
Předmětem vyjádření je podpora realizace záměru. Přestože však uvedené socio-ekonomické a rozvojové argumenty vnímáme, 
není možno je považovat za součást posouzení vlivů na životní prostředí (musí být uplatňovány v jiných souvislostech). Dílčí 
uváděné údaje o pozitivních environmentálních efektech (omezení silniční dopravy) je nutno považovat, s ohledem na nízkou 
intenzitu silniční dopravy (v řádu nejvýše stovek vozidel za den), za marginální. 

Záměr v procesu posouzení vlivů na životní prostředí hodnotíme zejména z hlediska zájmů ochrany přírody (včetně lokalit Natura 
2000), kde jsou v dokumentaci identifikovány významné negativní vlivy jak na české, tak na rakouské straně hranice. Na základě 
provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění požadavků zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, 
volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) tedy navrhujeme vydání nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního 
prostředí. 

Omlouváme se za tento závěr, nicméně jej považujeme z hlediska všech právem hájených zájmů ochrany přírody za odůvodněný. 

Ostatní části rozsáhlého vyjádření, mimo oblast posouzení vlivů na životní prostředí, ponecháváme bez komentáře. 

V.33. Vzor 1 (11 obdobných vyjádření) 
[13.8] ze dne 28.6.2012, ze dne 26.6.2012, z července 2012, ze dne 20.7.2012, z července 2012, ze dne 27.7.2012, 
z července 2012, z července 2012, ze dne 24.7.2012, ze dne 31.7.2012, nedatováno (MŽP ČR doručeno 24.7.2012) 

Jednotlivá stanoviska shodně uvádějí, že na české straně je oblast chráněna jako NP, CHKO, biosférická rezervace UNESCO, EVL 
Šumava a PO Šumava; na rakouské straně jako evropsky chráněné území Böhmerwald und Mühltäler. Oblast je rovněž součástí 
tzv. "Zeleného pásu Evropy". 

V "naturovém hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.) nebyl vyloučen negativní vliv na předměty ochrany na obou 
stranách státní hranice. Na území Rakouska se jedná především o: 
• 9110 Bučiny typu Luzulo-Fagetum, 
• 9130 Bučiny typu Asperulo-Fagetum, 
• 91D0* Rašelinné lesy, 
• 9140 Acidofilní smrčiny horského až subalpínského výškového stupně (Vaccinio-Piceetea), 
• 1361 Rys ostrovid, 
• tetřev hlušec, 
• sýc rousný, 
• kulíšek nejmenší, 
• puštík bělavý, 
• datlík tříprstý, 
• čáp černý a další. 

Zvláště zoologické předměty ochrany lze považovat za populace mezinárodní, neboť zvířata využívají biotopy na obou stranách 
státní hranice. Souhrnný účinek stávajících a nyní dodatečně plánovaných infrastrukturních opatření na obou stranách státní hranice 
je v rozporu s cíli ucelené sítě chráněných území v rámci Evropské unie. 

Souhrnně je prezentována žádost o upuštění od realizace záměru a je doporučeno realizovat spíše projekty v oblasti udržitelné 
ekoturistiky. 
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Komentář zpracovatele posudku: 

Předmětem několik obdobných stanovisek je vyjádření nesouhlasu s realizací záměru na základě argumentace, převzaté 
z naturového hodnocení, které je přílohou dokumentace. 

Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění požadavků zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) navrhujeme vydání nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního 
prostředí k záměru. 

Další doporučení, uvedené ve stanoviscích, nejsou předmětem posouzení vlivů daného záměru na životní prostředí. Ponecháváme 
je tedy bez komentáře. 

V.34. Internationale Arbeitsgemeinschaft Grünes Band (IAG) (Mezinárodní sdružení Zelený pás) 
[13.9] ze dne 29.6.2012 

Sdružení shrnuje, že na české straně je oblast chráněna jako NP, CHKO, biosférická rezervace UNESCO, EVL Šumava a PO 
Šumava; na rakouské straně jako evropsky chráněné území Böhmerwald und Mühltäler; na německé straně v podoblastech 
národního parku, evropsky významné lokality a přírodní rezervace. Oblast je součástí tzv. "Zeleného pásu Evropy". 

Realizací záměru by vzhledem k identifikovanému významnému negativnímu vlivu na dotčené předměty ochrany, které prezentuje 
"naturové hodnocení" (autor prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.), zvláště pak rysa ostrovida (Lynx lynx) a tetřeva hlušce (Tetrao 
urogallus), by došlo k porušení principu udržitelnosti, porušení zákazu změn k horšímu a ochrany druhů. Tímto členský stát EU, ČR, 
porušuje právo EU, konkrétně č. 6 směrnice o stanovištích a čl. 12 - 16 směrnice o stanovištích. Některé druhy z těchto populací 
využívají biotopy po obou stranách hranice. 

Stanovisko k záměru prezentuje žádost o upuštění od realizace záměru a doporučení realizovat spíše projekty v oblasti udržitelné 
ekoturistiky. Je poukázáno na skutečnost, že pokud členský stát EU nedodrží své povinnosti vyplývající z evropských směrnic 
týkajících se ochrany přírody, může jakákoliv osoba nebo spolek či obec podat stížnost u Evropské komise. Nemusí přitom doložit 
zvláštní právní zájem, neboť stížnost slouží jako nástroj pro kontrolu zachování a dodržování práva Evropského společenství 
členskými státy. 

Komentář zpracovatele posudku: 

Předmětem stanoviska je vyjádření nesouhlasu s realizací záměru na základě argumentace, převzaté z naturového hodnocení, které 
je přílohou dokumentace. 

Na základě provedeného hodnocení vlivů a zvážení jejich významnosti (včetně zohlednění požadavků zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, směrnice č. 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) navrhujeme vydání nesouhlasného stanoviska Ministerstva životního 
prostředí k záměru. 

Další doporučení a právní souvislosti, uvedené ve stanovisku, nejsou předmětem posouzení vlivů daného záměru na životní 
prostředí. Ponecháváme je tedy bez komentáře. 

V. Vypořádání obdržených vyjádření - závěr zpracovatele posudku: 

K dokumentaci bylo doručeno vyjádření celkem 34 subjektů (z toho 25 z České republiky a 19 z Republiky Rakousko). 

Obsah vyjádření lze rozdělit v zásadě na dvě skupiny - podporující realizaci záměru (na základě socio-ekonomických a rozvojových 
argumentů) a vyjadřující se proti realizaci záměru (na základě argumentace v oblasti ochrany přírody). Řada vyjádření potom 
obsahuje i další úvahy mimo zmíněný rámec. 

Všechna vyjádření jsou v rámci tohoto posudku vypořádána. Ve vypořádání je zohledněn fakt, že posouzení socio-ekonomických 
vlivů není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí a nelze je tedy prvoplánově zohledňovat (musí být uplatňovány v jiných 
souvislostech). Ve vypořádání jsou tedy zohledňovány ty faktory, které spadají do rámce posouzení vlivů na životní prostředí 
(v daném případě jde zejména o vlivy na přírodní složky životního prostředí), na jejichž základě je formulován i návrh stanoviska 
příslušného úřadu. 
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  VI.   
 

(CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU 
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ) 

Předmětem záměru je vymezení koridoru pro novostavbu lanové dráhy, propojující českou stranu se stávajícím lyžařským areálem 
Hochficht v Rakousku, včetně dalších souvisejících staveb (provozní objekty, parkoviště, odjezdová evakuační sjezdovka, stavby 
v prostoru Klápy a Hraničníku, související infrastruktura a dopravní napojení) v závislosti na zvolené variantě řešení. 

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 S7,5/50 (mimo plochu regulačního plánu). 

 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 regulačního plánu). 

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 S7,5/50 (mimo plochu regulačního plánu). 

 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 S7,5/50 (mimo plochu regulačního plánu). 

 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). 

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 S7,5/50 (mimo plochu regulačního plánu). 
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 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 regulačního plánu). 

Pro posouzení akceptovatelnosti záměru je rozhodující věcný i právní stav prostředí, do kterého je záměr umisťován, a vlivů, které 
záměr v tomto prostředí vyvolává. Umístění záměru je v daném případě ve střetu jak s požadavky obecné, tak zvláštní ochrany 
přírody. Záměr je umístěn v NP Šumava (I. a II. zóna) a CHKO Šumava (II. zóna), v prostoru nadregionálního biokoridoru, na území 
lokalit Natura 2000 (PO Šumava a EVL Šumava) a v příhraničním prostoru FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler. V území se 
vyskytuje řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Hodnocením vlivů na PO/EVL (Natura 2000) byly identifikovány 
významné negativní vlivy na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a dále významný negativní vliv na jeden předmět ochrany v PO 
Šumava (tetřev hlušec), významný negativní vliv na čtyři předměty ochrany v EVL Šumava (9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 
9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta a rys ostrovid) a významný negativní vliv na dva 
předměty ochrany v FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler (9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta, rys ostrovid). Dále mírně 
negativní vliv na šest předmětů ochrany v PO Šumava (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek nejmenší a sýc 
rousný), jeden předmět ochrany v EVL Šumava (prioritní stanoviště 91E0 Údolní jasanovo-olšový luh) a jeden předmět ochrany 
v FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler (prioritní stanoviště 91D0 Rašelinný les). 

Tyto skutečnosti prakticky, při dodržení legislativních požadavků obecné a zvláštní ochrany přírody, vyjádřených v zákoně 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně mezinárodních závazků, vyjádřených ve směrnicích 
2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin, vylučují umístění záměru v daném prostoru. 

