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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
Ecological Consulting a.s
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

5

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

23

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
Ecological Consulting a.s
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

10

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

12

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

39

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

28

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

29

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

35

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
Ecological Consulting a.s
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

o

porosty

Cetrario-Festucetum

21

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

24

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

36

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
Ecological Consulting a.s
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

20

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

36

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
Ecological Consulting a.s
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

Ano
Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano

Ano
Ano
Ano

Ano
Ano
Ano
Ano

14

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

20

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

o

porosty

Cetrario-Festucetum

21

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

37

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
Ecological Consulting a.s
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

30

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

43

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

8

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

38

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

39

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

nepůvodních

druhů

rostlin

48

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
Ecological Consulting a.s
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

22

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
Ecological Consulting a.s
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

7

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

31

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

42

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

22

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

23

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

29

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena
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třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
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novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.

6. Literatura
Andreska J. (2010): Vliv dělostřeleckých cvičení z let 1921 a 1922 na vývoj a ekologii krajiny
Vysoké Hole. Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné
krajinné oblasti Jeseníky. AOPK ČR – Správa CHKO Jeseníky, Jeseník.
Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

50

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Anonymus (2007): Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Věstník
MŽP.
Banaš et al. (2004): Předběžná zpráva o vlivu rozdílných zimních podmínek na alpinskou
vegetaci – příkladová studie výzkumu na svahu pod Petrovými kameny (NPR
Praděd). Sborník příspěvků z konference k 35. výročí vzniku CHKO Jeseníky.
Banaš et al. (2009): Koncepce udržitelného rekreačního využití oblasti Ovčárna – Praděd.
Olomouc.
Banaš et al. (2010): Growth of Alpine lady-fern (Athyrium distentifolium) and plant species
composition on a ski piste in the Hrubý Jeseník Mts., Czech Republic. Ann. Bot.
Fennici 47.
Bradáčová S. (2007): Vliv vybraných typů disturbance na některá rostlinná společenstva
v subalpínském stupni Hrubého Jeseníku. Dipl. práce, depon. in: Knihovna
Přírodovědecké knihovny UP Olomouc.
Bureš L. (2002): Znalecký posudek pro správní řízení č.j. 20716/01-OOP/6542/01. Ekoservis,
Podlesí.
Bureš L. (2010): Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky.
Campanula. Sborník referátů z konference ke 40. výročí Chráněné krajinné oblasti
Jeseníky (1969 – 2009). AOPK ČR - Správa CHKO Jeseníky, Jeseník.
Čeřovský et al. (2009): Botanicky významná území České republiky. AOPK ČR, Praha.
Fattorini M. (2001): Establishment of transplants on machine-graded ski runs above
timberline in the Swiss Alps. Restoration Ecology, 9:2, 119-126.
Guth et al. (2008): Příručka hodnocení biotopů. AOPK ČR, Praha.
Háková A. et al. (2003): Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy NATURA 2000.
Pracovní verze. AOPK ČR.
Härtel et al. (2009): Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy.
AOPK ČR, Praha.
Holub J., Procházka F. (2000): Red list of the flora of the Czech Republic (state in the year
2000). Preslia, Praha, 72.
Hošek J. (2008): Vliv rekreačního využití na stav a vývoj biotopů ve vybraných VCHÚ (CHKO
Beskydy, Krkonošský národní park, CHKO Jeseníky, Národní park a CHKO
Šumava). VaV/620/15/03. Závěrečná zpráva o řešení projektu. I. a II. část. Hořovice.
Harčarik J. (2002): Microclimatic relationships of th arctic-alpine tundra. Opera Corcontica
39: 45 – 68.
Chvojková E. et Volf O. (2009): Aktualizace metodiky hodnocení vlivů podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Návrh.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

51

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Chvojková E. et al. (2011): Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany
lokalit soustavy Natura 2000. MŽP, Praha.
Chytrý M. et al. (2010): Katalog biotopů České republiky. AOPK ČR, Praha.
Chytrý et al. (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia,
Praha.
Chytrý M. et Pyšek P. (2008): Invaze nepůvodních druhů v rostlinných společenstvech.
Zprávy Čes. Bot. Společ., Praha, 43, Mater. 23.
Jeník J. (1961): Alpínská vegetace Krkonoš, Kralického Sněžníku a Hrubého Jeseníku.
Teorie anemo-orografických systémů. Praha, ČSAV.
Kavalcová V. et al. (2005): Plán péče o národní přírodní rezervaci Praděd na období 2006 –
2015. AOPK ČR.
Kubát et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
Lustyk P. et Guth J. (2010): Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. Pracovní verze
pro sezónu 2010. AOPK ČR.
Málková J. (1992): Monitorování antropických vlivů v hřebenové oblasti východních Krkonoš
– I. část (dynamika změn v lokalitě Úpská). Opera Corcontica: 29, 25-72.
Marhoul P., Turoňová D. (2008): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky
významných lokalitách soustavy Natura 2000. Metodika AOPK ČR, Praha.
Míchal I. et al. (1999): Péče o chráněná území. II. Lesní společenstva. AOPK ČR, Praha.
Pavelčík P. (2005): Vybrané fyzikální vlastnosti sněhové pokrývky a jejich vliv na vegetaci
v alpínském stupni. Bak. práce, depon. in: Knihovna Přírodovědecké knihovny UP
Olomouc.
Petříček V. et al. (1999): Péče o chráněná území. I. Nelesní společenstva. AOPK ČR, Praha.
Pyšek P. et al. (2011): Colonization of high altitudes by alien plants over the last two
centuries. PNAS, 108.
Rybka V. et al. (2004): Rostliny ve svitu evropských hvězd. Sagittaria, Olomouc, Praha.
Skuhravá L. (2008): Vliv rozdílných zimních podmínek na fenologii a sezónní dynamiku
pokryvnosti brusnice borůvky (Vaccinium myrtillus) v subalpínských brusnicových
porostech asociace Festuco-Vaccinietum v Hrubém Jeseníku. Dipl. práce, depon. in:
Knihovna Přírodovědecké knihovny UP Olomouc.
Šťastný et al. (2006): Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice 2001 – 2003.
Adventinum, Praha.
Šubrt J. (2007): Vliv vybraných typů disturbance na některá rostlinná společenstva
v subalpínském stupni západních Krkonoš. Dipl. práce, depon. in: Knihovna
Přírodovědecké knihovny UP Olomouc.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

52

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Vítek O. et al. (2009): Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky.
Sborník AOPK ČR, Praha.
Wipf S. et al. (2005): Effects of ski piste preparation on alpine vegetation. Journal of Applied
Ecology, 42: 2, 306-316.
Zmrhalová M. et al. (2010): Nové poznatky o výskytu mechu šikouška zeleného. Ochrana
přírody 65/3. AOPK ČR, Praha.

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., Provedení zákona ČNR o ochraně přírody, v platném znění.

Dokumenty:
Anonymus (2011): Digitální vektorová vrstva mapování biotopů (= stanoviště soustavy
Natura 2000): aktualizovaná verze z EVL Praděd, okolí sjezdovky „C“. © AOPK ČR
2011.
Usnesení vlády ČR č. 808 (2005): O povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Národní přírodní rezervace Praděd v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Usnesení vlády ČR č. 809 (2005): O povolení výjimky ze základních ochranných podmínek
Národní přírodní rezervace Praděd v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Vzatek I. (2011a): Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky. Textová část –
variantní řešení.
Vzatek I. (2011b): Lanová dráha s neodpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky. Textová část –
variantní řešení.
Vzatek I. (2011c): Lanová dráha s odpojitelnými šestisedačkovými vozy ve stávající trase
trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky. Textová část –
variantní řešení.
Vzatek I. (2010): Lanová dráha na sjezdovce „C“ v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Grafická část.
Vzatek I. (2009): Návrh modernizace lyžařského střediska Jeseníky – Ovčárna – Praděd.
Studie. Mapová část.
Vzatek I. (2008): Modernizace lyžařského střediska Jeseníky – Praděd – FIGURA. Studie.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

53

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Internet:
•

http://www.mapy.cz

•

http://portal.gov.cz

•

http://www.natura2000.cz

•

http://www.nature.cz

•

http://www.biomonitoring.cz

•

http://www. geoportal.cenia.cz

Příloha 1 Osvědčení o autorizaci

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

54

Doplňující údaje:

0

11/2011

Rev.

1.vydání

Datum

Popis

Fialová

Fialová

Bussinow

Bussinow

v.r.

v.r.

v.r.

v.r.

Vypracoval

Kreslil/psal

Kontroloval

Schválil

Objednatel:

Souprava:

Josef Figura
Malá Morávka 256
793 36 Malá Morávka

Zhotovitel:

Ecological Consulting a.s.
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
tel: 585 203 166, fax: 585 203 169
e-mail: ecological@ecological.cz
Projekt:

„Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající
trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD JESENÍKY“

KÚ: Moravskoslezského kraje

OÚ: Malá Morávka

Obsah:

Posouzení vlivu záměru na lokality soustavy Natura 2000 dle
§ 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění

Číslo
projektu:

411/11130

VP (HIP):
Stupeň:

-

Datum:

11/2011

Archiv:
Formát:

-

Měřítko:

Příloha:

Část:

-

-

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Objednatel: Josef Figura
Malá Morávka 256
793 36 Malá Morávka
IČO: 12089664
DIČ: CZ 490923350
Zpracovatel: Ecological Consulting a.s.,
Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc
e-mail: ecological@ecological.cz ; www.ecological.cz

listopad 2011

Mgr. Martina Fialová

Prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.
Rozdělovník:
1.- 14. výtisk, 1x digitální verze:

Josef Figura, Malá Morávka 256
793 36 Malá Morávka

0. výtisk,1x digitální verze:

Ecological Consulting a.s.

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

1

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Řešitelský kolektiv:

Mgr. Martina FIALOVÁ – ochrana přírody, botanika
- autorizovaná osoba ke zpracování biologických hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.
76966/ENV/10/4901/610/10)
- autorizovaná osoba k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (Natura 2000) (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
č. j. 77466/ENV/10-2360/630/10)
Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585203166

Mgr. Milan BUSSINOW, Ph.D. - biotopy, botanika
- autorizovaná osoba ke zpracování biologických hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny v platném znění (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č.j.
OEKL/2906/05 ze dne 18.10.2005)
- autorizovaná osoba k provádění posouzení podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění (Natura 2000) (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
č. j. 29539/ENV/09,998/630/09)
Ecological Consulting a.s., Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, tel. 585203166

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

2

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

Obsah
1. ÚVOD A STRUČNÝ POPIS POSUZOVANÉHO ZÁMĚRU .............................................. 4
2. CHARAKTERISTIKA LOKALIT SOUSTAVY NATURA 2000 POTENCIÁLNĚ
DOTČENÝCH POSUZOVANÝM ZÁMĚREM ........................................................................ 9
3. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA DOTČENÉ PŘEDMĚTY OCHRANY ...................25
4. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT A HODNOCENÍ
MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ .................................................................................45
5. ZÁVĚR A DOPORUČENÁ OPATŘENÍ............................................................................47
6. LITERATURA ..................................................................................................................50

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

3

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

1. Úvod a stručný popis posuzovaného záměru
Plánovaným záměrem, který je dále hodnocen ve vztahu k možnému vlivu na lokality
soustavy Natura 2000, je zřízení nové lanové dráhy v poloze současného lyžařského vleku
„C“ a její prodloužení a rozšíření sjezdových tratí v lyžařském areálu Praděd - Jeseníky.
Záměr je situován ve stávajícím lyžařském areálu, jež leží na území EVL Praděd
(CZ0714077) a PO Jeseníky (CZ0711017).
Hodnocení je zpracováno na základě stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky
ze dne 21.2. 2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný vliv uvedeného záměru na
evropsky významnou lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky na území mimo pozemky, kde
příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Vojenským lázeňským a rekreačním
zařízením. Ani MŽP, odbor výkonu státní správy VIII ve svém stanovisku ze dne 24.2. 2011
(č.j. 2/ENV/11-389/570/11) nevyloučil významný vliv záměru v části týkající se pozemků p.č.
1364/1, 1364/20, 631 v k.ú. Malá Morávka na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvosti evropsky významné lokality a ptačí oblasti.
Cílem tohoto naturového hodnocení je tedy zjistit, zda uvedený záměr má významný
negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit. 17.1. a 9.2. 2011 proběhly orientační
terénní průzkumy lokality, dále následovaly detailní průzkumy během vegetační sezóny 2011
(25.5., 22.6., 28.6. a 23.8.). K vypracování hodnocení byla použita odborná literatura
uvedená v kapitole 6 a také výstupy aktualizace vrstvy mapování biotopů poskytnuté
Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, střediskem Olomouc, © AOPK ČR
2011. Jako podklad pro stanovení stanovišť, která jsou předmětem ochrany EVL a mohly by
být posuzovaným záměrem dotčeny, byly použity výstupy z mapování biotopů, mapa
aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) a výsledky terénních průzkumů během vegetační
sezóny 2011. Výstupy z mapování a aktualizací biotopů byly diskutovány a upřesněny
s botanikem Správy CHKO Jeseníky Mgr. Jindřichem Chlapkem. Problematika a výskyt
předmětů ochrany ptačí oblasti Jeseníky, tedy chřástala polního a jeřábka lesního, byly
konzultovány s kontaktní osobou pro tuto PO, jíž je RNDr. Peter Baláž (Chvojková et al.
2009) a dále s ornitologem Mgr. Beátou Matysiokovou PhD.