Tento závěr je možno vztáhnout na všechny navržené varianty. Významný negativní vliv je identifikován u všech aktivních variant 
(A až D), a to vícenásobně. Všechny aktivní varianty tedy vykazují významné negativní vlivy, pořadí variant není z tohoto důvodu 
stanoveno. 

K záměru ve všech aktivních variantách je tedy možno, s respektem k platným legislativním předpisům i mezinárodním závazkům 
České republiky, vydat pouze návrh nesouhlasného stanoviska příslušného úřadu. 

Je samozřejmě nutno vnímat problematiku socio-ekonomického rozvoje území. Ta však není předmětem posuzování vlivů 
jednotlivých konkrétních záměrů na životní prostředí a není možno ji při vážení variant prvoplánově (tedy v případě, kdy všechny 
varianty vykazují významné negativní "diskvalifikující" vlivy) zohledňovat. To je dáno skutečností, že posuzování vlivů na životní 
prostředí se zabývá (ze tří pilířů udržitelného rozvoje - sociálního, ekonomického a ekologického) výhradně pilířem ekologickým4. 
Ostatní pilíře musí být řešeny v příslušných souvislostech, mimo proces posuzování vlivů na životní prostředí. To stejné se týká 
i problematiky prokazování jiného veřejného zájmu (v daném případě socio-ekonomického) na realizaci záměru. 

VI. Celkové posouzení akceptovatelnosti záměru - závěr zpracovatele posudku: 

Umístění záměru je ve střetu jak s požadavky obecné, tak zvláštní ochrany přírody. Hodnocením vlivů na PO/EVL (Natura 2000) 
byly identifikovány významné negativní vlivy u všech variant záměru. Tyto skutečnosti prakticky, při dodržení legislativních 
požadavků obecné a zvláštní ochrany přírody, vyjádřených v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
včetně mezinárodních závazků, vyjádřených ve směrnicích 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EEC, o ochraně 
přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, vylučují umístění záměru v daném prostoru. 

Tento závěr je vztažen na všechny navržené aktivní varianty záměru (A až D), pořadí variant není z tohoto důvodu stanoveno. 

Z uvedených důvodů je závěrem posudku navrženo vydání nesouhlasného stanoviska příslušného úřadu k záměru. 
 

                                                             
4 Ve smyslu § 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, je rozsah posuzování definován takto: "Posuzují 
se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, 
klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy, a na jejich vzájemné působení 
a souvislosti."  
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  VII.   
 

(NÁVRH STANOVISKA) 
 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ 
100 00   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65 

 
 
 V Praze dne bude doplněno 
 Č.j.: bude doplněno 
 
 

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů 
 
I. Identifikační údaje 
 
Název záměru: Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník 

Charakter záměru: Vymezení koridoru pro novostavbu lanové dráhy, propojující 
českou stranu se stávajícím lyžařským areálem Hochficht 
v Rakousku, včetně dalších souvisejících staveb (provozní 
objekty, parkoviště, odjezdová evakuační sjezdovka, stavby 
v prostoru Klápy a Hraničníku, související infrastruktura a 
dopravní napojení) v závislosti na zvolené variantě řešení. 

Kapacita (rozsah) záměru: 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 S7,5/50 
(mimo plochu regulačního plánu). 

 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. 
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 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 regulačního plánu). 

 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 S7,5/50 
(mimo plochu regulačního plánu). 

 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 S7,5/50 
(mimo plochu regulačního plánu). 

 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 S7,5/50 (mimo 
plochu regulačního plánu). 

 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 regulačního plánu). 

Umístění záměru: kraj: Jihočeský 
 obec: Nová Pec, Horní Planá 
 k.ú.: Nová Pec, Zvonková 

Obchodní firma oznamovatele: Jihočeský kraj 
IČ oznamovatele: 70890650 
Sídlo oznamovatele: U zimního stadionu 1952/2 
 370 76  České Budějovice 
 
II. Průběh posuzování 
 
Zpracovatel oznámení: Ing. Alexandra Čurnová 
 autorizace č.j.: 39884/ENV/10 

Zpracovatel dokumentace: RNDr. Vojtěch Vyhnálek 
 autorizace č.j.: 2721/4692/OEP/92/93 

Zpracovatel posudku: Ing. Petr Mynář 
 autorizace č.j.: 1278/167/OPVŽP/97 

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti: 

• Oznámení záměru, zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu (dále jen "oznámení"), předložil 
oznamovatel záměru příslušnému úřadu - Krajskému úřadu Jihočeského kraje. 

• Dne 8.3.2011 zahájil Krajský úřad Jihočeského kraje zjišťovací řízení rozesláním oznámení 
dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a 
k vyjádření. 
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• Dne 8.4.2011 ukončil Krajský úřad Jihočeského kraje zjišťovací řízení vydáním závěru 
zjišťovacího řízení s tím, že záměr má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován 
podle zákona. 

• Dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí, zpracovanou dle přílohy č. 4 k zákonu (dále jen 
"dokumentace"), předložil oznamovatel záměru příslušnému úřadu - Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje. 

• Dne 14.11.2011 zveřejnil Krajský úřad Jihočeského kraje dokumentaci rozesláním dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. 

• Dne 6.3.2012 postoupil Krajský úřad Jihočeského kraje proces Ministerstvu životního prostředí, 
a to vzhledem k faktu, že v dokumentaci byl identifikován významný přeshraniční vliv záměru 
(konkrétně na Rakouskou republiku). Příslušným úřadem se tak stalo dle § 21 písm. f) zákona 
Ministerstvo životního prostředí. 

• Dne 12.4.2012 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí dokumentaci rozesláním dotčeným 
územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. 
Zároveň upozornilo Krajský úřad Jihočeského kraje na skutečnost, že pořizování regulačního 
plánu nadále nelze provádět ve sloučeném řízení dle § 72 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ale nejprve musí být 
dokončen proces posuzování vlivů na životní prostředí a následně pak jeho výstupy zohledněny 
při pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona. 

• Dne 13.4.2012 vyrozumělo Ministerstvo životního prostředí dotčený stát (Rakouskou republiku) 
o záměru, kdy dotčené území může zasahovat i mimo území České republiky. Zároveň požádalo 
o potvrzení přijetí oznámení a dokumentace a vyjádření, zda se rakouská strana zúčastní procesu 
posuzování vlivů na životní prostředí, v tomto případě požádalo o zveřejnění informace 
o dokumentaci a zaslání vyjádření k dokumentaci a nabídlo možnost konzultace k potenciálnímu 
dopadu navrhované činnosti přesahujícím hranice států a o opatřeních ke snížení nebo vyloučení 
tohoto dopadu. 

• Dne 13.7.2012 potvrdilo Ministerstvo životního prostředí na základě žádosti rakouské strany 
prodloužení lhůty pro vyjádření, požádalo o poskytnutí údajů o stavu životního prostředí na 
rakouském dotčeném území a pořádalo o informaci o plánovaných aktivitách, souvisejících 
s rozšířením lyžařského areálu Hochficht/Reischlberg na rakouské straně. 

• Dne 8.8.2012 potvrdila rakouská strana účast na přeshraničním řízení, požádala o konzultace 
a přislíbila poskytnutí požadovaných informací. 

• Dne 22.8.2012 požádalo Ministerstvo životního prostředí o zpracování posudku autorizovanou 
osobou. 

• Dne 14.9.2012 požádalo Ministerstvo životního prostředí oznamovatele záměru o doplnění 
dokumentace o nové skutečnosti ve vazbě na poskytnuté informace o stavu životního prostředí 
na rakouském území 

• Dne 21.10.2013 byl zpracovateli posudku doručen doplněk dokumentace. 

• Dne 29.10.2013 zpracovatel posudku po prostudování doplňku dokumentace konstatoval, že 
obsahuje všechny požadované údaje. Zároveň s ohledem na složitost problematiky požádal MŽP 
o prodloužení lhůty pro zpracování posudku. 

• Dne bude doplněno obdrželo MŽP zpracovaný posudek. 
Závěry zpracovatele posudku: 
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Z formálního hlediska je dokumentace úplná. Rozsah dokumentace odpovídá požadavkům 
zákona. Všechny části dokumentace jsou věcně zpracovány v takovém obsahu a rozsahu, který 
zohledňuje významnost vlivů na jednotlivé složky životního prostředí a respektuje požadavky, 
stanovené v rámci zjišťovacího řízení a specifikaci požadavků na doplnění dokumentace. 
Z věcného hlediska je tedy dokumentace úplná. Dílčí výhrady lze mít k řazení údajů do 
jednotlivých kapitol, které ne vždy odpovídá jejich obsahovému zaměření. 
Dokumentace obsahuje hodnocení všech významných předpokládaných důsledků záměru na 
životní prostředí a veřejné zdraví. Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení 
veškerých vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí a veřejného zdraví 
jsou v dokumentaci provedeny s dostačující podrobností odpovídající charakteru záměru a 
dotčeného území. Dokumentace se správně zaměřuje zejména na rozhodující oblasti, tj. v 
posuzovaném případě na oblast veřejného zdraví, biotické složky životního prostředí a krajiny. 
Pro tyto oblasti byly vypracovány podrobné hodnotící studie. Dílčí výhrady lze mít k 
interpretaci jednotlivých dílčích zjištění, a to zejména v oblasti identifikace a porovnání variant. 
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci (resp. 
jejím doplňku) jsou dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí, zpracování 
posudku i návrhu stanoviska. 
Dokumentace obsahuje výčet dostupných opatření k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě 
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. Žádné z opatření navržených 
v dokumentaci není sporné, aby bylo nutné provádět jeho podrobnější rozbor. Dokumentace se 
v návrhu soustřeďuje na hlavní oblasti, ve kterých je nezbytné realizovat opatření k vyloučení či 
snížení negativních vlivů na životní prostředí. Další minimalizační resp. kompenzační opatření 
vyplynou z procesu prokazování převažujícího veřejného zájmu, mimo proces posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
Celkové shrnutí akceptovatelnosti záměru vede k tomuto závěru: Umístění záměru je ve střetu 
jak s požadavky obecné, tak zvláštní ochrany přírody. Hodnocením vlivů na PO/EVL (Natura 
2000) byly identifikovány významné negativní vlivy u všech variant záměru. Tyto skutečnosti 
prakticky, při dodržení legislativních požadavků obecné a zvláštní ochrany přírody, vyjádřených 
v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, včetně mezinárodních 
závazků, vyjádřených ve směrnicích 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a 92/43/EEC, 
o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, vylučují 
umístění záměru v daném prostoru. Tento závěr je možno vztáhnout na všechny navržené 
aktivní varianty záměru (A až D), pořadí variant není z tohoto důvodu stanoveno. 
Z uvedených důvodů je závěrem posudku navrženo vydání nesouhlasného stanoviska 
příslušného úřadu. 

• Dne bude doplněno zveřejnilo MŽP posudek rozesláním dotčeným územním samosprávným 
celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. Zároveň informovalo 
rakouskou stranu.. 

• Dne bude doplněno rozeslalo MŽP pozvánku na veřejné projednání dotčeným územním 
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění. Zároveň informovalo 
rakouskou stranu. 

• Dne bude doplněno se konalo veřejné projednání posudku a současně dokumentace ve smyslu 
ustanovení § 17 zákona. 
Závěry veřejného projednání: 
Výsledek veřejného projednání je podrobně specifikován v zápisu z veřejného projednání 
konaného v bude doplněno č.j.: bude doplněno ze dne bude doplněno. 
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Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta: 
1. Jihočeský kraj 
2. Město Horní Planá 
3. Obec Nová Pec 
4. Obec Černá v Pošumaví 
5. Obec Stožec 
6. Městský úřad Prachatice 
7. Městský úřad Český Krumlov 
8. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice 
9. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 
10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 
11. Správa Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava 
12. Okrašlovací spolek Zdíkovska 
13. Calla, Sdružení pro záchranu prostředí 
14. Sdružení Jihočeské matky 
15. Česká společnost ornitologická 
16. Hnutí DUHA - Místní skupina České Budějovice 
17. Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika 
18. Společnost pro trvale udržitelný život 
19. ČR - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihočeský kraj 
20. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
21. Ministerstvo dopravy 
22. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
23. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 
24. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
25. Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních 

závazků 
26. Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní Rakousko, 

Hornorakouský úřad pro životní prostředí) 
27. Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní Rakousko, 

Hornorakouský úřad pro životní prostředí) 
28. Die Grünen, Bezirk Rohrbach (Zelení, okres Rohrbach) 
29. Kuratoriums des Nationalpark Kalkalpen (Kuratorium národního parku Kalkalpen) 
30. Eva Schlegel, Dipl.Päd., Rohrbach (Eva Schlegel, diplomovaný pedagog, Rohrbach) 
31. Oesterreichischer Alpenverein, Sektion Rohrbach (Rakouské alpské sdružení, sekce Rohrbach) 
32. Dreiländerinfrastrukturverein, Schwarzenberg am Böhmerwald (Sdružení pro infrastrukturu tří 

zemí, Schwarzenberg am Böhmerwald) 
33. Naturschutzbund Oberösterreich 
34. Naturfriends International 
35. Öffentliche Volksschule Neufelden 
36. Österreichische Naturschutzjugend-Oberösterreich 
37. Interessengemeinschaft Böhmerwald 
38. Renate Rachbauer 
39. EZM EnergieZukunftMühlviertel 
40. Franz Lasinger 
41. Thomas Engleder, Mag. 
42. Dipl.Päd. Helmut Eder 
43. (nečitelný podpis) 
44. Internationale Arbeitsgemeinschaft Grünes Band (IAG) 
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může být dále doplněno dle vyjádření obdržených v průběhu dalšího procesu 
 
III. Hodnocení záměru 
Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti: 
Umístění záměru je ve střetu jak s požadavky obecné, tak zvláštní ochrany přírody. Hodnocením 
vlivů na PO/EVL (Natura 2000) byly identifikovány významné negativní vlivy u všech variant 
záměru. Tyto skutečnosti prakticky, při dodržení legislativních požadavků obecné a zvláštní 
ochrany přírody, vyjádřených v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění, včetně mezinárodních závazků, vyjádřených ve směrnicích 2009/147/EC, o ochraně volně 
žijících ptáků a 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin, vylučují umístění záměru v daném prostoru. 

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o 
znečišťování životního prostředí: 

Technické řešení záměru je standardní a odpovídá účelu záměru, z provozu záměru nevyplývají 
významná environmentální rizika. Umístění záměru v daném prostoru je však ve střetu 
s legislativními požadavky obecné a zvláštní ochrany přírody (včetně mezinárodních závazků). 

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru 
na životní prostředí: 

S ohledem na návrh nesouhlasného stanoviska nejsou dodatečné podmínky stanoveny. 
Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí: 
Pořadí variant není stanoveno, významné negativní vlivy vykazují všechny navržené aktivní 
varianty záměru (A až D). 
Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení): 

K dokumentaci (oznámení) bylo doručeno vyjádření celkem 44 subjektů: 
1. Jihočeský kraj 
2. Město Horní Planá 
3. Obec Nová Pec 
4. Obec Černá v Pošumaví 
5. Obec Stožec 
6. Městský úřad Prachatice 
7. Městský úřad Český Krumlov 
8. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice 
9. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 
10. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského 
11. Správa Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava 
12. Okrašlovací spolek Zdíkovska 
13. Calla, Sdružení pro záchranu prostředí 
14. Sdružení Jihočeské matky 
15. Česká společnost ornitologická 
16. Hnutí DUHA - Místní skupina České Budějovice 
17. Hnutí DUHA - Přátelé Země Česká republika 
18. Společnost pro trvale udržitelný život 
19. ČR - Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Jihočeský kraj 
20. Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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21. Ministerstvo dopravy 
22. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 
23. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší 
24. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod 
25. Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních 

závazků 
26. Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní Rakousko, 

Hornorakouský úřad pro životní prostředí) 
27. Land Oberösterreich, Oö. Umweltanwaltschaft (Spolková země Horní Rakousko, 

Hornorakouský úřad pro životní prostředí) 
28. Die Grünen, Bezirk Rohrbach (Zelení, okres Rohrbach) 
29. Kuratoriums des Nationalpark Kalkalpen (Kuratorium národního parku Kalkalpen) 
30. Eva Schlegel, Dipl.Päd., Rohrbach (Eva Schlegel, diplomovaný pedagog, Rohrbach) 
31. Oesterreichischer Alpenverein, Sektion Rohrbach (Rakouské alpské sdružení, sekce Rohrbach) 
32. Dreiländerinfrastrukturverein, Schwarzenberg am Böhmerwald (Sdružení pro infrastrukturu tří 

zemí, Schwarzenberg am Böhmerwald) 
33. Naturschutzbund Oberösterreich 
34. Naturfriends International 
35. Öffentliche Volksschule Neufelden 
36. Österreichische Naturschutzjugend-Oberösterreich 
37. Interessengemeinschaft Böhmerwald 
38. Renate Rachbauer 
39. EZM EnergieZukunftMühlviertel 
40. Franz Lasinger 
41. Thomas Engleder, Mag. 
42. Dipl.Päd. Helmut Eder 
43. (nečitelný podpis) 
44. Internationale Arbeitsgemeinschaft Grünes Band (IAG) 
Požadavky a připomínky obsažené ve vyjádřeních jsou vypořádány v posudku. 

Vypořádání vyjádření k posudku včetně doplňku dokumentace: 
bude doplněno 
Stanovisko: 
Na základě dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně jejího doplnění, posudku, 
veřejného projednání podle § 9 odst. 9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací 
vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, z hlediska přijatelnosti 
vlivů záměru na životní prostředí 

 

NESOUHLASNÉ  STANOVISKO 
k záměru 

"Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník" 
S ohledem na návrh nesouhlasného stanoviska není stanovena doporučená varianta ani další 
podmínky. 
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Odůvodnění: 
Předmětem záměru je vymezení koridoru pro novostavbu lanové dráhy, propojující českou stranu se 
stávajícím lyžařským areálem Hochficht v Rakousku, včetně dalších souvisejících staveb (provozní 
objekty, parkoviště, odjezdová evakuační sjezdovka, stavby v prostoru Klápy a Hraničníku, 
související infrastruktura a dopravní napojení) v závislosti na zvolené variantě řešení. 

Záměr je umístěn ve vymezeném prostoru NP Šumava (I. a II. zóna) a CHKO Šumava (II. zóna), 
nadregionálního biokoridoru a lokalit Natura 2000 (PO Šumava a EVL Šumava, příhraniční prostor 
FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler). Z tohoto umístění záměru a předpokládaných vlivů jeho 
provozu vyplývá řada střetů s požadavky obecné a zvláštní ochrany přírody, vyjádřených v zákoně 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 

Pro výsledek procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je determinující (nikoli však 
pouze) střet s předměty ochrany Natura 2000. 