Po připomínkách v závěru zjišťovacího řízení je nyní posuzovaný záměr navržen ve třech
variantách. Varianty se od sebe liší technologicky. Jako nulová varianta je pak hodnocena
varianta ponechání současnému stavu a provozování lyžařského vleku a sjezdových tratí
bez výměny technologie, bez prodloužení či rozšíření plochy sjezdové dráhy. Od původní
myšlenky na prodloužení lanové dráhy v její horní části o cca 120 m, až na vrcholovou
plošinu Vysoké hole, bylo během zpracování posouzení po konzultacích s investorem
upuštěno.
Ecological Consulting a.s
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Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího vleku za novou lanovou dráhu.
V trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k výměně současného lyžařského
vleku s jednomístnými unašeči za novou lanovou dráhu. Tři technologické varianty zahrnují
lanovou dráhu s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, lanovou dráhu
s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby a lanovou dráhu s odpojitelným
uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob. Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména
velikostí horní stanice a šířkou průseku pro výstavbu a provoz lanové dráhy. Důvodem této
výměny je zkvalitnění provozu a modernizace dnes již zastaralého zařízení.
Spodní stanice lanové dráhy bude přemístěna níže – pod úroveň parkoviště hotelu Figura a
spojena s centrálním parkovištěm. Důvodem tohoto posunu je lepší přístup k lanové dráze a
tím i bezpečnější nástup. Zároveň bude lanová dráha prodloužena i ve výstupní stanici.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti při vystupování na rovině. Nástupní stanice bude
v nadmořské výšce 1291,32 m a výstupní v cca 1444,01 m n. m (Vzatek 2011a,b,c).
Nástupní i výstupní stanice všech tří variant bude mít stejné umístění. Celková vodorovná
délka lanové dráhy bude 692,3 m. Podle informací projektanta dojde k prodloužení lanové
dráhy o 35 m v horní části a o 54,3 m v dolní části sjezdové trati. Výhledová kapacita lanové
dráhy bude 1640 osob za hodinu, resp. 2400 osob za hodinu u šestisedačkové lanové dráhy.
V případě varianty se čtyřsedačkovou lanovou dráhou nebude mít zvýšení kapacity
navrhované lanové dráhy vliv na celkovou kapacitu areálu, protože rozdíl kapacit (440
osob/hod) bude snížen u vleku „B“, u kterého v současné době probíhá řízení na změnu ze
dvou vleků s talířovými unašeči na jedno zařízení s dvoumístnými unašeči s nižší kapacitou.
Celková kapacita areálu tak zůstane zachována na 5600 osob/hod (Vzatek 2011a).
V případě lanové dráhy s šestimístnými sedačkami dojde k navýšení kapacity celého areálu
na 6200 osob/hod (Vzatek 2011c).
V současnosti je délka turistické sjezdovky 900 m, závodní sjezdovky 600 m, délka
lyžařského vleku 603 m a přepravní kapacita 1200 osob za hodinu (Figura, ústní sdělení).
Podle Kavalcové (2005) se dolní stanice lyžařského vleku v současnosti nachází
v nadmořské výšce 1299 m a horní 1420 m a podle katastrální mapy je délka vleku cca 570
m.
Sjezdová dráha turistická by měla být ze stávajících cca 16 – 19 m místně rozšířena na cca
20 – 33 m., závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech. Rozšíření sjezdové
dráhy, včetně horní stanice lanové dráhy, v její horní části by mělo být o 3124,13 m2,
rozšíření turistické sjezdové dráhy ve střední části o 2241 m2, rozšíření ve spodní části,
včetně objektu se spodní stanicí lanové dráhy zabere 3270,75 m2 (Vzatek 2010). Vlastní
plocha horní stanice bude 28 m2 v případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, 45 m2
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v případě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy a 42 m2 v případě odpojitelné
šestisedačkové lanové dráhy. Dále zde bude nutné vybudovat obslužný domek pro osobu
kontrolující provoz lanové dráhy o základu 2 x 2 m. Plocha objektu, ve kterém bude umístěna
i dolní stanice lanové dráhy bude 610 m2, plocha pro základy devíti patek sloupů/podpěr
bude 109,08 m2 (Vzatek 2011a,b,c).
Dolní stanice
Dolní stanice bude skryta do nového objektu, kde bude umístěn i prostor pro ukrytí
technologie a také prostor pro uložení sedaček, v případě lanové dráhy s odpojitelnými
sedačkami. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna a servisní stání pro rolby a místo
pro sklad pohonných hmot. Pod stanicí vznikne příjezdová plocha, kde bude umožněno i
parkování 4 roleb a 9 motorových skútrů. V garážích bude kompletně řešen odvod
zaolejovaných vod. Ty budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného v objektu.
Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Dolní stanice se bude skládat z monolitické železobetonové podzemní části a ocelové
konstrukce nadzemní části stanice, která bude kryta standardním krytem technologie nové
lanové dráhy.
Pohon lanové dráhy bude umístěn v dolní stanici. Jedná se o hřibový pohon se snadnou
údržbou. Při této variantě pohonu se nachází kompletní pohonná jednotka na strojním rámu,
který je umístěn na centrálním železobetonovém sloupu.
Celý objekt dolní stanice lanové dráhy, včetně vlastní dolní stanice, bude o velikosti 30,5 x
20 m, o hloubce 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu (Vzatek
2011a,b,c). Velikost tohoto objektu bude stejná pro všechny technologické varianty.
Horní stanice
Napínání lana bude provedeno ve vratné stanici pomocí kotouče napínaného hydraulickými
válci. Celá vratná/výstupní stanice je navržena jako pozinkovaná konstrukce na
železobetonovém sloupu. Vratný kotouč bude uchycen na konstrukci rámu. Výstup je přes
výstupní plošinu a výstupní rampu.
Jednotlivé technologické varianty se od sebe liší velikostí horní stanice lanové dráhy.
V případě odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je velikost základové patky obdélníkového
tvaru 7 x 4 m, hloubka pak 1,5 m, ve variantě neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy je
velikost základové patky 9 x 5 m, hloubka 1,5 m a u varianty odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy je velikost základové patky 7 x 6 m, hloubka 1,5 m (Vzatek 2011a,b,c).
Vedle vratné/výstupní stanice bude nutné vybudovat i obslužný domek pro osobu kontrolující
provoz lanové dráhy, rozměry základů budou cca 2 x 2 m. V obslužném domku bude
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umístěna část technologie lanové dráhy a bude propojen kabelem s vratnou horní stanicí
lanové dráhy.

Podpěry/sloupy
Podpěry budou zhotoveny v kónickém tvaru s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Kotevní šrouby jsou připevněny k železobetonovým patkám. Na podpěrách jsou umístěny
kladkové baterie k vedení lana na podpěrách. Celková výška sloupů bude 7 – 9,5 m.
K jejímu upřesnění dojde až v rámci realizační dokumentace.
Počet i umístění jednotlivých sloupů/podpěr se bude shodovat se současnými. V rámci
budování lanové dráhy tedy bude využito stávajících patek. Předpokládaná velikost základů
patek je 3,05 x 4 m, hloubka 2 m. Dle Vzatka (2011a,b,c) bude po získání stavebního
povolení provedeno výběrové řízení na dodavatele pro zpracování prováděcí dokumentace,
kde se již budou zohledňovat reálné síly na lano a tím i reálné síly a napětí na základové
patky, poté bude vyprojektováno reálné kotvení do patek. Stávající patky budou při realizaci
zkontrolovány, budou provedeny zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné
zvětšení na maximální velikost 3,05 x 4 m. Po ukotvení sloupů bude provedena konečná
úprava patek pomocí polymercementových stěrek. Poslední horní podpěra by měla být
umístěna v místě současného vratného sloupu lyžařského vleku.

Minimální průsek pro čtyřsedačkovou odpojitelnou i neodpojitelnou lanovou dráhu je 8,5 m,
pro šestisedačkovou odpojitelnou lanovou dráhu pak 11 m (Vzatek 2011a,b,c).
Organizace výstavby
Dle Vzatka (2011a,b,c) bude stavba rozdělena do následujících fází:
Demontáž stávajícího vleku – bude sejmuto lano a ručně sneseno ke spodní pohonné
stanici. Horní vratná stanice bude demontována po částech a svezena pomocí vrtulníku.
Jednotlivé sloupy budou demontovány ručně a odvezeny opět pomocí vrtulníku. Spodní
stanice lyžařského vleku bude demontována z parkoviště hotelu Figura a zpevněných ploch
kolem hotelu.
Úprava stávajících patek sloupů/podpěr – patky budou zkontrolovány, budou provedeny
zkoušky pevnosti betonu a bude provedeno jejich případné zvětšení na maximální velikost
3,05 x 4 m. Degradovaný beton bude odstraněn a nahrazen reprofilační stěrkou. Celý povrch
bude ošetřen vnější polymercementovou stěrkou. Betonáže při rozšíření patek a základů
horní stanice budou prováděny z bádií, které budou dopravovány vrtulníkem.
Provizorní lanovka – na stávající patky bude namontována provizorní lanovka s pohonem
ve spodní stanici, která bude umístěna v místě projektované odstavné plochy. Horní stanice
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provizorní lanovky bude na poslední patce u současného vratného sloupu. Provizorní
lanovka bude montována pomocí vrtulníku. Bude sloužit k dopravě stavebního materiálu a
menších stavebních dílů, dále bude využívána ke svážení přebytečné zeminy z výkopů horní
stanice, resp. z výkopů základových patek stožárů/podpěr. Velké stavební díly horní stanice
a velké díly sloupů budou montovány pomocí vrtulníku. Betonáž bude provedena přímo do
výkopu bez bednění.
Horní stanice – bude vyhloubena ve stávajícím terénu o rozměru 7 x 4 m, hloubce 1,5 m,
resp. 9 x 5 m, resp. 7 x 6 m dle varianty. Výkop bude proveden kráčejícím rypadlem.
Nadbytečná zemina bude odstraněna pomocí provizorní lanovky a v dolní stanici bude
překládána přímo do nákladních vozů. Betonáž bude provedena přímo do výkopu bez
bednění. Modelace terénu v okolí horní vratné stanice bude minimální, hlavní modelace
terénu bude provedena pomocí sněhu v zimním období.
Dolní stanice – bude vyhloubena v terénu nad příjezdovou cestou na parkoviště na
Ovčárně. Po vykácení stromů bude vyhloubena stavební jáma o rozměrech 30,5 x 20 m,
hluboká 6 m na straně výkopu pro zázemí a 2 m na straně svahu. Dolní stanice bude
budována pomocí kráčejícího rypadla, které šetří podloží a půdní kryt mimo vlastní stavební
jámu. Podél výkopu bude určena příjezdová komunikace pro nákladní vozy, které budou
odvážet zeminu z výkopu. Zemina bude použita na zásypy opěrných zdí v dolní stanici a
vyrovnání terénu v dolní stanici.
Výkop pro trasu kabelu – bude provedena ručně, je třeba cca 40 cm širokého výkopu.
Použito bude oddrnování, vykopaná zemina bude odložena na rozprostřenou geotextilii a
následně do jámy opět nasypána a drny budou příčně uloženy zpět, případně mohou být do
výkopu příčně naskládány kameny pro snížení erozního smyvu.
Při výstavbě se nepředpokládá použití trhacích prací. Zatím nebyl zpracován
hydrogeologický posudek a není známé přesné podloží stavby, nicméně pro provádění
zemních prací bude navržena technologie, kdy při styku se skalnatým podložím bude
odebrána navětralá část zemin až na únosné podloží pevné skály a základová konstrukce
bude na pevné skalní podloží zakotvena pomocí zemních kotev.
V rámci profilu trati není třeba provádět terénní úpravy, ty budou provedeny případně přímo
sněhem.
Přesnou technologii a přesný projekt organizace výstavby stanoví vybraný dodavatel pro
posuzovanou akci v následných fázích projektové dokumentace.