V posouzení vlivů záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, v platném znění (Prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc., říjen 2011), které je přílohou 
dokumentace, jsou identifikovány významné negativní vlivy na celistvost PO Šumava a EVL 
Šumava a dále významný negativní vliv na jeden předmět ochrany v PO Šumava (tetřev hlušec), 
významný negativní vliv na čtyři předměty ochrany v EVL Šumava (9110 Bučiny asociace Luzulo-
Fagetum, 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta 
a rys ostrovid) a významný negativní vliv na dva předměty ochrany v FFH Gebiet Böhmerwald und 
Mühltaler (9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceeta, rys ostrovid). Dále mírně negativní vliv na 
šest předmětů ochrany v PO Šumava (čáp černý, datel černý, datlík tříprstý, jeřábek lesní, kulíšek 
nejmenší a sýc rousný), jeden předmět ochrany v EVL Šumava (prioritní stanoviště 91E0 Údolní 
jasanovo-olšový luh) a jeden předmět ochrany v FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltaler (prioritní 
stanoviště 91D0 Rašelinný les). Toto hodnocení je shodné pro všechny čtyři navržené aktivní 
varianty záměru (A až D), přičemž v posouzení není stanoveno jejich pořadí. 

Ve dvou oponentních posouzeních vlivů záměru na PO/EVL podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (RNDr. Milan Macháček, leden 2014, Mgr. Vladimír 
Melichar, leden 2014), která jsou přílohou posudku, jsou výše uvedené závěry hodnocení potvrzeny 
jako metodicky i věcně správné. 

Vzhledem k prokázaným významným negativním vlivům na předměty ochrany Natura 2000 
a s ohledem na ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 
včetně mezinárodních závazků, vyjádřených ve směrnicích 2009/147/EC, o ochraně volně žijících 
ptáků a 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin, tedy proces posouzení vlivů na životní prostředí může být ukončen pouze nesouhlasným 
stanoviskem ke všem navrženým aktivním variantám záměru (A až D). 
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v
posudku E.I.A. racovatele posudku E.I.A.

Hodnotitel
v v

Posuzovatel .I.A., autorizo

.I.A.
EVL -

ve smysl
PO 3/2004 Sb. ze dne

FFH - Fauna Flora Habitat Gebiet okalit v
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- 1

2 Sb., v v 2011
ja C)

. Zadavatelem je
(INVEK s.r.o. / /, Vinohrady 998/46, 639 00 Brno),

E.I.A.

pos o v

(viz Kolektiv souladu s metodik

/2007) s

.

Pos vych
a C Dokumentace EIA viz V. a kol., 10/2011), Dokumentace EIA dle

,
17.11.2013 a

7.1.2014,
Byla provedena

konzultace s ,

- OPV.

jed

,
v dokumentaci E.I.A.

1.1. Identi

, , 370 76
70890650 70890650

Zastoupen:

tel.: +420 386 720 281

1

proces dle bodu 10.7
www.cenia.cz JHC520 v roce

www.cenia.cz MZP382 v roku 2011,
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2.

-

dl

.
a kol., 10/2011 u

- podle variant A D:

Varianta C (obsahuje jen lanovku):

stanice lanovky

-
1- 2

2

2. et
kategorie S 7.5/50 (mimo plochu RP)

: , k , plyn
,  e

Varianty jen s lanovkou

Varianta B
( )

restaurace, rozhledna -
plocha 940 m2

 ( ): ),
k a Hran ), e )

Varianty s lanovkou

Varianta A
( )

restaurace, rozhledna -
2

frastruktura ( ): ),
k ), e )
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imo plochu RP)

Varianta D

od obce s

   
- 91,

594/1, 594/8, 596, 598, 599/1, 599/2, 599/3, 600/1, 600/3, 602, 603/1, 603/2, 603/3, 604/1,
604/2, 604/3, 605/1, 605/2, 606, 607, 608, 611, 612, 613, 614/1, 614/2, 614/3, 615, 616, 617,
618, 720/1, 1216, 1217, 1218, 1219, 1274, 1275.

-

a kol., 10/2011)
 H

Varianta C
Varianta A

rozhledna) a technickou infrastrukturu s
Varianta B
rozhledna) a technickou infrastrukturu s
Varianta D
te
Varianta E

v
:
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Vorel I. a kol., 10/2011

vstupem z

stanice.

2670 m
2710, 21 m
431, 5 m
16, 16 %
5, 00 m/s

1540 - 2700 os/hod
64+64
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46, 67 m
Interval mezi vozy 9, 33 s

9, 5 min
cca 20

-

kabel VN.

N

z

2770 m
2810 m
432 m
15, 59 %
86450 m2

s

-

150 m x cc

(s provozem toho 160
s

V

automobily.

kombinaci s
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4927 m2

3380 m2

7840 m2

43 800 m3

pozn.posuz.). Objekt obsahuje

ob .
kombinaci s sklo,

685 m2

487 m2

940 m2

3760 m3

linii sj

V
trase sjezdovky.

s

- :
komunikaci v
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kace

stavbu byla zvolena s

-

C bude v

technika.

Staven -

 h
v

.

-

:
prostoru

sta
v

Na zbytku ko
V

ro

v dal

Z

Hodnotitelem j
podkladech
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Sch



-

EKOEX JIHLAVA Str. 11

Vodovod:
vodojemu v

v

Kan

z
komunikaci pod objekty v

325 m, z 2850 m (var.
A a D) nebo 2772 m (var. B a C), alizaci
(var. A a D), resp. 3100 m (var. B a C).

:.

:

2800 m. Z

koridoru sjezdovky

, je navrh Rasovky cca 500 m

3

:

dojde k

ikace
-

- 50 m,

: abely, jeden
-

-
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y pro

- - - 475 m (z toho v
m)

Varianty A a D

V

lanovky a v linii sjezdovky bude klid. S

pouze v

Varianty B a C:

v

V

obou

avu:2

Varianta 1

k

Varianta 2
ce

Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v

v
7,5/50. V

dle ko

2

, jsou ale hodnotitelem i autor
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V. a kol., 10/2011):

 Atelier 8000 spol. s.r.o., leden 2013.
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3.

3.1.

-
dokumentace EIA v roce 2011

www.cenia.cz JHC520) prof. RNDr. . v , jako
C Dokumentace a

10325/2010/2 NPS 11207/2010 ( ze 8.1. . V
v

.3
V

IS EIA MZP382

bsahuje
ho

stavy Natura 2000

Obsahuje
seznam literat .

-

fotodokumentaci .

Stanovisko posuzovatele:
Obsah .114/1992
Sb. v
Sb., v
z listopadu 2007 a v metodikou z .

soustavy Natura 2000
).

Z
L/PO (st

.

 FFH Gebiet ler v -
polohu

ho
n pro varianty A a D s

s variantami B a D (jen lanovka). N

, s
za s

3 Na str. 4 je ve stanovisko v
Aspergillo-Fagetum Asperulo-Fagetum
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3.2. ch metod

popis -

Jde o prezentaci souborn informace o
z .

Stanovisko posuzovatele:
K je nutno konstatovat

s ,
rozpory v -

-
v dokumentaci EIA4,

-
- na -

dle hodnotitele
.

je s
provozu v v dokumentace E.I.A.
( )  -
77 aj.).5

to

Hodnotitel provedl krit
e /FFH6 (PO)

biotopy
v .
S lokality soustavy
Natura 2000 :

4 Dokumentace EIA

Dokumentace tuto komunikaci vyhodnocuje i v

5 V. a kol., 08/2013) na str. 16 ,

zahrnuty v kapitole dokumentace E.

6 Fauna Flora Habitat Gebiet analogie EVL
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EVL (CZ 0314024)
(CZ 0311041)

3121000)

Stanovisko posuzovatele:

soustavy Natura 2000.7

3.2.3. Charakteristika lokalit Natura 2000, jejich y, kontext
s

lokalitami soustavy Natura
2000 v :

jsou populace a biotopy 09/EHS:
Crex crex Ciconia nigra Dryocopus martius

Picoides tridactylus Bonasa bonasia Glaucidium
passerinum Aegolius funereus (Tetrao urogallus
(Tetrao tetrix). S
ochrany.

o
 p pro PO

kytu v
. Je

 t

v - lkem),
Alpa

Stanovisko posuzovatele:
je

y.8

7 Stanoviska
ze dne 26. a 29.6.2012 upo

nutno postupovat v

8 v ticky nevyskytuje
.
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t obr. 21

k
-

v - komunikuje s

v

9

NDOP. Jinak k problematice popisu PO
.

EVL (CZ0314024)

V je hodnotitelem provedeno pro:

3130
Littorelletea uniflorae nebo -Nanojuncetea

Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
4030
5130 Juniperus communis
6230*

6410 -
6430
6510 Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520 H
7110*
7140
8220
9110 Luzulo-Fagetum

Asperulo-Fagetum
9140 Acer Rumex arifolius)
9180* Lesy svazu Tilio-Acerion
91D0*
91E0* - Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9410 Vaccinio-Piceetea).

jsou
mci EVL.