Výstavba dolní stanice a provedení nové lanové dráhy a rozšíření sjezdových tratí vyžaduje
kácení dřevin v prostoru u hotelu FIGURA a na okrajích stávajících sjezdových tratí. Podle
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Vzatka (2011a) dojde ke kácení 23 stromů na území nově vybudované spodní stanice
lanové dráhy a 16 stromů v prostoru rozšíření a prodloužení sjezdové dráhy v její spodní a
střední části. V trase nové lanové dráhy v místech, kde bude kopírovat současný lyžařský
vlek, není další kácení předpokládáno. Zde je počítáno maximálně s ořezem větví
zasahujících do koridoru lanové dráhy. Přesný počet dřevin určených ke kácení bude dále
upřesněn v následujících stupních projektové dokumentace. Varianta pro stavbu šestimístné
lanové dráhy by ovšem další kácení vyžadovala, neboť průsek pro šestisedačkovou lanovou
dráhu je stanoven na 11 m.

Stejně jako v současnosti se předpokládá i na území nově prodloužené sjezdové dráhy v její
horní části umístění přenosných sněhových plotů, za nimiž dochází vlivem větrného proudění
k ukládání masy sněhu, která je následně rolbami rozhrnována. Takto bude dosaženo
požadované dostatečné výšky sněhové pokrývky.

Předpokládaný termín výstavby je během stavební sezony v roce 2012, předpokládaná doba
stavby je 3 měsíce.

Podrobnější informace o technickém řešení hodnoceného záměru jsou uvedeny v oznámení
záměru.

Hodnocený záměr zahrnuje jednu variantu územního a tři varianty technologického řešení.
Použité podklady pro hodnocení vlivu záměru na EVL a PO považujeme pro tuto fází projektu
za dostatečné.

2. Charakteristika lokalit soustavy Natura 2000 potenciálně dotčených posuzovaným
záměrem
Mezi území chráněná na základě soustavy Natura 2000 řadíme evropsky významné lokality
a ptačí oblasti. Ochrana lokalit, které jsou v rámci České republiky zařazeny do soustavy
Natura 2000, je v dnešní době zakotvena v platné legislativě, v tomto případě novelizovaném
zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
U záměrů, u kterých příslušný orgán ochrany přírody nemohl ve svém stanovisku vyloučit
možný významný vliv na lokality soustavy Natura 2000, je třeba provést posouzení
autorizovanou osobou v souladu s ustanoveními § 45 zákona č. 114/1992 Sb., a také dále
celý záměr posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění.
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Jak je patrné ze zákresu (Obr. 1), posuzovaný záměr se nachází na území evropsky
významné lokality Praděd (CZ0714077) a zároveň na území ptačí oblasti Jeseníky
(CZ0711017). Níže v textu přinášíme jejich detailní charakteristiky. Další EVL či PO se
v širším okolí nenacházejí.

Tab. 1: EVL a PO v nejbližším okolí záměru
Název území
EVL Praděd

Kód
lokality
CZ0714077

Rozloha,
ha
6070.7695

Vzdálenost od
lokality
v místě záměru

PO Jeseníky

CZ0711017

52164.5381

v místě záměru
Zdroj: www.nature.cz

Obr. 1: Umístění posuzovaného záměru ve vztahu k EVL Praděd a PO Jeseníky, území záměru
vyznačeno červenou elipsou

PO Jeseníky

EVL Praděd

PO Jeseníky
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CHARAKTERISTIKA EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY PRADĚD

Kód:

CZ0714077

Rozloha:

6070,7695 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

CHKO

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°13'6'' v.d., 50°3'30'' s.š.

Nadmořská výška:

682 - 1479 m n. m.

EVL Praděd byla vyhlášena Nařízením vlády 132/2005 Sb., v platném znění. Zahrnuje
centrální část Hrubého Jeseníku od údolí Studeného potoka u Bělé pod Pradědem po
motorest Skřítek, včetně závěru údolí Divoké Desné, Bílé Opavy a masívu Mravenečníku.
Dále zahrnuje i Petrovy kameny, vrcholy Malý Děd, Praděd, Vysoká hole, Kamzičník, Máj,
Břidličná a Pecný.
Z geologického hlediska je podloží tvořeno krystalickými horninami desenské klenby a jejího
obalu. Území bylo modelováno v glaciálu a postglaciálu. Izolovaná skaliska byla
vypreparována periglaciálními pochody. Z geomorfologického hlediska je nutno zmínit
vrcholové skály, alpínské hole a prameniště v přirozeném bezlesí nad horní hranicí lesa,
lavinové dráhy v karech, rozvodnicová vrchoviště. Z pedologického hlediska se zde mimo
jiné nacházejí polygonální a girlandové půdy v oblasti Vysoké hole a Petrových kamenů.

V nejvyšších polohách lokality převládají přirozené smilkové a metličkové porosty (NardoCaricion rigidae), na chráněnějších místech se vytvořily trávníky svazu Calamagrostion
villosae a na osluněných svazích druhově bohaté vysokostébelné trávníky svazu
Calamagrostion arundinaceae. Zřejmě polopřirozeného charakteru jsou některé porosty
řazené do svazu Nardion. Ve štěrbinách vrcholových skalek a na větrem ovlivňovaných
deflačních plošinách se vyskytují porosty svazu Juncion trifidi. Roste zde řada endemických
cévnatých rostlin. Např. na Petrových kamenech zvonek jesenický (Campanula gelida) a
lipnice jesenická (Poa riphaea). Velice cenná je i vegetace Velké kotliny. Vyskytují se zde
křovinaté porosty svazu Salicion silesiacea, vysokobylinné porosty svazu Adenostylion a
kapradinové nivy Dryopterido-Athyrion, prameništní vegetace svazu Swertio-Anisothecion
squarrosi. Na vrchovištních rašeliništích lze nalézt mozaiku svazů Leuko-Scheuchzerion
palustris a Oxycocco-Empetrion hermaphroditi. Lesní vegetaci tvoří rozvolněné horské
papratkové smrčiny, horské třtinové smrčiny, v malé míře i acidofilní bučiny, horské klenové
bučiny a přípotoční olšiny Piceo-Alnetum. V EVL Praděd byl zaznamenán i výskyt šikouška
zeleného (Buxbaumia viridis).
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Nejvýznamnějšími lokalitami jsou Petrovy kameny hostící endemický zvonek jesenický a
lipnici jesenickou, kar Velké kotliny s více než 350-ti druhy a poddruhy vyšších rostlin,
Tabulové skály, Malá kotlina, vrchoviště „Sedýlko“, Jezerníky a přírodní lesní porosty
pralesovité struktury v údolí Bílé Opavy. Lokalita představuje i významné hnízdiště lindušky
horské (Anthus spinoletta), kosa horského (Turdus torquatus), hýla rudého (Carpodacus
erythrinus) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). V minulosti byla zaznamenána i pěvuška
podhorní (Prunella collaris). Dále byl mimo jiné potvrzen výskyt střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus).
Část přirozeného bezlesí je postižena výsadbou nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo),
která již byla z lokalit Velká a Malá kotlina odstraněna. Část lesních porostů v nejvyšších
polohách byla založena uměle nevhodným sadebním materiálem. S rozvojem turistického
ruchu a sjezdového lyžování je také negativně ovlivněno především okolí Ovčárny.
Z hlediska managementu by mělo primární bezlesí zůstat bez zásahů (krom likvidace
borovice kleče a olše zelené). Eventuelně lze provádět pastvu či kosení. V lesních porostech
je nutné monitorovat výskyt kůrovce, ponechávat veškeré mrtvé dřevo v porostech a místně
nepůvodní porosty obnovovat vhodnými podsadbami. Pro zachování stabilní populace
lipnice jesenické a zvonku jesenického je nutné zamezit jakýmkoliv turistickým aktivitám
v okolí Petrových kamenů a eliminovat rozrůstající se ostružiník maliník (Rubus idaeus) a
metlici trsnatou (Deschampsia cespitosa) z úpatí skal. Pro ochranu střevlíka hrbolatého
(Carabus variolosus) je nutné zachovat příznivý vodní režim, zejména na podmáčených
plochách.

Podle aktualizace mapování vrstvy biotopů (© AOPK ČR 2011) se na dotčeném území
nachází zejména subalpínská brusnicová vegetace. V některých místech přechází do
mozaiky s vyfoukávanými alpínskými trávníky (směrem k vrcholové plošině Vysoké hole) a
se zapojenými alpínskými trávníky (Chlapek, úst. sděl., Bureš et al. 2008), případně do
subalpínských vysokostébelných trávníků. Ve středních a nižších polohách pak přechází do
subalpínských kapradinových niv. Ve spodní části sjezdové trati a v území výstavby nové
dolní stanice lanové dráhy se nachází velice kvalitní horské papratkové smrčiny, na které
dále navazují horské třtinové srmčiny.

Rozšíření jednotlivých biotopů v okolí posuzovaného záměru udává obrázek 2.
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Obr. 2: Výsledky mapování a aktualizace vrstvy biotopů v České republice (A1.1 vyfoukávané
alpínské trávníky, A2.2 subalpínská brusnicová vegetace, A4.1 subalpínské vysokostébelné
trávníky, A4.3 subalpínské kapradinové nivy, T2.1 subalpínské smilkové trávníky, L9.1 horské
třtinové smrčiny, L9.3 horské papratkové smrčiny, X8 křoviny s ruderálními a nepůvodními
druhy) (vrstva mapování biotopů © AOPK ČR 2011)

Tab. 2: Naturové biotopy
Stanoviště/Biotop
4030
4060

4080

6150

6230

6430

Evropská suchá vřesoviště
T8.3 Brusnicová vegetace skal a drolin
Alpínská a boreální vřesoviště
A2.1 Alpínská vřesoviště
A2.2 Subalpínská brusnicová vegetace
Subarktické vrbové křoviny
A8.1 Subalpínské křoviny s vrbou laponskou
(Salix lapponum)
A8.2 Vysoké subalpínské listnaté křoviny
Silikátové alpínské a boreální trávníky
A1.1 Vyfoukávané alpínské trávníky
A1.2 Zapojené alpínské trávníky
A3 Sněhová výležiska
Druhově bohaté smilkové louky na
silikátových podložích v horských oblastech
(a v kontinentální Evropě v podhorských
oblastech)
T2.1 Subalpínské smilkové trávníky
T2.2 Horské smilkové trávníky s alpínskými
druhy
T2.3B Podhorské až horské smilkové trávníky
bez jalovce
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alpínského

Rozloha
(ha)
0.11
0.11
250.278
27.9258
222.3522
7.0649
0.1085

Podíl
(%)
0.00
0.00
4.12
0.46
3.66
0.11
0.00

Předmět
ochrany

6.9564
252.2767
191.8765
60.2313
0.1689
35.3615

0.11
4.15
3.16
0.99
0.00
0.58

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

17.0377
17.0493

0.28
0.28

1.2745

0.02

293.2428

4.83
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6510

6520
7110

7140

8110

8210

8220

9110
9130
9140

9180

91D0

91E0

9410

stupně
A4.1 Subalpínské vysokostébelné trávníky
A4.2 Subalpínské vysokobylinné nivy
A4.3 Subalpínské kapradinové nivy
M5 Devětsilové lemy horských potoků
Extenzivní sečené louky nížin až podhůří
(Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky
Horské sečené louky
T1.2 Horské trojštětové louky
Aktivní vrchoviště
R3.1 Otevřená vrchoviště
R3.3 Vrchovištní šlenky
Přechodová rašeliniště a třasoviště
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště
R2.3 Přechodová rašeliniště
Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani)
A6A Acidofilní vegetace alpínských drolin
Chasmofytická vegetace vápnitých
skalnatých svahů
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
A5 Skalní vegetace sudetských karů
A6B Acidofilní vegetace alpínských skal
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin
Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
L5.4 Acidofilní bučiny
Bučiny asociace Asperulo-Fagetum
L5.1 Květnaté bučiny
Středoevropské subalpínské bučiny
s javorem (Acer) a šťovíkem horským
(Rumex arifolius)
L5.2 Horské klenové bučiny
Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a
v roklích
L4 Suťové lesy
Rašelinný les
L10.1 Rašelinné březiny
L9.2A Rašelinné smrčiny
Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy
temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
L2.1 Horské olšiny s olší šedou (Alnus incana)
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
L9.1 Horské třtinové smrčiny
L9.2B Podmáčené smrčiny
L9.3 Horské papratkové smrčiny

271.2404
11.0218
8.4501
2.5305
4.1974

4.46
0.18
0.13
0.04
0.06

4.1974
0.2571
0.2571
13.5777
12.4705
1.1072
6.3541
0.9408
5.4133
9.2326

0.06
0.00
0.00
0.22
0.20
0.01
0.10
0.01
0.08
0.15

9.2326
0.186

0.15
0.00

0.186
7.4419

0.00
0.12

Ano

1.1918
0.7564
5.4937

0.01
0.01
0.09

Ano
Ano
Ano

303.4784
303.4784
42.9465
42.9465
43.3153

4.99
4.99
0.70
0.70
0.71

Ano
Ano

43.3153
7.5879

0.71
0.12

7.5879
99.7561
2.4125
97.3436
0.5739

0.12
1.64
0.03
1.60
0.00

0.5739
3850.3843
3632.6450
87.1715
130.5678

0.00
63.4
59.83
1.43
2.15
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Druhy – rostliny:
Mezi rostliny, které jsou předmětem ochrany EVL Praděd patří lipnice jesenická (Poa
riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida) a šikoušek zelený (Buxbaumia viridis).

Druhy – živočichové:
Předmětem ochrany EVL Praděd je střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (www.nature.cz).

Lipnice jesenická (Poa riphaea) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, mezi
kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i v Červeném
seznamu. Jedná se o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle Vyhlášky 166/2005
Sb., v platném znění, je lipnice jesenická řazena mezi prioritní druhy rostlin.
Lipnice jesenická roste ve skalních štěrbinách, teráskách a spárách Petrových kamenů.
Roste zde na několika místech ve štěrbinách skal v počtu několika desítek trsů, zpravidla
bez doprovodu dalších druhů. Sledování populace je podle Kavalcové et al. (2005)
metodicky náročné. Proto se výsledky velikosti populace mohou lišit. V roce 2000 zde byly
počítány kvetoucí rostliny (stébla), což odpovídalo 70 jedincům. Rybka et al. (2004) uvádí
zhruba 150 trsů. Marhoul et Turoňová (2008) uvádějí, že v roce 2006 populace kvetla 1823
stébly.
Klimatické prostředí je pro rostliny extrémně nepříznivé (nízké teploty, v zimě často bez
sněhové pokrývky, silné proudění větru a následné vysušování stanoviště). Lipnice jesenická
se rozmnožuje především vegetativně vnitropochevními výběžky. Ačkoliv k tvorbě plodů
dochází poměrně pravidelně, následné klíčení a uchycování semenáčků je v extrémně
nepříznivém prostředí zřejmě vzácností.
Ohrožení tohoto druhu vyplývá ze skutečnosti, že se jedná o velmi malou populaci
s výskytem vázaným na jedinou lokalitu na malé ploše. Druh je závislý i na klimatických
podmínkách. Ve výrazně suchých letech jsou trsy značně oslabené a rozpadají se. Populace
byla zdecimována v sedmdesátých letech minulého století, kdy byla lokalita hojně
navštěvována turisty a lyžaři. Po znepřístupnění Petrových kamenů veřejnosti se situace
zlepšila. Lokalita je však stále navštěvována neukázněnými návštěvníky, kteří rostliny
poškozují sešlapem, strháváním trsů, ponecháváním odpadků či obohacováním dusíkem.
Populace lipnice jesenické na Petrových kamenech je stálá, izolovaná. Jedná se o dobře
zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná pro zachování druhu
(www.biomonitoring.cz).
Zvonek jesenický (Campanula gelida) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění,
mezi kriticky ohrožené druhy rostlin, do kategorie kriticky ohrožených je zařazen i
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v Červeném seznamu. Opět se jedná o rostlinu s jedinou lokalitou výskytu na světě. Podle
Vyhlášky 166/2005 Sb., v platném znění, je i zvonek jesenický řazen mezi prioritní druhy
rostlin.
Také zvonek jesenický se dlouhodobým vývojem přizpůsobil extrémním stanovištním
podmínkám Petrových kamenů. Roste zde ve skalních štěrbinách a na úpatí skal, vyskytuje
se i v přilehlých nízkých travních porostech s rozvolněným drnem. Rozmnožuje se
vegetativně rozrůstáním trsů i generativně semeny. Podle Kavalcové et al. (2005) roste větší
část populace v zapojeném porostu metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a kostřavy nízké
(Festuca supina) kontaktně s vyčnívajícími kameny, dále i těsně u paty skály. Rybka et al.
(2004) uvádí celkový počet zhruba 50 trsů na ploše přibližně 300m2. Marhoul et Turoňová
(2008) uvádějí, že v roce 2006 se zde nacházelo 47 mikropopulací se 195 květními
lodyhami.
Ohrožení zdejší populace opět ovlivňuje velikost populace. Nepříznivý dopad na vitalitu
rostlin může mít extrémní vývoj počasí v některých letech. Vzhledem k tomu, že druh je
konkurenčně slabý, mohou ho omezovat některé expandující druhy. Na stanovišti se šíří
ostružiník maliník (Rubus idaeus). Vhodné je tedy maliník mechanicky odstraňovat a alespoň
jednou za dva roky provádět maloplošnou disturbanci drnu. Po znepřístupnění Petrových
kamenů veřejnosti došlo ke zlepšení situace.
Populace zvonku jesenického na Petrových kamenech je stejně jako u lipnice jesenické stálá
a izolovaná. Jedná se o dobře zachované stanoviště. Celkově je lokalita vysoce významná
pro zachování druhu (www.biomonitoring.cz).
Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) je mechem, který je zařazen pouze na v Červeném
seznamu ČR jako druh ohrožený.
Jedná se o krátkověký, dvoudomý mech se značně redukovaným gametofytem. Pouhým
okem je viditelný pouze ve fázi sporofytu. Tento druh roste zejména na tlejících padlých
kmenech, kládách a pařezech jehličnatých (především smrk), méně často i listnatých dřevin,
sporadicky na lesním humusu ve vlhčích polostinných a stinných porostech. V montánním
stupni je indikátorem přirozených horských smíšených lesů, v supramontánním stupni
přirozených klimaxových smrčin. Za vhodných podmínek roste i v kulturních smrkových
porostech. Jeho výskyt je historicky uváděn z přibližně 70-ti lokalit, v letech 2001 – 2008 byl
v Jeseníkách zaznamenán na 41 lokalitách. V roce 2009 byl prováděn monitoring výskytu
šikouška zeleného v CHKO Jeseníky. Mimo známé lokality byly prozkoumány i dříve
opomíjené biotopy. Výsledkem monitoringu bylo zjištění, že na území CHKO Jeseníky a
v jejich okolí je šikoušek mnohem častější mech, než bylo doposud známo. V roce 2009 byl
jeho výskyt zjištěn na 45 lokalitách, z nichž 37 je nových. Těžištěm jeho výskytu v CHKO
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Jeseníky jsou smrkové či smíšené lesy převážně v rozmezí nadmořských výšek 500 – 900
m, většinou jde o typické kulturní smrčiny s vhodnými vlhkostními poměry a dostatečným
množstvím tlejícího dřeva. Roste prakticky všude, kde má dostatek vhodného substrátu a
vlhkosti. Ve vyšších polohách a klimaxových smrčinách je jeho výskyt spíše ojedinělý
(Zmrhalová et al. 2010).
Ohrožení tohoto druhu tedy spočívá především v hromadném kácení a odstraňování
vzrostlých stromů, odstraňování pařezů, trouchnivějících kmenů. Vhodné tedy je na
lokalitách ponechávat pařezy, kmeny či klády (www.biomonitoring.cz).
Populace šikouška zeleného v EVL Praděd představuje 0 – 2 % z celkové populace v ČR,
jedná se o dobře zachované stanoviště a o velmi významnou lokalitu pro zachování tohoto
druhu (www.nature.cz).
V plánu péče o NPR Praděd (Kavalcová et al. 2005) je uveden výskyt šikouška zeleného na
tlejícím dřevě podél některých vodních toků (např. Bílá Opava). V okolí posuzovaného
záměru jeho výskyt není uváděn.
Střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) je druhem podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném
znění, silně ohroženým. V Červeném seznamu je řazen mezi druhy zranitelné.
Tento druh žije především v předhůří a horách. Obývá především listnaté a smíšené, ale i
jehličnaté lesy, výjimečně se vyskytuje i na otevřených biotopech, které k lesům přiléhají.
Druh byl opakovaně zjištěn i v druhotných, mladších smrkových lesích. Jedná se o
vlhkomilný druh žijící na březích vodních toků, prameništích, močálech a rašeliništích. Aktivní
je hlavně v noci.
Střevlík hrbolatý je široce rozšířen na Moravě, kde je místy dosti hojný v celé oblasti předhůří
a hor severní a východní Moravy. Na Moravě tedy není v současnosti existenčně ohroženým
druhem. Výskyt může být negativně ovlivněn např. změnou vodního režimu a následným
úbytkem podmáčených biotopů, které může být způsobeno velkoplošným kácením lesů,
otevřením dosud zastíněných stanovišť, silným znečištěním vody nebo výstavbou na
lokalitách výskytu.
Populace tohoto druhu v EVL Praděd tvoří 0 – 2 % z celkové populace v ČR, jedná se o
dobře zachované stanoviště a významnou lokalitu pro zachování střevlíka hrbolatého.
V území dotčeném posuzovaným záměrem se střevlík hrbolatý nevyskytuje.
Mezi chasmofytickou vegetaci silikátových skalnatých svahů (8220) jsou řazeny
vnitrozemské skály, sutě, písky a plochy pokryté trvale sněhem a ledem. V posuzovaném
území je zastoupena biotopem A6B – acidofilní vegetací alpínských skal. Jedná se o nízké,
nezapojené porosty o výšce do 30 cm, s převahou mechů a lišejníků a s chudým bylinným
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patrem s převažujícími acidofilními trávami jako je psineček skalní (Agrostis rupestris),
metlička křivolaká (Avenella flexuosa), kostřava nízká (Festuca supina) a lipnice jesenická
(Poa riphaea).
Skalní biotopy zahrnují horské vrcholy, hřbety či izolovaná skaliska nad horní hranicí lesa a
skalky s druhově chudou acidofilní vegetací v karech. V ČR se vyskytuje pouze v nejvyšších
polohách a karech Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. Hlavní ohrožení
představuje sešlap turisty, příp. kamzíky (www.biomonitoring.cz).
V posuzovaném území je chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů zastoupena
skálou Petrových kamenů, kde se nachází porost nejvyšších kvalit, bez degradací.

Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) představují v posuzovaném území dva
biotopy dle Chytrého et al. (2001, 2010). Jedná se o vyfoukávané alpínské trávníky (A1.1) a
zapojené alpínské trávníky (A1.2). Tato travinná společenstva o výšce zpravidla do 25 cm se
vyskytují v oblastech nad horní hranicí lesa, nejčastěji na vrcholových plošinách, plochých
hřebenech a vrcholech. Po celý rok jsou vystavena silnému větru, který mechanicky i
fyziologicky ovlivňuje rostliny, a v zimě i mrazu. Účinek větru se projevuje erozí, abrazí
substrátu, poškozováním nadzemních částí rostlin a také silným vysušováním. V zimním
období jsou buď téměř bez sněhu anebo v případě závětrných míst či terénních depresí jsou
naopak chráněna vyšší vrstvou sněhu. V místech, kde sněhová pokrývka setrvává extrémně
dlouhou dobu a zkracuje tak vegetační období se vytvářejí druhově chudá sněhová výležiska
(www.biomonitoring.cz). V bylinném patře se uplatňují trávy vytvářející trsy nebo kompaktní
porosty (Avenella flexuosa, Nardus stricta, Festuca supina) a s nižší pokryvností se vyskytují
keříčky (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus, V. vitis-idae), ojediněle se vyskytují zakrslé
exempláře dřevin (Picea abies). Bohatě bývá vytvořeno mechové patro, které nejčastěji tvoří
lišejníky (Cetraria sp., Cladonia sp.). Na exponovaných místech se vyskytují i vzácné
vyfoukávané trávníky se sítinou trojklannou (Juncus trifidus). V ČR jsou tato společenstva
rozšířena pouze v nejvyšších partiích Krkonoš, Jeseníků a ve fragmentech také na Králickém
Sněžníku. V Hrubém Jeseníku je častější výskyt tohoto společenstva v oblasti mezi
Petrovými kameny a Břidličnou horou. Jako přirozená vegetace nevyžadují tyto trávníky
žádný management. Ohrožení představuje sešlap a lyžování, výsadby kleče a eutrofizace
(Chytrý et al. 2001). Ohrožení tohoto biotopu představuje také umělé zasněžování nebo
komprese sněhu (např. zhutňování sněhové pokrývky v souvislosti se sjezdovým lyžováním),
které prodlužuje trvání sněhové pokrývky a podporují šíření konkurenčně silnějších druhů
vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Nardus stricta, Vaccinium myrtillus)
(Chytrý et al. 2007). Petříček et al. (1999) uvádí problém seřezávání konvexních tvarů reliéfu
lyžaři, tyto se dostávají na povrch při nízké sněhové pokrývce. Celkově lze stav tohoto
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stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy, struktury a funkce i předpokládaného vývoje
hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009).
Podle údajů z aktualizace vrstvy mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) se v širším
okolí posuzovaného území tato stanoviště nacházejí na vrcholové plošině Vysoké hole a
dále směrem k Petrovým kamenům. V území nad budoucí horní stanicí lanové dráhy se
nachází mozaika vyfoukávaných alpínských trávníků a alpínských vřesovišť. Drobné
fragmenty vyfoukávaných alpínských trávníků a jejich přechody se nacházejí i v mozaice se
subalpínskou brusnicovou vegetací nad turistickým chodníkem, tyto porosty však nejsou
v rámci mapování biotopů vyznačeny, neboť je zde použito hrubší zrno mapování než např.
dle Bureše et al. (2008).
Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů Petrových kamenů (Bureš et al. 2008), která se
zájmovým územím zaobírá velmi podrobně, se v území nad i pod turistickým chodníkem, kde
bude nově prodloužená sjezdová trať a horní stanice lanové dráhy, nachází porosty CetrarioFestucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum představující stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) a Avenello-Callunetum představující
stanoviště alpínských a boreálních vřesovišť (4060) s výskytem zvláště chráněných druhů.
Alpínská a boreální vřesoviště (4060) zahrnují různě zapojené, druhově chudé porosty
nízkých keříčků primárních stanovišť v subalpínském až alpínském stupni, tvořené
především brusnicemi (Vaccinium sp.), vřesem (Calluna vulgaris) a vzácným typem známým
pouze

z Jeseníků,

např.

z Petrových

kamenů,

jsou

porosty

s dominantní

šichou

oboupohlavnou (Empetrum hermaphroditum), mezi nimiž se vyskytují i některé druhy trav.
Tato společenstva osidlují mělké a kamenité půdy nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší
sněhovou pokrývkou i vyfoukávané (www.biomonitoring). Podle Chytrého et al. (2001) do
této kategorie patří subalpínská brusnicová vegetace (A2.2), kterou tvoří zapojené, druhově
chudé porosty tvořené zejména borůvkou (Vaccinium myrtillus), řidčeji i brusinkou (V. vitisidae) v blízkosti horní hranice lesa a také alpínská vřesoviště (A2.1). Ve vegetaci se objevují
juvenilní dřeviny (Picea abies, Sorbus aucuparia), které kvůli extrémnímu klimatu nedorůstají
vyšší výšky. Mechové patro je obvykle vyvinuto. Tato společenstva se v ČR vyskytují
v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického Sněžníku. Jejich ohrožení
představuje sešlap turisty, eutrofizace spojená s šířením trav na úkor keříčků a sjezdové
lyžování, především poškození pojezdy rolby při úpravě sjezdovek, ale i samotným
sjezdovým lyžováním. Eutrofizace a acidifikace způsobená dlouhodobě zvýšenými spady
sloučenin dusíku se projevují expanzí některých druhů (Avenella flexuosa, Calluna vulgaris)
a ochuzováním mechového patra a ústupem lišejníků. Brusnicové porosty se zřejmě vlivem
eutrofizace šíří. Celkově lze stav tohoto stanoviště v ČR, včetně jeho areálu, rozlohy,
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struktury a funkce i předpokládaného vývoje hodnotit jako příznivý (Härtel et al. 2009). Tato
společenstva nepotřebují žádný typ managementu, pouze v případě výskytu nepůvodní
kleče je vhodné její vyřezávání (Háková et al. 2003).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
subalpínská brusnicová vegetace nachází v horní až střední části současné sjezdové trati a
dále pokračuje ještě cca 60 m nad turistickým chodníkem. Místy se nachází v mozaice
s dalšími biotopy, např. zapojenými alpínskými trávníky. Tato vegetace zahrnuje plochu
většiny sjezdovek pod Petrovými kameny. V této vegetaci, případně i v mozaikách a
přechodech k dalším biotopům se v okolí sjezdové trati „C“ vyskytuje i několik zvláště
chráněných druhů rostlin, např. hořec tečkovaný (Gentiana punctata) (§1, C1), sasanka
narcisokvětá (Anemone narcissiflora) (§2, C1), violka žlutá sudetská (Viola lutea subsp.
sudetica) (§2, C2), zvonek vousatý (Campanula barbata) (§2, C2), koprníček bezobalný
(Ligusticum mutellina) (§3, C3), ostřice Bigelowa (Carex bigelowii) (C3), havéz česnáčková
(Adenostyles alliariae) (C4), mochna zlatá (Potentilla aurea) (C4), pryskyřník platanolistý
(Ranunculus platanifolius) (C4). V území pod současným lyžařským vlekem se však nachází
pouze omezené množství zástupců zvláště chráněných druhů. Na okraji turistické stezky
v blízkosti současného vratného sloupu nachází menší populace (cca 12 kusů, včetně
semenáčků) hořců tečkovaných (Gentiana punctata). Další populace se nachází v záhybu
turistické stezky na území již mimo posuzovaný záměr. Další ZCHD je vranec jedlový
(Huperzia selago) (C3, §3), který se vyskytuje na zkratce nad sjezdovkou C a na
narušovaném povrchu v okolí patky horního vratného sloupu lyžařského vleku.
Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně (6430) představují vysokobylinná společenstva v nivách planárního až alpínského
stupně s převahou vysokých širokolistých bylin o výšce 40 – 150 cm a pokryvnosti blížící se
100%, v horách rostoucích např. ve vlhkých žlabech a kotlinách a na prameništích.
V horských polohách jsou tato společenstva zastoupena subalpínskými vysokostébelnými
trávníky

(A4.1),

subalpínskými

vysokobylinnými

nivami

(A4.2)

a

subalpínskými

kapradinovými nivami (A4.3). Charakteristickými druhy jsou havez česnáčková (Adenostyles
alliariae), mléčivec alpský (Cicerbita alpina), papratka horská (Athyrium distentifolium) a třtiny
(Calamagrostis villosa, C. arundinacea) (www.biomonitoring.cz). Těžiště výskytu připadá
opět na Krkonoše a Jeseníky. Ohrožení představují vysazování kosodřeviny, vysoké stavy
jelení a kamzičí zvěře, expanze trav na úkor ostatních druhů a sešlapávání v okolí
turistických cest (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001, Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních průzkumů se tato stanoviště
v místě posuzovaného záměru nacházejí samostatně nebo v mozaikách se subalpínskou
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brusnicovou vegetací či horskými papratkovými smrčinami především ve střední a dolní části
sjezdových tratí.

Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) zahrnují jehličnaté lesy s dominantním
smrkem ztepilým (Picea abies) tvořícím různověké porosty. Ve stromovém a keřovém patře
se ale uplatňují i jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) či javor klen (Acer pseudoplatanus).
Dominantními druhy bylinného patra jsou metlička křivolaká (Avenella flexuosa), třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka horská
(Athyrium distentifolium), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus). Mechové patro je dobře
vyvinuté a jeho pokryvnost může dosahovat až 90%. Smrčiny se vyskytují od montánního
stupně až po horní hranici lesa. Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) zahrnují horské
třtinové (L9.1), rašelinné a podmáčené (L9.2) a horské papratkové smrčiny (L9.3). Ohrožení
těchto biotopů představují zejména imise, kůrovcové kalamity a nešetrné lesní hospodaření,
poškozování mechanizačními prostředky (www.biomonitoring.cz, Chytrý et al. 2001). Horské
klimaxové smrčiny by měly být pokud možno ponechány přirozenému vývoji. Měli by být
zachováváni všichni jedinci přizpůsobení klimatickým podmínkám, nemělo by docházet
k odstraňování odumřelých stromů (Míchal et al. 1999). Celkový stav acidofilních smrčin
v ČR je označen za nepříznivý, což je dáno především nepříznivým hodnocením struktury a
funkce těchto porostů. Jejich předpokládaný vývoj je charakterizován jako méně příznivý
(Härtel et al. 2009).
Podle údajů z mapování biotopů (© AOPK ČR 2011) a vlastních terénních průzkumů se
horské papratkové smrčiny nacházejí v dolní části současné sjezdové dráhy a lyžařského
vleku a v okolí hotelu Figura. Samotný biotop horských papratkových smrčin je pro vegetaci
Jeseníků poměrně vzácný. Segment horských papratkových smrčin vymapovaný jižně od
spojnice Hvězda – Ovčárna představuje nejrozsáhlejší a nejkvalitnější segment tohoto
biotopu v širším okolí. Jedná se o segment nejkvalitnější, bez degradací a s nejlepším
regionálním hodnocením. Během terénních výzkumů zde byl zaznamenán výskyt silné
populace ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ostřice nejtmavší
(Carex aterrima) (C2), mléčivce horského (Cicerbita alpina) (C4), v okolí byl zaznamenán i
výskyt oměje šalamounku (Aconitum plicatum) (§3, C3) a violky dvoukvěté (Viola biflora)
(C4).
Dále na východ na tyto porosty navazují porosty horských třtinových smrčin.

Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008) se v místě budoucí horní stanice lanové
dráhy a rozšíření sjezdové trati vyskytuje mozaika porostů Avenello-Callunetum a CetrarioFestucetum

deschampsietosum,

místy

doplněná
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callunetosum. V území budoucího rozšíření pod turistickým chodníkem se nachází opět
porosty

Avenello-Callunetum,

Cetrario-Festucetum

deschampsietosum

a

Sileno-

Calamagrostietum villosae. Zasahuje sem i porost Thesio-Nardetum, řazený mezi druhově
bohaté fytocenózy, s výskytem prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), ovsíře
dvouřízného (Avenula planiculmis) a ostřice Bigelowy (Carex bigelowii). Zároveň je toto
území součástí rozlehlého porostu Festuco-Vaccinietum s výskytem hořce tečkovaného
(Gentiana punctata). Nově rozšířená sjezdová trať bude nově zasahovat i do fragmentu PooDeschampsietum s přítomností havéze česnáčkové (Adenostyles alliariae), koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) a mochny zlaté (Potentilla aurea), do porostu ThesioNardetum s výskytem podbělice alpské (Homogyne alpina), koprníčku bezobalného
(Ligusticum mutellina), prasetníku jednoúborného (Hypochaeris uniflora), pryskyřníku
platanolistého (Ranunculus platanifolius), mochny zlaté (Potentilla aurea) a několika
exemplářů sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora) a do segmentu s výskytem zvonku
vousatého (Campanula barbata). Rozšíření turistické sjezdovky ve své střední části zasáhne
do porostů Festuco-Vaccinietum, Athyrietum alpestris, Sileno-Calamagrostietum villosae, do
porostů s dominantní metličky křivolaké (Avenella flexuosa) a smilky tuhé (Nardus stricta).
Pod současným lyžařským vlekem se nacházejí druhově chudé porosty s metlicí
trsnatou (Deschampsia cespitosa) a smilkou tuhou (Nardus stricta), dále porosty FestucoVaccinietum, v nižších polohách s papratkou horskou (Athyrium distentifolium), v horních
polohách Avenello-Callunetum (Bureš et al. 2008). V okolí patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku byl zaznamenán ostružiník maliník (Rubus idaeus), vrbka úzkolistá
(Epilobium angustifolium), vrba jíva (Salix caprea) či podběl lékařský (Tussilago farfara) a
kopřiva dvoudomá (Urtica dioica).
Během terénních průzkumů v roce 2011 byly výše uvedené údaje o výskytu jednotlivých
stanovišť, resp. biotopů či společenstev potvrzeny. Vlastní výstavba lanové dráhy zasahuje
do populací některých ZCHD a to spíše pouze okrajově. Jedinou výjimku tvoří populace
hořce tečkovaného (Gentiana punctata) v okolí stavby horní stanice lanové dráhy a upolínu
nejvyššího (Trollius altissimus) v místě stavby dolní stanice lanové dráhy.