9

byl roce 2011 i v roce 2013.
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Druhy
Lampetra planeri)

Myotis myotis)
Margaritifera margaritifera)

Rys ostrovid (Lynx lynx)
* (Carabus menetriesi pacholei)

Cottus gobio)
Rhinolophus hipposideros)

Lutra lutra)
* (Gentianella bohemica)
y p dle hodnotitele

koridorech

z www.biomonitoring.cz (biotop L5.4), 9130
(biotop L5.1), 9410 (biotopy L9.1 a L9.2) (biotop L2.2B)

6430, 6520 a 7140 je kr jejich
i s

v mozaice s

strovida
problematika

- bavorsko - -
-

500 ex. rysa) a v Polsku (18 opulaci rysa hodnotitel

-
- 18

2 je to zhruba 300 km2

-

2

-
-
- Kolize s auty a vlaky
-
-
- R
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Stanovisko posuzovatele:
Identifikace d EVL je k a

ale
k

a ta
.

v
Bylo

4.
 l

s

cesty v
je ale nutno

k

10

(jinak jde o zlom pod patou svahu
v

.
,

RP)

.

(AT3121000) Hodnotitel
e v

V

3130
Littorelletea uniflorae nebo -Nanojuncetea

Magnopotamion nebo Hydrocharition
3260 ve Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion
4070
5130 Juniperus communis
6230*

6410 - Molinion caeruleae)
6430
6510 Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)
6520
7110*

Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

10
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7140
Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

8220
9110 Luzulo-Fagetum

Asperulo-Fagetum
9180 Lesy svazu Tilio-Acerion
91D0
91E0 - Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
9410 Vaccinio-Piceetea)

Druhy
Bombina bombina)

Rys ostrovid (Lynx lynx)
Margaritifera margaritifera)

Lampetra planeri)
Lutra lutra)

Cottus gobio)
Myotis myotis)
Barbastella barbastellus)

Myotis bechsteini)
Astacus torrentium)*

 (Carabus menetriesi pacholei)
Ophiogomphus cecilia)

Canis lupus)*
Gentianella bohemica)*
y p uhy dle hodnotitele

v
mapce pro oblast

v
rys ostrovid.

popisy
v Rakouska dle zdroje https://e-gov.ooe.gv.at/.

S
Stanovisko posuzovatele:
Identifikace FFH je k a

o biotopy.
k mapce s
hodnotu11

H

11 Reischlberg a str. 41
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3.2.

/FFH a PO

s
s mu z
EVL/FFH . Vzhledem k

v

v s

ochrany
stupnice.

odbornou literaturu
,

z roku 2011.

Stanovisko posuzovatele:

. uvedeny
(analogie s hodnotiteli

) 12.
 
3.2.5. Hod ochrany lokalit Natura

2000 y ochrany

a)
b)
c)

LD
d)

e) lik
f)
g)
h)
i)

12

- v tomto
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j)

k)
l)
m)

n)

ochrany PO/EVL/
.

, lze

s
Z
12 ex., v

vede k do
synergie s

v
kombinaci s

v

r

v
Dojde k

Dojde k

stmi,

Dojde k

Dojde k
sova schopna
Rys ostrovid:

zcela
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prostoru s

9130:

jde
nejen o porosty v
i v souvislosti s -

rosty s

5
.

jde nejen o porosty v
na souvislosti s

-

10

A a D).

t A, B a D
(2% pro variantu C), je

Hodnotitel
pro vari
v souvislosti s

jde nejen o porosty
v souvislosti
s -

5

tlak na
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rozvoj

lizace v

reprezent

trase lanovky (a sjezdovky); pro varianty A a D

dovky pro A a D).

Vybudov

v
jako

v

ruderalizace
aktivit

souvislosti s

Pro nulovou variantu E 
na PO/EVL/FFH.

ne vliv

Stanovisko posuzovatele:

, s
4

. Se m
se lze z pohledu posuzovatele . Z

9410
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chficht-Reischlberg
.13

M  n
:

- i
kolize s

dokumentaci) a kolize s i .14 V
vlivy z ;

-
-
populace vazby

populace v -

.
-

i z

v mo v

v
.

U
kolem vrstevnice cca 1200 m.n.m.;

- v

reprezentativnosti a zachovalosti

biotopy s . V tomto smyslu je

druhovou
skladbou strukturou

dle Wimmra (9/2011)

strukturou a

n z

13 Analogie pro rysa a y
se Slovenskem v

14

odjezdovou
.
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15. P
bude v do

a
smrku a buku. V linii stavby dojde k

porostu a k
-

mostu 162E3/1);

;
- D0* v

GBuM
ti a

;
-

v ze
v

v koridoru ;
- 91D0*

- v
u

- dikce nelze uplatnit pro vlivy
na vztahovat k

S -

J

15 p
prakticky zmizely, bylo spolu s
z
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3.2.6. integritu lokalit Natura 2000

konstatuje : 
-

 
 

-
 

-

Stanovisko posuzovatele:

v ce na
.

sub sberg

na celistvost kvantifikovat
analogicky s m vlivu na . Posuzovatel v tomto
smyslu doprovodnou plochou

hlediska komunikace
v viz

v

hodnoc tomto smyslu
bude

3.2.7.

Hodnotitel konstatuje
- i m m a nevhodn

r
- rozpadem ;
-   - 
- katastru

dramatick  )
-

Stanovisko posuzovatele:
Hodnotitel konstatuje v

c
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3.3.

prezentuje D)

varianty A a B; evak varianty A a D). Hodnotitel nestanovuje

Stanovisko posuzovatele:

cky

varianty se sice jen

16.
prakticky

z

16

, z za

s , kdy v
p

s z

variant z
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3.4.

Vaccinio-Piceetea

ostrovid.
Stanovisko posuzovatele:
Bez

ebene,

Reischlberg
s ).

Land

u ze dne 29.6.2012.

3.5.

H tuto .

Stanovisko posuzovatele:

s bude dosahovat

.

3.6. Pos

Hodnotitel v

91E0:
-

-
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91D0 (pouze FFH GBuM):
-

atp.).
-

td.)

-
lokalizovat mimo lokality s

-
-

Stanovisko posuzovatele:
S

n

EVL/FFH/PO v
variant

17.

17 a kol., 10/2011) na str. 156 - 160 p
, navrhuje pro

v kapitole D.IV.

, byla dle nich
textu dokumentace a v jednotli C.

K. dokumentace EIA). V
rozvedena.
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4.
se soustavy Natura 2000

V

dokumentaci 10510/2011 ze dne 9.2.2012

Ve vztahu k
:

V
und

Stanovisko Vzhledem k
t

, tedy stav z .

vyhodnotilo jako variantu s
a

Stanovisko: 9 natolik

na
rovid a

- s
m vlivem

s

Ve vztahu k
:

-

ta

- -
Stanovisko:
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1206/630/12 ze dne 18.5.2012

Ve vztahu k
:

Stanovisko
10/2011) ji

or s
Stanovisko: U

pr ohledem na

Stanovisko: roku 2006 je v .

a

Stanovisko: Posuzovatel se s
kapitol v

no formou

Stanovisko: Posuzovatel se s
Z

akceptovatelnost pouze varianty E

.
Stanovisko: Posuzovatel se s

va.

4.
dokumentaci ze dne 14.12.2011 a ze dne 17.5.2012

Ve vztahu k
:
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V

varianty po nejl

Stanovisko

, analogie

z

dokumentaci ze dne 16.12.2011

Ve vztahu k
:

-

Stanovisko c m

Stanovisko: Jde

- -

Stanovisko: V

-
Stanovisko: V
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dokumentaci ze dne 7.12.2011

Ve vztahu k
stoje:

UNESCO
Stanovisko: V

edena. S

7.
dokumentaci ze dne 14.12.2011

. je

Stanovisko:
tomto podkladu pro dokumentaci.

-
dokumentaci ze dne 14.12.2011

Ve vztahu k
:

Stanovisko byly
identif

-
s m vlivem

Stanovisko

z
proces
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stup.

dokumentaci ze dne 22.11.2011

V

Stanovisko:

i varianty C bez sjezdovky. S

k realizaci.

a do

Stanovisko:

dokumentaci ze dne 26.6.2012

Stanovisko:
Z
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11

dokumentaci ze dne 29.6.2012

Jde o ur s

Stanovisko:

s
i s

Z

dopady

v

dokumentaci ze dne 30.7.2012

Stanovisko: .

na

ochranou

NP a C
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Kalkalpen)
dokumentaci ze dne 31.7.2012

Ve vztahu k
:

-

-

Stanovisko: V
ler

Reichslberg.

-
- -

-

Stanovisko:  P

Reichslberg.

Je nu

Stanovisko:
ze dne 26. a

29.6.2012; jde mj. i o synergii
Hochficht Reichslberg.

Rohrbach)
dokumentaci ze dne 17.7.2012

- -

Stanovisko:
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v

ochrano

Rohrbach)
dokumentaci ze dne 22.7.2012

S rea

Stanovisko:

upozornit i na synergii s rozvojem/a provozem
Hochficht Reichslberg

.

dokumentaci ze dne 29.6.2012

Lynx lynx) a te Tetrao
urogallus

-
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Stanovisko: podtrhuje
co

 FFH

akcentuje
s

de i

k

17.

2, z

-Fagetum,
-Fagetum,

-Piceetea),
1361 Rys ostrovid,

s

Stanovisko:



-

EKOEX JIHLAVA Str. 40

5.
lokality soustavy Natura 2000

Hodnotitel
konstatuje, a

Luzulo-Fagetum, 9130
asociace Asperulo-Fagetum, 9410 Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a jeden

V
Vaccinio-Piceetea

2a a 2b

6520, 7140, rys ostrovid)

Stanovisko posuzovatele:

S tedy nelze akceptovat, a to ani

vyvolanou investici.

s

-

Jihlava, 15.1.2014
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6. Sez

1. Dokumentace o
h

EIA SERVIS s.r.o., 2011
2. -

3.