CHARAKTERISTIKA PTAČÍ OBLASTI JESENÍKY

Kód:

CZ0711017

Rozloha:

52164.5381 ha

Biogeografická oblast:

Kontinentální

Souřadnice středu:

17°14'4'' v.d., 50°6'21'' s.š.

Nadmořská výška:

348 - 1491 m n. m.
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Ptačí oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 2004. Území ptačí oblasti Jeseníky se rozkládá
v Hrubém Jeseníku, zaujímá přes 70 % území CHKO Jeseníky, nachází se mezi obcemi
Heřmanovice, Vrbno pod Pradědem, Karlova Studánka, Rýmařov, Sobotín, Jeseník a
Písečná.
Jeseníky jsou tvořeny kyselými a živinami chudými rulami, svory a fylity. Horské hřbety
dosahují průměrné výšky 1300 m, nejvyšším vrcholem je Praděd s 1491 m n.m. zasahujícím
do subalpínského stupně. V Jeseníkách najdeme hluboce zaříznutá údolí, horské hřbety mají
zarovnaný povrch, na svazích vystupují skalní útvary a maloplošně jsou vytvořené i kary.
Území má horský ráz s úzkými rozvodnými částmi terénu a hlubokými údolími.
V lesích převládají smrkové monokultury, místy se dochovaly zbytky původních bučin,
jedlobučin a pod horní hranicí lesa jeřábové smrčiny. Na severozápadních svazích pohoří se
nacházejí rozlehlé imisní holiny. K rozsáhlému odlesnění v jádrové části území došlo
v souvislosti s výstavbou přečerpávací vodní elektrárny. Dlouhodobým cílem je zde dosažení
různověkého a skladbou pestrého lesa, blížícího se v původním rozsahu původnímu typu
horského lesa. V nejvyšších polohách se vyskytuje přirozené bezlesí, tzv. hole, vystavené
extrémním klimatickým podmínkám.
Ptačí oblast byla vybrána pro dva hnízdící druhy – jeřábka lesního (Bonasa bonasia) a
chřástala polního (Crex crex). Jeřábek se nejhojněji vyskytuje v rozsáhlých starých lesních
porostech s bohatým patrem listnatých keřů a ekotony různých vývojových typů lesa. Mezi
další významné druhy patří lejsek malý (Ficedula parva) v bukových lesích, čáp černý
(Ciconia nigra), výr velký (Bubo bubo) a krkavec velký (Corvus corax) v okolí skalních útvarů
v kombinaci se starými až přestárlými lesními porosty, zaznamenán byl i výskyt sokola
stěhovavého (Falco peregrinus). Na loukách a pastvinách v podhůří jsou charakteristickými
druhy chřástal polní (Crex crex), ťuhýk obecný (Lanius collurio), bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra), vzácně se vyskytuje i pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Dominantními druhy
horského bezlesí jsou linduška horská (Anthus spinoletta) a linduška luční (A. pratensis).
Běžně zde hnízdí bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) a skřivan polní (Alauda arvensis),
pravidelně několik párů bělořita šedého (Oenanthe oenanthe), omezeně a nepravidelně je
zde udávána pěvuška podhorní (Prunella collaris). Během terénních průzkumů během roku
2011, stejně jako v letech minulých však již nebyla její přítomnost prokázána.
Největší ohrožení pro předměty ochrany ptačí oblasti představuje intenzivní cestovní ruch
spolu s nevhodným načasováním kosení a pastvy luk (např. ničení hnízd a usmrcování
mláďat, ničení stanovišť) (www.nature.cz).
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Předmět ochrany
Předmětem ochrany PO Jeseníky jsou chřástal polní (Crex crex) a jeřábek lesní (Bonasa
bonasia).
Chřástal polní (Crex crex) je podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, zařazen mezi
silně ohrožené druhy živočichů. Na Červeném seznamu ČR pak patří do kategorie kriticky
ohrožených.
Jedná se o ptáka o něco menšího než koroptev hnízdícího na vlhčích loukách, pastvinách a
ladech, výjimečně i v polích od nížin do vyšších poloh. V posledních letech dochází
k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu především díky ztrátě vhodných biotopů
v důsledku intenzivních způsobů obdělávání luk a pastvin. Těžiště rozšíření v ČR představují
střední a vyšší polohy.
Populace chřástala v PO Jeseníky představuje zhruba 2 – 15 % celkové populace tohoto
druhu na území ČR. Bylo zde napočítáno cca 80 - 100 volajících samců tohoto druhu. Jedná
se o dobře zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování
chřástala polního (www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz).
Chřástal polní se v posuzovaném území ani v jeho nejbližším okolí nevyskytuje.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) patří podle Vyhlášky 395/1992 Sb., v platném znění, stejně
jako chřástal polní, mezi silně ohrožené druhy živočichů. Také jeřábek lesní je v Červeném
seznamu ČR řazen do kategorie kriticky ohrožených.
Jeřábek je lesní kurovitý pták vyhledávající starší horské a podhorské jehličnaté, listnaté a
nejčastěji smíšené lesní porosty ve středních a vyšších polohách. Důležitá je přítomnost
keřového patra tvořeného lískou či olší, jejichž semena jsou důležitou složkou jeho potravy.
Další důležitou podmínkou je i dobře vyvinuté bylinné patro včetně brusnicových rostlin.
Nesmějí chybět ani světliny, zarůstající paseky a přechody mezi jednotlivými typy lesa (Klaus
et Sewitz 2000 sec. Hošek et al. 2008). Mezi hlavní příčiny úbytku tohoto druhu patří
moderní způsoby využívání lesa a v minulosti i jeho nadměrný lov. V České republice se
v současnosti zdají být jeho stavy stabilní. Má zde tři hlavní oblasti výskytu: horské polohy
v jihozápadních Čechách (Novohradské hory, Blanský les a Šumava), Jeseníky a Beskydy a
širší okolí. Jeho početnost v ČR byla v 90. létech 20. století odhadována na 800 až 1600
párů. Vzhledem k malé schopnosti disperze jeřábka, vazbě na určitý biotop a vyhýbání se
otevřené krajině bylo zjištěno, že jde o druh velmi citlivý na fragmentaci vhodného biotopu
(Hošek et al. 2008).
Populace jeřábka lesního v PO Jeseníky je odhadována na 60 – 80 párů. Tato populace
představuje cca 2 – 15 % celkové populace tohoto druhu na území ČR. Jedná se o dobře
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zachované stanoviště a celkově o velmi významnou lokalitu pro zachování jeřábka lesního
(www.biomonitoring.cz, www.birdlife.cz). Šťastný et al. (2006) odhadují počet jeřábků
v Jeseníkách na 100 – 130 párů v roce 2000.
Dle sdělení RNDr. Petera Baláže je nejbližší výskyt jeřábka lesního udáván z území Velké
Kotliny. Vzhledem k tomu, že se jedná o úzký pás vedle stávajícího hotelu Figura,
nepředpokládáme, že by zdejší porost byl vhodným biotopem tohoto druhu. Dle
ornitologického průzkumu Matysiokové (2011) se zde tento druh nevyskytuje.

3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany
Posuzovaný záměr představuje výměnu technologie stávajícího lyžařského vleku na
sjezdovce „C“ za novou lanovou dráhu, prodloužení lanové dráhy i sjezdových tratí podél
trasy lanové dráhy a jejich rozšíření. Záměr je navržen ve třech technologických variantách.
Za variantu nulovou pak považujeme stávající stav, kdy nedojde ani k výměně lyžařského
vleku ani k rozšíření současných sjezdových tratí. Dále byla brána v potaz i možnost dožití
současného lyžařského areálu a jeho odstranění.

Vybrané předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, na které by posuzovaný záměr mohl
mít vliv, jsou uvedeny v tabulce 3. Další předměty ochrany EVL se v dotčeném území a jeho
okolí blízkém okolí nevyskytují. Proto nejsou do dalšího odůvodnění zapracovány.
Tab. 3: Přírodní stanoviště, resp. druhy, jež jsou předměty ochrany EVL Praděd, resp. PO
Jeseníky, na něž by záměr mohl mít potenciální vliv
Kód
6150
4060
6430

9410
8220

Stanoviště/Druh
Silikátové alpínské a boreální trávníky
Alpínská a boreální vřesoviště
Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až
alpínského stupně
Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů
jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
zvonek jesenický (Campanula gelida)
lipnice jesenická (Poa riphaea)

Za referenční cíl pro vyhodnocení vlivu posuzovaného záměru na vybrané předměty ochrany
EVL Praděd a PO Jeseníky bylo v souladu s metodickými doporučeními Evropské komise a
platnou legislativou zvoleno zachování příznivého stavu z hlediska ochrany pro předměty
ochrany EVL a PO (typy přírodních stanovišť, evropsky významné druhy, ptačí druhy).
Konkrétní metodou pro vyhodnocení vlivů koncepce bylo zvoleno tabelární bodové
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vyhodnocení v koncepci navržených opatření s doprovodným komentářem. Bodové
hodnocení je v souladu s metodikou hodnocení významnosti vlivů (Anonymus 2007).
Tab. 4: Použitá stupnice vyhodnocení významnost vlivů
Hodnota

Termín

Popis

-2

Významný
negativní
vliv

Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její
podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo
druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.

-1

Mírně
negativní
vliv

Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje schválení záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

0

Nulový vliv

Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.

V následující tabulce (Tab. 5) je hodnocen vliv na všechny předměty ochrany EVL Praděd a
PO Jeseníky, na které by mohl mít posuzovaný záměr vliv. Jedná se tedy o jednotlivá
naturová stanoviště a druhy, které jsou předmětem ochrany v EVL Praděd a jeřábka lesního
požívajícího ochrany v PO Jeseníky. Dle charakteristiky záměru je nutné jej rozdělit na dvě
hlavní části, a to na fázi realizace, jež zahrnuje odstranění stávajícího lyžařského vleku
včetně asanace patek sloupů, které nebudou využity pro stavbu lanové dráhy, a výstavbu
lanové dráhy a na fázi provozování lanové dráhy a přilehlých sjezdových tratí. Vyhodnoceny
jsou všechny tři technologické varianty záměru.
Tab. 5: Vliv záměru na stanoviště, resp. druhy, které jsou předmětem ochrany v rámci EVL
Praděd, resp. PO Jeseníky (varianta 1 – odpojitelná čtyřmístná, varianta 2 – neodpojitelná
čtyřmístná, varianta 3 – odpojitelná šestimístná lanová dráha)
Stanoviště/Druh

6150

Silikátové alpínské
a boreální trávníky

Hodnota
Fáze
Fáze
realizace
provozu
Varianta
Varianta
1
2
3
1
2
3
-1
-1 -1 -1
0
0

Zdůvodnění

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku,
při výstavbě nové horní stanice lanové
dráhy a jeho okolí nutného pro realizaci
stavby.
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Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazních druhů
do stavbou narušených porostů.
Jedná se pouze o drobné fragmenty, které
jsou součástí stanoviště 4060. Územní
dotčení bude minimální.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Expanze konkurenčně silnějších druhů
(brusnice, smilka) do zapojených alpínských
trávníků vázaných na místa s větší
akumulací sněhu v souvislosti se změnami
sněhových poměrů (výška, zhutnění, delší
doba trvání sněhové pokrývky).
Vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať,
zejména směrem k Petrovým kamenům.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Záměr nezasahuje do hlavní rozlohy
tohoto stanoviště na vrcholovém plató
Vysoké hole, tento typ stanoviště se
však v jemné mozaice nachází místy i
v okolí horní stanice lanové dráhy.
Výstavbou lanové dráhy budou zasaženy
pouze ojedinělé fragmenty či přechodné
části tohoto stanoviště.
8220

Chasmofytická
vegetace
silikátových
skalnatých svahů

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Během fáze realizace nebudou Petrovy
kameny nijak dotčeny, záměr se bude
realizovat v dostatečné vzdálenosti od této
lokality.
Fáze provozu
Vzhledem k výše umístěnému výstupu
z lanové dráhy lze během fáze provozu
předpokládat snadnější přístup lyžařů ke
skále Petrových kamenů a jejich častější
navštěvování a pohyb po nich.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento typ stanoviště se nachází pouze
na Petrových kamenech.
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4060

Alpínská a boreální
vřesoviště

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace ve fázi
odstraňování současného lyžařského vleku
a sanaci patek sloupů. Narušení až
likvidace vegetace při výstavbě nové lanové
dráhy, zábory půdy pro horní stanici lanové
dráhy, obslužného objektu a vybudování
patek pro sloupy/podpěry ve stávajícím
umístění při jejich rozšíření na vyhovující
velikost (max 3x4 m).
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Pohyb kráčejícího bagru v trase lanové
dráhy.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Narušení stanoviště sešlapem,
obrušováním lyžemi, mechanické
disturbance sněžnými mechanismy při
úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce.
Ovlivnění množství sněhu (sněhové
přenosné ploty) a jeho fyzikálních vlastností
zhutněním s následným déletrvajícím
obdobním sněhové pokrývky.
Ovlivnění vegetace pod zhutněnou
sněhovou pokrývkou, očekávaná expanze
brusnice brusnice borůvky na úkor ostatních
druhů.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať.
Alpínská a boreální vřesoviště se
vyskytují na většině území
posuzovaného záměru a na průřezu
všech sjezdových tratí pod Petrovými
kameny.