-V,
F .

4. pro regula -
PROJECTION SERVICE s.r.o.
1.

5. dokumentaci
0/2001 Sb., v

6.

7.
hlediska

fotodokumentace. Ms-

8. (2011)
11.

9.
- De Poskytnuto

10. . (2011):

Praha, 98 str. ISBN 978-80-7212-568-5.
11.
12.

92/43/EHS, edice Planeta, IX/ 4.
13.

XII/1.
14. Lorenc T. (2011): -

- Poskytnuto

15.

16.

17. n  n

18. 05 Sb., , ve

19.

http://www.mzp.cz; http://www.ochranaprirody.cz; http:/www.npsumava.cz

Kopie autorizace posuzovatele k
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1. ÚVOD

1.1. ZADÁNÍ

P edm tem naturového hodnocení je zám r „Regula ní plán propojení Klápa – Hrani ník“
(dále jen zám r). Hodnocení je p edkládáno jako oponentní k naturovému hodnocení zám ru
z íjna 2011 zpracovaném prof. RNDr. Vladimírem Bej kem, CSc., které bylo p eloženo jako
sou ást dokumentace o hodnocení vliv zám ru na životní prost edí (EIA SERVIS s.r.o., íjen
2011). Hodnocení je p edkládáno jako sou ást posudku na výše uvedenou dokumentaci.

1.2. CÍL HODNOCENÍ

Cílem naturového hodnocení v posudku je prov it správnost dokumentace, resp. její sou ásti
– naturového hodnocení zám ru. Jedná se zejména o posouzení úplnosti a správnosti v
dokumentaci uvedených údaj a záv r dokumentace, zda zám r má nebo nemá významný
negativní vliv na p edm ty ochrany a celistvost konkrétních lokalit.

1.3. POSTUP VYPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ

Hodnocení bylo zadáno objednatelem dne 5.11.2013.
Nejprve jsem se seznámil s posuzovanou dokumentací v etn  p íloh a jejího dopln ní:
EIA SERVIS s.r.o. - Vyhnálek V.: Dokumentace o hodnocení vlivu na životní prost edí
podle p ílohy . 4 zákona . 100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis - Regula ní plán
Propojení Klápa – Hrani ník., eské Bud jovice, íjen 2011.
Bej ek V.: Posouzení vlivu zám ru „Regula ní plán propojení Klápa-Hrani ník“ na PO/EVL
podle §45i zákona 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, v platném zn ní., Praha, íjen
2011.
EIA SERVIS s.r.o. - Vyhnálek V.: Dopln k dokumentace podle p ílohy . 4 zákona .
100/2001 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis - Regula ní plán Propojení Klápa - Hrani ník.,

eské Bud jovice, srpen 2013.

Dále jsem se seznámil s dostupnými vyjád eními dot ených orgán státní správy a dalších
subjekt k dokumentaci a s dalšími souvisejícími dokumenty:
Vyjád ení sdružení Calla (prosinec 2011).
Vyjád ení eské inspekce životního prost edí, oblastní inspektorát eské Bud jovice
(prosinec 2011).
Vyjád ení eské spole nosti ornitologické (prosinec 2011).
Vyjád ení Hnutí Duha, místní skupina eské Bud jovice (listopad 2011).
Vyjád ení Hnutí Duha, P átelé zem eská republika (prosinec 2011).
Vyjád ení Krajské hygienické stanice Jiho eského kraje (prosinec 2011).
Vyjád ení sdružení Jiho eské matky (prosinec 2011).
Vyjád ení M stského ú adu eský Krumlov (prosinec 2011).
Vyjád ení M stského ú adu Prachatice (prosinec 2011).
Vyjád ení Okrašlovacího spolku Zdíkovska (prosinec 2011).
Vyjád ení Spole nosti pro trvale udržitelný život (listopad 2011).
Vyjád ení Státní energetické inspekce (leden 2012).
Stanovisko obce erné v Pošumaví (únor 2012).
Stanovisko m sta Horní Planá (únor 2012).
Koordinované stanovisko Hasi ského záchranného sboru Jiho eského kraje (leden 2012).
Stanovisko ministerstva dopravy (únor 2012).
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Stanovisko ministerstva pr myslu a obchodu (leden 2012).
Stanovisko obce Nová Pec (únor 2012).
Stanovisko Obvodního bá ského ú adu (leden 2012).
Stanovisko obce Stožec (únor 2012).
Stanovisko správy NP a CHKO Šumava (únor 2012).
Vyjád ení Jiho eského kraje (kv ten 2012).
Vyjád ení M stského ú adu Prachatice (duben 2012).
Vyjád ení M stského ú adu eský Krumlov (kv ten 2012).
Vyjád ení Okrašlovacího spolku Zdíkovska (kv ten 2012).
Vyjád ení eské inspekce životního prost edí, oblastní inspektorát eské Bud jovice (duben
2012).
Vyjád ení odboru ochrany vod MŽP (duben 2012).
Vyjád ení odboru ochrany ovzduší MŽP (kv ten 2012).
Vyjád ení odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazk MŽP kv ten
2012).
Stanovisko Hornorakouského ú adu pro životní prost edí (Oö. Umweltanwaltschaft) ( erven
2012).
Stanovisko vedení Zelených v okresu Rohrbach v Horním Rakousku, zastoupených
poslankyní zemské vlády Ulrike Schwarz ( ervenec 2012).
Stanovisko Evy Schlegel ( ervenec 2012).
Stanovisko kuratoria Národní park Kalkalpen ( ervenec 2012).
Vyjád ení Dreiländerinfrastrukturverein ( ervenec 2012).
Vyjád ení sekce Rohrbach Rakouského alpského sdružení ( ervenec 2012).

Pro dopln ní informa ního kontextu jsem 9.11.2013 navštívil lokalitu, kde má být zám r
realizován. Visitoval jsem celé dot ené území v etn navazujících lesních porost a biotop
na rakouské stran hranice.

Následn jsem prostudoval další dostupné odborné podklady:
ížková P., Starý M., Lorenc T. (2011): Tet ev hlušec na Smr in a Hrani níku? P ekvapiv

hojný výskyt nejen tet eva v oblasti navrhované lanovky. Šumava, léto 2011: 10–11.
And l P., Mináriková T., Andres M. eds. (2010): Ochrana pr chodnosti krajiny pro velké
savce. – Evernia, Liberec, 2010.
Garniel A., Mierwald U. (2010): Arbeitshilfe vogel und Straßenverkehr. Schlussbericht zum
Forschungprojekt FE 02.286/2007/LRB der Bundesanstalt für Straßenwesen: „Entwicklung
eines Handlungsleitfadens für Vermeidung und Kompensation verkehrsbedingter Wirkungen
auf die Avifauna“.
Hora J. (2011): Reakce pta ího spole enstva na zm ny v lesních porostech v komplexu
Smr ina-Hrani ník (NP Šumava). Pp. 24 .
Chvojková E.,Volf O., Kope ková M., Hummel J., ížek O., Dušek J., B ezina S., Marhoul
P. (2011): P íru ka k hodnocení významnosti vliv na p edm ty ochrany lokalit soustavy
Natura 2000. MŽP R, Praha, 98 str. ISBN 978-80-7212-568-5.
Chytrý M., Ku era T., Ko í M. (2001, eds.): Katalog biotop eské republiky. AOPK R,
2001.
Kolektiv (2001): Hodnocení plán a projekt , významn ovliv ujících lokality soustavy
Natura 2000: Metodická p íru ka k ustanovení lánk 6(3) a 6(4) sm rnice o stanovištích
92/43/EHS, edice Planeta, XII/1.
Procházka F., Štech M. (2002): Komentovaný erný a ervený seznam cévnatých rostlin
eské Šumavy. Správa NP a CHKO Šumava, Eko-Agency KOPR. Vimperk. Pp. 140.
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Saniga M. (2011): Why the capercaillie population (Tetrao urogallus L.) in mountain forests
in the Central Slovakia decline ? Folia oecol., 38:110-117.
Š astný K., Bej ek V., Hudec K (2006, eds.): Atlas hnízdního rozší ení pták v eské
republice. Nakladatelství AVENTINUM s.r.o., Praha.
Na ízení vlády . 681/2004, kterým se vyhlašuje pta í oblast Šumava.
Na ízení vlády ( . 132/2005) a jeho p ílohy, kterým se stanovuje národní seznam evropsky
významných lokalit.
Na ízení vlády ( . 318/2013) o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit.
Mapa p írodních stanoviš a mapa aktualizace biotop (mapomat.nature.cz).
Metodika hodnocení významnosti vliv  p i posuzování podle § 45i zák. . 114/1992 Sb., o
ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd jších p edpis . V stník MŽP, ro ník XVII, ástka
11, listopad 2007.
Popisy evropsky významných lokalit a pta ích oblastí (www.natura2000.cz).
Popisy biologie evropsky významných druh   (www.biomonitoring.cz).

Vyžádal jsem si poskytnutí odborných dat o výskytu druh z nálezové databáze AOPK R:
AOPK R (2013): Nálezová databáze ochrany p írody. (on-line georeferencovaná
elektronická databáze; portal.nature.cz). Verze 2014. Praha. Agentura ochrany p írody a
krajiny R. (Citováno 7-1-2014). Výskyt zvlášt chrán ných a ohrožených druh na
dot ených k.ú. Nová Pec a Zvonková.