6430

Vlhkomilná
vysokobylinná
lemová
společenstva nížin
a horského až
alpínského stupně

-1

-1
0

-1
0

-1
0

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Narušení až likvidace vegetace výkopy při
vsazování či úprava patek pro
sloupy/podpěry lanové dráhy v místech
současných patek.
Doprava malých stavebních mechanismů.
Odstraňování stávajícího lyžařského vleku a
sanace stávajících patek.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění porostů papratky horské vlivem
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivněním
jejích fyzikálních vlastností.
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Šíření trav na úkor dvouděložných.
Toto stanoviště se nachází ve spodní až
střední části záměru.
9410

Acidofilní smrčiny
(Vaccinio-Piceetea)

-1

-1

-1

-1

Fáze realizace
Vybudování nákladní dopravní lanovky.
Zábor části horské papratkové smrčiny,
narušení až likvidace vegetace výstavbu
dolní stanice lanové dráhy.
Pokácení cca 35 horských jesenických
smrků a odstranění několika suchých
jedinců a tím částečné otevření porostu.
Ovlivnění porostů papratky horské v letním
období (v současnosti zde stojí rolby),
v návaznosti na parkoviště hotelu Figura
byla v současné době zaznamenána
eutrofizace a ruderalizace vegetace.
Narušení vegetace výkopy pro pokládku
kabelů.
Riziko havárie stavebních mechanismů.
Expanze ruderálních, příp. invazivních
druhů do stavbou narušených porostů.
Fáze provozu
Ovlivnění vegetace změnami v trvání a
fyzikálních vlastnostech sněhové pokrývky.
Vjíždění lyžařů mimo upravovanou
sjezdovou trať. Otevření části porostu.
Acidofilní smrčiny se vyskytují ve spodní
části záměru.

lipnice jesenická
(Poa riphaea)

0

-1
0

-1
0

-1

Fáze realizace
Vzhledem k tomu, že lipnice jesenická je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
lipnici jesenickou vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání či strhávání trsů lipnice,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

zvonek jesenický

0

-1

-1

-1

Fáze realizace
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(Campanula
gelida)

0

0

Vzhledem k tomu, že zvonek jesenický je
endemitem Petrových kamenů, od kterých
je posuzovaný záměr v dostatečné
vzdálenosti, nebude mít výstavba lanové
dráhy na tento druh žádný vliv.
Fáze provozu
Vlastní provoz lanové dráhy nebude mít na
zvonek jesenický vliv. Určité nebezpečí
představuje prodloužení lanové dráhy a
sjezdové trati o cca 35 m. Tím se výstup
lyžařů přesouvá o několik výškových metrů
vzhůru a hrozí riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů vzhledem ke snazší
dostupnosti, hrozí riziko následného
sešlapávání vegetace, která není kryta
dostatečnou sněhovou pokrývkou,
zanechávání odpadků a eutrofizace.
V případě šestimístné lanové dráhy by
došlo k výraznému zvýšení kapacity a počtu
lyžařů a následnému riziku návštěvy
Petrových kamenů.
Tento druh se nachází pouze na
Petrových kamenech.

jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)

0

0

0

0

Zásah výstavbou dolní stanice lanové dráhy
do možného biotopu tohoto druhu (acidofilní
smrčiny). Nejbližší výskyt jeřábka lesního je
však uváděn až z Velké kotliny. Jeho výskyt
nebyl v posuzovaném území potvrzen.
Navíc je záměr v území silně antropicky
ovlivněném. Nepředpokládáme tedy, že se
jedná o biotop vhodný pro jeřábka lesního.

Území širšího okolí Pradědu se řadí mezi botanicky významná území České republiky, jeho
jedinečnost dokazuje zřízení Národní přírodní rezervace Praděd, zařazení mezi evropsky
významné lokality i ptačí oblasti. Posuzované území zahrnuje nejvyšší polohy Hrubého
Jeseníku, které se v ČR vyskytují dále pouze v Krkonoších a na Králickém Sněžníku. Díky
izolovanosti Jeseníků, jejich nadmořské výšce a modelaci terénu se zde nalézají četné
glaciální relikty a jesenické endemity (např. zvonek jesenický, lipnice jesenická). Velice
důležitým jevem je zde i přítomnost anemo-orografických systémů. Podle Banaše et al.
(2009) se posuzovaný záměr nachází v jádrové části EVL Praděd, v území, které podle map
přírodních hodnot spadá do kategorie velmi významné území.
Na druhou stranu je třeba poznamenat, že i samotné vrcholy Jeseníků jsou dlouhodobě
využívány a člověkem ovlivněny. Nejvyšší vrcholy Jeseníků byly a jsou pod silným
antropickým tlakem, ať už se jedná o vysílač na Pradědu s asfaltovou přístupovou cestou,
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přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně nebo výsadbu a současné odstraňování
nepůvodní borovice kleče např. na Keprníku.
I hřeben Vysoké hole byl v minulosti pod silným tlakem. V letech 1921 – 1922 využívala
československá armáda její svahy jako dopadové plochy pro dělostřelecká cvičení.
V současné době jsou jámy po granátech ve vegetaci stále patrné, nicméně jejich krátery
kolonizovaly druhy shodné s druhy přítomnými v okolí jam, pouze četnost jednotlivých druhů
ve srovnání s okolím je odlišná (Andreska 2010). V období 2. světové války bylo budováno
na vrcholovém plató Vysoké hole letiště (Kavalcová et al 2005). V území probíhala pastva a
travaření. Svahy Petrových kamenů a Vysoké hole byly ovlivněny výsadbou nepůvodní
kleče.

Začátek lyžování v Jeseníkách, který je datován od počátku 20. století, je úzce spjat
s Ovčárnou, k jejímž prvním úpravám pro potřeby lyžařů došlo kolem roku 1910, a s úbočím
Petrových kamenů, které díky anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty
poskytovalo zajištění vhodných sněhových poměrů právě pod Petrovými kameny. Je však
nutno dodat, že umístění sjezdařských tratí do jádrové části chráněného území je v Evropě
ojedinělé (Banaš et al. 2009).

V území posuzované lanové dráhy a sjezdovky „C“ již od roku 1971 fungoval lyžařský vlek o
délce cca 200 m a kapacitě 300 osob na hodinu. Tento vlek, který začínal v nadmořské
výšce 1313 m a končil v 1435 m, nebyl provozován pro veřejnost, navíc nikdy nebyl
legalizován. Zrušen byl v roce 1991. Další provoz tohoto vleku se nepředpokládal. Nicméně
v roce 1991 byla odsouhlasena jeho demontáž a umístění nového odstranitelného vleku,
který již legalizován byl. V roce 1993 zde byla povolena výstavba sociálního zařízení
s občerstvením a změna technologie lyžařského vleku a prodloužení sjezdových ploch,
včetně zbudování turistické a závodní sjezdovky. Provoz současného lyžařského vleku a
sjezdové tratě umožňují usnesení Vlády ČR č. 808 a č. 809 z roku 2005. Podle těchto
usnesení může kapacita lyžařského vleku „C“ dosahovat maximální kapacity 1200
přepravených osob za hodinu, počet sloupů/podpěr lyžařského vleku je stanoven na devět,
včetně hnacího a vratného sloupu, provoz sjezdové trati může být zahájen při sněhové
pokrývce dosahující 60 cm v měrném bodě v horní části a 80 cm u měrných bodů v dolní
části sjezdové trati. Při zvýšení kapacity přepravy lanové dráhy existuje riziko většího
zatížení jednotlivých biotopů, zvyšuje se pravděpodobnost opouštění vyhrazené sjezdové
trati lyžaři.
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Výstavba lanové dráhy představuje nevratný proces. Především v souvislosti s výstavbou
devíti betonových patek o maximálních rozměrech 3,05 x 4 m, hloubce 2 m, horní vratné
stanice o rozměrech 7 x 4 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), resp.
9 x 5 m, hloubce 1,5 m (čtyřsedačková lanová dráha neodpojitelná), resp. 7 x 6 m, hloubce
1,5 m (šestisedačková dráha odpojitelná), horního obslužného objektu o rozměrech 2 x 2 m
a dolní stanice s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy o rozměrech 30,5 x 20 m, hloubce 6 m, resp. 2 m a výkopy pro
pokládku kabelů.

Na základě aktualizací vrstvy mapování biotopů (www.nature.cz) a provedeného terénního
průzkumu v roce 2011 nebude posuzovaný záměr vyžadovat plošný zábor předmětu
ochrany EVL Praděd, jímž jsou silikátové alpínské a boreální trávníky (6150). Nahrazení
lyžařského vleku lanovou dráhou, její prodloužení do cca 1437 m n. m. a současné
prodloužení sjezdových tratí, o cca 35 m v její horní části povede k přiblížení lanové dráhy a
sjezdového lyžování směrem k hlavnímu těžišti stanoviště silikátových alpínských a
boreálních trávníků (6150), konkrétně k porostům vyfoukávaných alpínských trávníků (A1.1).
Biotop zapojených alpínských trávníků má těžiště výskytu na vrcholovém plató Vysoké hole
a v širším okolí Petrových kamenů, spolu s dalším biotopem zapojených alpínských trávníků
(A1.2). Směrem do nižších poloh, i směrem k území stavby horní stanice lanové dráhy se
tyto biotopy vyskytují častěji v mozaice s převládajícími porosty subalpínské brusnicové
vegetace, resp. v okolí stávajícího vratného sloupu lyžařského vleku a v širším okolí budoucí
horní stanice lanové dráhy byl zaznamenán výskyt drobných fragmentů v porostech
alpínských a boreálních vřesovišť.
Stanoviště vyfoukávaných alpínských trávníků jsou v zimě vystavena silnému mrazu a po
celý rok i silnému větru, který mechanicky i fyziologicky ovlivňuje rostliny. V zimním období
jsou tato stanoviště téměř bez sněhu, neboť vítr způsobuje odnos napadaného sněhu.
Sněhová pokrývka v těchto biotopech podle Harčarika (2002) dosahuje maximálně 20 – 40
cm a proto také vytrvává relativně kratší dobu než v okolí. V místech, kde naopak sněhová
pokrývka setrvává extrémně dlouhou dobu, se zkracuje vegetační období. V těchto místech
pak mohou vznikat druhově chudá sněhová výležiska. Vegetace zapojených alpínských
trávníků se primárně vyskytovala v mělkých terénních sníženinách s déle ležící sněhovou
pokrývkou (Chytrý et al. 2001). Tato společenstva jsou ohrožena především mechanickými
disturbancemi - sešlapem a lyžováním (Chytrý et al. 2001, Chytrý et al. 2007, Härtel et al.
2009). Obzvlášť citlivě reagují na mechanické disturbance keříčkové lišejníky, které tvoří
významnou součást těchto společenstev, mechové patro zde dosahuje zpravidla pokryvnosti
okolo 20%. Podle Petříčka et al. (1999) dochází v období, kdy je málo sněhu a konvexní
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tvary reliéfu se dostávají nad sníh, k seřezávání těchto míst lyžaři. Petříček (1999)
doporučuje odklonění lyžařských vleků a lanovek od takovýchto míst. Společenstva
nevyžadují přirozeně žádný management, je však nutné zabránit případnému umělému
zasněžování nebo kompresi sněhu vyfoukávaných alpínských trávníků v souvislosti se
sjezdovým lyžováním, které by prodloužily trvání sněhové pokrývky a podpořily šíření
konkurenčně silnějších druhů vázaných na místa s větší akumulací sněhu (např. Vaccinium
myrtillus, Nardus stricta) (Chytrý et al. 2007).
Vzhledem k anemo-orografickému systému Divoké Desné a Merty (Jeník 1961), který je
jedním z důvodů vysoké biodiverzity svahů pod Petrovými kameny, dochází k vyfoukávání a
odnosu sněhu z vrcholového plató Vysoké hole, kde dochází k urychlování proudění, a
k ukládání tohoto materiálu v závětrných částech, kterou mimo jiné tvoří i severní svahy
Petrových kamenů a navazující svahy Vysoké hole. Platí tedy, že je zásadní rozdíl mezi
výškou sněhové pokrývky na vyfoukávaných lokalitách vrcholové plošiny a v závětrných
polohách.
Horní stanice lanové dráhy se nachází již v závětrné části, kde dochází k ukládání sněhu,
navíc dostatečná sněhová pokrývka bude zajištěna pomocí přenosných sněhových plotů, za
nimiž dochází k akumulaci sněhu a jejich následnému rozvrstvení po sjezdové dráze. Pokud
by výstupní stanice lanové dráhy byla posunuta výše směrem k vrcholové plošině Vysoké
hole, směrem k souvislým porostům vyfoukávaných alpínských trávníků, tak jak tomu bylo
v původní variantě ještě před zpracováním oznámení, existovalo by reálné nebezpečí
nedostatku sněhové pokrývky potřebné pro provozování lanové dráhy a sjezdových tratí. Tím
by docházelo k následnému narušování vegetace. V období prvního orientačního terénního
průzkumu v lednu 2011 byla na vrcholovém plató Vysoké hole sněhová pokrývka minimální
(Obr. 3).
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Obr. 3: Pohled z vrcholové plošiny Vysoké
vyfoukávaných alpínských trávníků (17.1. 2011)