Kvalitu ornitologických dat a záv ry u in né z t chto dat v posuzované dokumentaci jsem
konzultoval s ornitologickým expertem Janem Horou.

P edkládaný posudek je vypracován podle Metodiky hodnocení významnosti vliv  p i
posuzování podle § 45i zákona . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní
pozd jších p edpis vydané jako ástka . 15/2007 ve V stníku MŽP.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁM RU

2.1. NÁZEV ZÁM RU

Regula ní plán propojení Klápa – Hrani ník

2.2. ROZSAH (KAPACITA) ZÁM RU

Regula ní plán p edpokládá zám r stávající z ástí:

Varianta A:
• Dopravní infrastruktura: Lanová dráha délky 2710 m s p epravní kapacitou 1540 –

2700 osob za hodinu v etn sd lovacího optického kabelu propojující stanice lanovky.
Odjezdová evakua ní sjezdovka délky 2810 m o ploše 8,6 ha. Parkovišt s kapacitou
432 stání pro osobní auta a 10 autobusu v 1. etap , dalších cca 500 míst územní
rezerva pro p ípadné rozší ení v 2. etap . P ístupová cesta z Nové Pece kategorie S
7.5/50 (mimo plochu RP).

• Dolní terminál lanové dráhy na Kláp sestávající se ze t í ástí (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 Hrani níku sestávající se ze t í ástí (vratná stanice
lanovky, restaurace, rozhledna), 1 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková
užitná plocha 940 m2

• Technická infrastruktura: vodovod (lokalita Klápa a Hrani ník), kanalizace (lokalita
Klápa a Hrani ník), plyn (lokalita Klápa), elekt ina (lokalita Klápa a Hrani ník),
technika zasn žování v linii sjezdovky (voda, elektrina, optický kabel), nádrž pro
zasn žování na Rasovce (mimo plochu RP).

Varianta B:
• Dopravní infrastruktura: Lanová dráha délky 2710 m s p epravní kapacitou 1540 –

2700 osob za hodinu v etn sd lovacího optického kabelu propojující stanice lanovky.
Parkovišt s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusu v 1. etap , dalších cca
500 míst územní rezerva pro p ípadné rozší ení v 2. etap . P ístupová cesta z Nové
Pece kategorie S 7.5/50 (mimo plochu RP).

• Dolní terminál lanové dráhy na Kláp sestávající se ze t í ástí (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 Hrani níku sestávající se ze t í ástí (vratná stanice
lanovky, restaurace, rozhledna), 1 podzemní podlaží, 1-2 nadzemní podlaží, celková
užitná plocha 940 m2.

• Technická infrastruktura: vodovod (lokalita Klápa a Hrani ník), kanalizace (lokalita
Klápa a Hrani ník), plyn (lokalita Klápa), elektrina (lokalita Klápa a Hrani ník).

Varianta C:
• Dopravní infrastruktura: Lanová dráha délky 2710 m s p epravní kapacitou 1540 –

2700 osob za hodinu v etn sd lovacího optického kabelu propojující stanice lanovky.
Parkovišt s kapacitou 432 stání pro osobní auta a 10 autobusu v 1. etap , dalších cca
500 míst územní rezerva pro p ípadné rozší ení v 2. etap . P ístupová cesta z Nové
Pece kategorie S 7.5/50 (mimo plochu RP).
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• Dolní terminál lanové dráhy na Kláp sestávající se ze t í ástí (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 Hrani níku sestávající se z jediné ásti (vratná stanice
lanovky), celková užitná plocha 58 m2-

• Technická infrastruktura: vodovod (lokalita Klápa), kanalizace (lokalita Klápa), plyn
(lokalita Klápa), elekt ina (lokalita Klápa a Hrani ník).

Varianta D:
• Dopravní infrastruktura: Lanová dráha délky 2710 m s p epravní kapacitou 1540 –

2700 osob za hodinu v etn sd lovacího optického kabelu propojující stanice lanovky.
Odjezdová evakua ní sjezdovka délky 2810 m o ploše 8,6 ha. Parkovišt s kapacitou
432 stání pro osobní auta a 10 autobusu v 1. etap , dalších cca 500 míst územní
rezerva pro p ípadné rozší ení v 2. etap . P ístupová cesta z Nové Pece kategorie S
7.5/50 (mimo plochu RP).

• Dolní terminál lanové dráhy na Kláp sestávající se ze t í ástí (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 Hrani níku sestávající se z jediné ásti (vratná stanice
lanovky), celková užitná plocha 58 m2.

• Technická infrastruktura: vodovod (lokalita Klápa), kanalizace (lokalita Klápa), plyn
(lokalita Klápa), elekt ina (lokalita Klápa a Hrani ník), technika zasnežování v linii
sjezdovky (voda, elekt ina, optický kabel). Nádrž pro zasn žování na Rasovce (mimo
plochu RP).

Varianta E:
Nulová varianta bez realizace zám ru.

2.3. UMÍST NÍ ZÁM RU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ)

Kraj: Jiho eský
Obec: Nová Pec, k.ú. Nová Pec
Obec: Horní Planá, k.ú. Zvonková.
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Obrázek . 1: Zákres zám ru regula ního plánu a dopravního napojení do ortofotomapy
(nejvíce intenzivní varianta A). Posuzovatelem vyžádaný podklad, Atelier 8000 spol. s.r.o.,
leden 2013.
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3. HODNOCENÍ VLIV ZÁM RU NA EVL A PO

3.1. POSOUZENÍ ÚPLNOSTI A SPRÁVNOSTI NATUROVÉHO HODNOCENÍ V
DOKUMENTACI EIA

Úvod (Zadání, Cíl, Postup zpracování hodnocení)

Stanovisko posuzovatele:

Úvodní kapitoly hodnocení jsou zpracovány zcela dle metodiky a nejsou v nich žádné
faktické nedostatky. Upozor uji pouze na nep esnost v použitém v latinském názvu
kv tnatých bu in („Aspergilo“–Fagetum).

Údaje o zám ru (Základní údaje, Údaje o vstupech, Údaje o výstupech)

Stanovisko posuzovatele:

V kapitole Fáze provozu areálu je zmín n pouze zimní provoz areálu. Provoz areálu mimo
zimní období zde není popsán, by se s ním (viz. dokumentace) po ítá.

V kapitole Možné p eshrani ní vlivy je uveden možný vliv na rakouskou FFH Gebiet
Böhmerwald und Mühltäler, nediskutuje se zde ale možné ovlivn ní „faktické pta í oblasti“ –
viz. Stanovisko Hornorakouského ú adu pro životní prost edí (Oö. Umweltanwaltschaft) ze
dne 29.6.2012.

Upozor uji na nep esnosti v použitém v latinském názvosloví rostlinných spole enstev
(„Arhyrio“ alpestris-Piceetum, „Aspergilo“–Fagetum).

P es výše uvedené nedostatky jsou údaje o zám ru p edloženy v dostate né mí e umož ující
jeho zhodnocení.

Údaje o EVL a PO (Identifikace dot ených lokalit, Popis dot ených lokalit,
Dot ené p edm ty ochrany)

Stanovisko posuzovatele:

V této kapitole je pot ebné se vypo ádat s p ípadným ovlivn ním „faktické pta í oblasti“ na
rakouské stran hranice – viz. Stanovisko Hornorakouského ú adu pro životní prost edí (Oö.
Umweltanwaltschaft) ze dne 29.6.2012.

Vyjma výše zmín né problematiky „faktické pta í oblasti“ jsou identifikovány všechny
dot ené evropsky významné lokality a pta í oblasti. Identifikace dot ených p edm t ochrany
je provedena správn a je též kompletní.
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Hodnocení vliv zám ru na EVL a PO (Hodnocení úplnosti podklad pro
posouzení, Možné vlivy zám ru, Hodnocení vliv zám ru na dot ené
p edm ty ochrany, Hodnocení vliv zám ru na celistvost lokality,
Hodnocení možných kumulativních vliv )

Stanovisko posuzovatele:

Do Možných vliv zám ru by m lo být zahrnuto riziko poran ní p edm t ochrany p i
kolizích s lany lanovky (viz. stanovisko SO nebo Saniga 2011).

Možný negativní vliv rušení celoro ním pohybem lidí byl m l být zvažován pro širší území
(nap . i celý h eben Plechý-T ístoli ník s další jádrovou populací tet eva hlušce).
Vybudováním lanovky s možným celoro ním provozem bude totiž celý h eben nov z eské
strany dopravn zp ístupn n. Kapacita lanovky umož uje podstatn zvýšit množství
návšt vník nejen v prostoru Smr iny a Hrani níku ale i na celém h ebeni Plechý-
T ístoli ník.

Vznik migra ní bariéry zejména pro p edm t ochrany tet eva hlušce realizací zám ru ve
všech p edložených variantách (vyjma nulové varianty) je velmi negativním vlivem zejména
z pohledu Hodnocení celistvosti lokality (EVL i PO Šumava). Po etnost jádrových populací
tet eva hlušce v oblasti Hrani níku a Smr iny i v oblasti Plechý-T ístoli ník v sou asnosti
nazna uje mírn stoupající tendenci oproti devadesátým let m (viz. t eba obrázek na str. 31
hodnoceného posudku). Nelze proto do budoucna vylou it op tovné osidlování biotop na
pravém b ehu Lipna, v Boleticích a p ípadn i v Novohradských horách. P irozeným
migra ním koridorem pro tato území je práv  h eben Šumavy v prostoru Hrani níku a
Smr iny. Klí ový význam území pro migrace potvrzuje za azení území do nadregionálního
systému ÚSES (biocentrum 619 Smr ina) a jeho napojení regionálními a nadregionálními
biokoridory. Dálkový migra ní koridor pro trasu Šumava – pravý b eh Lipna – Vyšebrodsko
– Novohradské hory zde identifikuje i And l a kol. (Evernia, AOPK R 2010). Protože lze po
realizaci zám ru v podstat  o ekávat rozpad populace tet eva hlušce v prostoru Hrani ník-
Smr ina a negativní ovlivn ní po etnosti populace v oblasti Plechý-T ístoli ník, bude migrace
tohoto druhu prostoru v jihovýchodní Šumavy výrazn omezena.

Výše uvedené p ipomínky k hodnocení vlivu zám ru na p edm ty ochrany nejsou z hlediska
celkového vyhodnocení podstatné a nemají vliv na záv ry. S výsledným hodnocením vliv
zám r na jednotlivé p edm ty ochrany proto souhlasím bez výhrad.

Vyhodnocení vlivu zám ru na celistvost dot ených evropsky významných lokalit a pta ích
lokalit by bylo vhodné kvantifikovat dle obdobné stupnice jako vyhodnocení vlivu na
p edm ty ochrany a podrobn ji zd vodnit z hlediska jednotlivých negativních vliv .

Vyhodnocení kumulativních vliv by m lo být dopln no o rozbor t chto vliv a vyhodnocení
jejich významnosti.

Metodicky nesprávn je provedeno vyhodnocení vliv dopravního napojení - Nové Pec –
Klápa na p edm ty ochrany a lokality soustavy Natura 2000. V hodnoceném posudku se
uvádí, že p edm tné dopravní napojení není sou ástí hodnoceného zám ru. Tudíž nem že
být v tomto posudku hodnoceno, dopravní napojení ale mohlo by být vyhodnoceno v rámci
vyhodnocení možných kumulativních vliv . Druhou možností je zahrnutí dopravního
napojení do hodnoceného zám ru. T etí možností je vyhodnocení dopravního napojení jako
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samostatného zám ru. Na vyhodnocení dopravního napojení je navíc nesprávn odkazováno
v dalších ástech dokumentace (nap . str. 150-151) a jejího dopl ku (str. 34). Na stran 151 a
167 dokumentace je navíc uvedeno hodnocení po adí mezi variantami p íjezdu z hlediska
vlivu na EVL a PO, které ovšem nem že být v naturovém hodnocení provedeno, neb se
nejedná o sou ást zám ru.

Posuzované hodnocení je jako celek provedeno správn a jeho podrobnost a úplnost je
dosta ující pro vyslovení záv r o vlivu zám ru na evropsky významné lokality a pta í
oblasti.

3.2. PO ADÍ VARIANT Z HLEDISKA VLIVU NA LOKALITY

Jedinou variantou bez významného negativního vlivu je nulová varianta E.
V posuzovaném hodnocení není po adí variant stanoveno, což metodika (Kolektiv 2007)
umož uje nap . v p ípadech kdy to není možné.
Podle názoru zpracovatele tohoto posudku nelze po adí nenulových variant z hlediska
negativního ovlivn ní EVL a PO stanovit. Jednotlivé varianty se sice liší mírou zásahu do
p írodních stanoviš i mírou rušení jednotlivých druh . Z celkového pohledu ale budou mít
všechny tyto varianty významný negativní vliv na p edm ty ochrany tet eva hlušce, rysa
ostrovida, na biotopy bu in (9110, 9130) a smr in (9410) a na celistvost dot ených EVL a
PO.
V záv ru dokumentace (na str. 167) je uvedeno po adí variant „z hlediska vliv na p írodní
složky životního prost edí“ což je z hlediska hodnocení vlivu na EVL a PO Natura 2000
chybné. Takový záv r by byl zásadní z procesního hlediska, protože p edjímá stanovení
varianty s nejmenším negativním vlivem (ve smyslu §45 zákona 114/92 Sb.). Správn by zde
m lo být uvedeno, že po adí variant z hlediska negativního vlivu EVL a PO nebylo
stanoveno.

3.3. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH ZMÍR UJÍCÍH OPAT ENÍ

V posuzovaném naturovém hodnocení je konstatován významný negativní vliv na pta í
oblasti a evropsky významné lokality. Navržení zmír ujících opat ení je proto nesprávné,
v p ípad identifikování významného negativního vlivu nemohou být žádná zmír ující
opat ení navrhována, by se vztahují k p edm t m ochrany na které je konstatován jen mírný
negativní vliv.
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4. ZÁV R

Hodnocený zám r „Regula ní plán Klápa-Hrani ník“ má ve všech nenulových variantách (A,
B, C, D) významný negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a navíc má
významný negativní vliv na jeden p edm t ochrany (tet ev hlušec) v PO Šumava, ty i
p edm ty ochrany v EV Šumava (9110 Bu iny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bu iny
asociace Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smr iny Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a jeden
p edm t ochrany ve FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltähler (rys ostrovid). Dále má mírn
negativní vliv na šest p edm t ochrany PO Šumava ( áp erný, datel erný, datlík t íprstý,
je ábek lesní, kulíšek nejmenší a sýc rousný) a jeden p edm t ochrany EVL Šumava (prioritní
stanovišt 91E0 Údolní jasanovo-olšový luh). V rámci FFH Gebiet Böhmerwald und
Mühltähler je jako významný negativní hodnocen vliv na p írodní stanovišt 9410 Acidofilní
smr iny Vaccinio-Piceetea a jako mírn negativní vliv na prioritní stanovišt 91D0 Rašelinný
les.

Ve variant nulové nebyl identifikován, ani potvrzen, žádný negativní vliv na celistvost ani na
p edm ty ochrany lokalit soustavy Natura2000.

Jako posuzovatel se s výše uvedeným záv rem posudku zcela ztotož uji. Vyhodnocení
vstupních údaj , použitou argumentaci a následné vyhodnocení považuji za dob e a správn
provedené. Dle mého názoru by m l i celkový záv r dokumentace EIA zohlednit záv ry
naturového posouzení a vyhodnotit zám r jako nep ijatelný z d vodu významného
negativního vlivu na p írodní složky životního prost edí (v etn evropsky významných lokalit
a pta ích oblastí).
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5. NÁVRH STANOVISKA

5.1. SOUHRNNÁ CHARAKTERISTIKA P EDPOKLÁDANÝCH VLIV
ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ Z HLEDISKA JEJICH ROZSAHU A
VÝZNAMNOSTI

Realizací hodnoceného zám ru „Regula ní plán Klápa-Hrani ník“ budou významn
negativn ovlivn ny p edm ty ochrany a celistvost PO Šumava a EVL Šumava a ve FFH
Gebiet Böhmerwald und Mühltähler.
Dot ená p írodní stanovišt budou p ímo zni ena p i záboru pro pr sek lanové dráhy a
sjezdovky a záborem pro umíst ní trvalých staveb. Navazující plochy p írodních stanoviš
budou negativn ovlivn ny zm nou mikroklimatických podmínek v souvislosti se
zasn žováním. Zvýší se míra jejich ruderalizace a fragmentace což se negativn projeví v
jejich reprezentativnosti a zachovalosti. Bude ovlivn na i stabilita lesních porost vzhledem k
bo ivým v tr m a zvýší se riziko povrchové eroze.
Dot ené druhy budou ovlivn ny taktéž p ímým záborem biotop . V navazujícím území bude
oproti stávajícímu stavu zejména na citlivé druhy p sobit mnohem v tší míra rušení jednak
p i výstavb , jednak hlukem a ruchem p i provozu a také zvýšeným celoro ním pohybem
návšt vník . Je zde i riziko p ímých úhyn  p i st etech pták s lany lanové dráhy. Území
zám ru se tak pro citlivé druhy stane významnou migra ní bariérou. Bariérový efekt je zesílen
provozem již existujícího lyža ského areálu na rakouské stran . Bude snížena migra ní
propustnost p es celý pohrani ní masiv ve sm ru severozápad-jihovýchod a potažmo tak
celistvost dot ených lokalit soustavy Natura2000.
Negativní vlivy byly pro více p edm t ochrany vyhodnoceny jako velmi významné,
postihující plošn významné plochy p írodních stanoviš a jádrové populace druh .

5.2. NÁVRH OPAT ENÍ K PREVENCI, VYLOU ENÍ, SNÍŽENÍ, POP ÍPAD
KOMPENZACI NEP ÍZNIVÝCH VLIV ZÁM RU NA ŽIVOTNÍ
PROST EDÍ V ETN POVINNOSTÍ A PODMÍNEK PRO SLEDOVÁNÍ A
ROZBOR VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ

Všechny nenulové varianty zám ru mají významný negativní vliv na pta í oblasti a evropsky
významné lokality. Proto není možné zmír ující opat ení navrhovat.

5.3. PO ADÍ VARIANT (POKUD BYLY P EDLOŽENY A LZE-LI PO ADÍ
UR IT)

Po adí variant z hlediska negativního vlivu na evropsky významné lokality a pta í oblasti
nebylo stanoveno nebo z hlediska významného negativního vlivu na celistvost a p edm ty
ochrany lokalit soustavy Natura2000 jsou rovnocenné. Jedinou variantou bez významného
negativního vlivu na pta í oblasti a evropsky významné lokality je nulová varianta E.
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Sb., v platném zn ní.
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7. P ÍLOHY

7.1. P ÍLOHA 1: AUTORIZACE
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