hole,

ukázka

typického

společenstva

Současný provoz lyžařského vleku a sjezdové trati upravují Usnesení vlády ČR č. 808 a č.
809 z roku 2005, kde jsou stanoveny podmínky pro provozování lyžařského vleku a
sjezdových tratí, mimo jiné pro zahájení provozu je nutná minimální výška sněhové pokrývky
alespoň 60 cm v horní části provozovaného vleku a sjezdovky. Dále je uvedeno, že dojde-li
ke snížení vrstvy sněhu v průběhu sezóny kdekoliv na trati tak, že se objeví vegetace či
prosvítá půdní povrch, je nutno okamžitě přerušit provoz, obnovit jej je možné při napadnutí
min. 20 cm nové sněhové vrstvy a neprosvítá-li nadále povrch či vegetace. Tím je zajištěna
ochrana vegetace před mechanickým poškozováním.
Při úpravě sněhové pokrývky rolbou a následném pohybu lyžařů v horní části
předpokládaného prodloužení lanové dráhy bude docházet ke zhutňování vrstvy sněhu,
k ovlivnění délky trvání sněhové pokrývky, která se prodlouží a následně dojde ke zkrácení
vegetační periody vegetace, jež je v těchto nadmořských výškách sama o sobě krátká, je
možné, že dojde i k postupnému ochuzování biodiverzity roztroušených fragmentů
společenstev

vyfoukávaných/zapojených

alpínských

trávníků,

která

povede

k šíření

konkurenčně silnějších druhů a druhů tolerujících sešlap, případně expandujících druhů
tolerujících vyšší sněhovou pokrývku (Deschampsia cespitosa, Nardus stricta, Vaccinium
myrtillus). Uchycování nových semenáčků je v těchto biotopech pomalé a může být
negativně ovlivněno také výše zmíněnou expanzí vybraných druhů. Na druhou stranu je
nutno poznamenat, že současná společenstva, která se zde nachází již jsou již druhově
chudá.
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Celkové rozšíření biotopu vyfoukávaných alpínských trávníků na území EVL Praděd je
zhruba 192 ha. Tyto porosty se nacházejí především v území mezi Petrovými kameny a
Břidličnou horou, mimo Petrovy kameny a Vysokou holi v nižším zastoupení v mozaice
s dalšími biotopy jako jsou zapojené alpínské trávníky, subalpínské vysokostébelné trávníky
nebo subalpínská brusnicová vegetace. Dále se v menším rozsahu nacházejí na Pradědu,
fragmentárně pak na Keprníku a zapojené alpínské trávníky se nacházejí na Mravenečníku.
Nejrozsáhlejší porosty vyfoukávaných alpínských trávníků se nacházejí na Vysoké holi.
Celkové rozšíření stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků (6150) v EVL
Praděd činí 252.2767 ha. Porosty mezi Petrovými kameny, Vysokou holí a Břidličnou horou
představují nejrozsáhlejší výskyt vegetace silikátových alpínských a boreálních trávníků
v EVL Praděd i v celých Jeseníkách.
V souvislosti s posuzovaným záměrem stavby lanové dráhy nedojde k záborům a likvidaci
tohoto typu stanoviště.
Určité ovlivnění stanoviště silikátových alpínských a boreálních trávníků by představovalo
využití staré německé cesty a dále poměrně úzké turistické značené trasy pro příjezd
stavební techniky a dopravy stavebních částí k budoucí horní stanici lanové dráhy, tato
varianta však byla během přípravy projektu vyloučena. Doprava stavebních částí bude
probíhat pomocí využití stávajícího vleku, provizorní lanovky a vrtulníku.
Hlavní ovlivnění tedy může představovat neukázněnost návštěvníků lanové dráhy v zimním
období a jejich vyjíždění mimo sjezdovou dráhu, především směrem k Petrovým kamenům.
Toto riziko ovšem existuje i bez přítomnosti lanové dráhy, v období orientačních terénních
průzkumů během zimy i v období terénních průzkumů ve vegetační sezoně jsme
zaznamenali přítomnost pěších návštěvníků, event. běžkařů na Petrových kamenech. Při
nedostatečné sněhové pokrývce tak dochází k sešlapu vegetace.
Podle diplomových prací zaměřených na typy managementu/narušování např. zapojených
alpínských trávníků v Krkonoších a Hrubém Jeseníku souhrnně uvedených ve studii Hošek
et al. (2008) není vliv ostříhání biomasy a sešlapu vůči jednotlivým rostlinným druhům tak
výrazný. Sešlap zde podpořil druhy s vysokými nároky na světlo (Carex bigelowii, Festuca
supina, Bistorta major). Při stržení drnu v porostech s dominantní metličkou křivolakou
v Hrubém Jeseníku byly objeveny i dřívější pozůstatky vřesovišť, semenáčky vřesu se zde
v sezóně následující po stržení drnu také objevily. Dále se zde objevovala i třtina chloupkatá
a metlička křivolaká. V následujících sezónách lze spíše očekávat návrat k zapojeným
alpínským trávníkům než k vřesovištím. Po stržení drnu, které se svým charakterem blíží
narušení při stavbě horní stanice lanové dráhy a posledního sloupu/podpěry, dochází
k pozvolné obnově těchto společenstev. Zapojené alpínské trávníky však vykazují dobrou
schopnost rezistence a vysokou rezilienci ve vztahu k mechanickým disturbancím.
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V horní části současného lyžařského vleku a nad jeho vratnou stanicí a v horních až
středních částech sjezdových tratí se nacházejí stanoviště alpínských a boreálních
vřesovišť (4060), zde zastoupené biotopem subalpínské brusnicové vegetace (A2.2),
případně alpínských vřesovišť (A2.1). Ve své horní části pak přechází do stanoviště
silikátových alpínských a boreálních trávníků, místy se s nimi vyskytuje v mozaice nebo
můžeme najít drobné fragmenty silikátových alpínských a boreálních trávníků uvnitř této
vegetace. Ve středních a spodních částech současné sjezdové tratě se nachází mozaiky
spolu se subalpínskými vysokostébelnými trávníky a subalpínskými kapradinovými nivami.
Jedná se o společenstva osidlující místa nad horní hranicí lesa, v zimě s hlubší sněhovou
pokrývkou i vyfoukávaná. V případě hlubší sněhové pokrývky tato chrání vegetaci v zimním
období před mrazem. Subalpínská brusnicová vegetace neosídluje nejexponovanější
vrcholové polohy a není tak vystavena účinkům silného větru. Tato společenstva v České
republice nalezneme pouze v subalpínských polohách Krkonoš, Jeseníků a Králického
Sněžníku.
Podle informací poskytnutých AOPK ČR z mapování biotopů a jejich aktualizací (© AOPK
ČR 2011) je porost dotčený posuzovaným záměrem představován svazem FestucoVaccinietum v mozaice s fragmenty Festuco-Nardetum a Sileno-Calamagrostietum. Porosty
jsou tvořeny dominující brusnicí borůvkou (Vaccinium myrtillus), dále je zastoupena třtina
chloupkatá (Calamagrostis villosa), místy se objevují polykormony papratky alpínské
(Athyrium distentifolium). Vymapovaný segment je bez degradací, s příznivým hodnocením
z hlediska struktury a funkce i typických druhů. Z hlediska regionálního hodnocení se jeví
s mírně sníženou hodnotou. Vymapovaný segment zaujímá poměrně rozsáhlé území a
v jeho rámci se střídají kvalitnější části s méně kvalitními. Například v trase lyžařského vleku
se vyskytují porosty s dominancí brusnice borůvky (Vaccinium myrthillus), dále lze s nižší
pokryvností zaznamenat papratku horskou (Athyrium distentifolium), metličku křivolakou
(Avenella flexuosa), místy i brusnici brusinku (Vaccinium vitis-idae) a vřes obecný (Calluna
vulgaris). Roztroušeně pak rdesno hadí kořen (Polygonum bistorta), smilku tuhou (Nardus
stricta), jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), celík zlatobýl (Solidago virgaurea), kostřavu
červenou

(Festuca

rubra),

ostřici

Bigelowu

(Carex

bigelowii),

třtinu

chloupkatou

(Calamagrostis villosa), černýš luční (Melampyrum pratense), štovík kyselý (Rumex
acetosa), podbělici alpskou (Homogyne alpina), kýchavici Lobelovu (Veratrum lobelianum),
biku bělavou (Luzula luzuloides), sedmikvítek evropský (Trientalis europaea) či silenku
obecnou (Silene vulgaris).
Porosty subalpínské brusnicové vegetace se nacházejí také v mozaice s dalšími biotopy
především ve středních částech současných lyžařských sjezdovek. I zde se jedná o
hodnotné a zachovalé porosty (© AOPK ČR 2011). Podle mapy aktuální vegetace sv. svahů
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Petrových kamenů (Bureš et al. 2008) se v místě rozšíření sjezdové dráhy vyskytují
hodnotná společenstva s přítomností zvláště chráněných druhů rostlin, např sasankou
narcisokvětou (Anemone narcissiflora) či hořcem tečkovaným (Gentiana punctata). Tyto dílčí
lokality se však (vyjma populace hořce na okraji turistické stezky nad horní vratnou stanicí
lyžařského vleku) nenacházejí v území dotčeném stavbou.
Porosty subalpínské brusnicové vegetace mohou být degradovány sešlapem, na sjezdových
tratích poškozením přejezdem lyžařů pří nízké sněhové pokrývce nebo pojezdem roleb při
úpravě sjezdovky při nízké sněhové pokrývce. K poškozování vegetace dochází i vlivem
lyžařů, kteří se pohybují mimo vyhrazené sjezdovky.
V prostoru

lyžařského

areálu

Petrovy

kameny

–

Ovčárna

(sjezdová

trať

A)

a

v bezprostředním okolí v NPR Praděd byl v letech 2004 – 2006 prováděn výzkum vlivu
pozměněných zimních podmínek na vegetaci brusnice borůvky (Skuhravá 2008). Pavelčík
(2005) udává, že průměrná výška sněhové pokrývky je v brusnicových porostech na
sjezdové trati signifikantně vyšší než v přirozeném prostředí bez úpravy sněhu. Na sjezdovce
dosáhla průměrná výška sněhové pokrývky 178 cm, mimo sjezdovku pak 68 cm. Vyšší
mocnost sněhové pokrývky signifikantně souvisí i s pozdějším odtáváním sněhové pokrývky,
zhruba o 7 dní. Charakteristiky sjezdové tratě jsou tedy do jisté míry srovnatelné
s podmínkami lokalit s přirozeně navátým sněhem. Podle Skuhravé (2008) je zvýšení
mocnosti sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ dosaženo pomocí přenosných plotů, za
nimiž dochází k akumulaci navátého sněhu z okolí, sněhová pokrývka je dále upravována
rolbou, přičemž spolu s pojezdy lyžaři dochází ke zhutňování sněhové pokrývky. Komprese
sněhu vede k poklesu izolační schopnosti sněhové pokrývky, což ovlivňuje i teplotu půdy a
tyto charakteristiky ovlivňují dále fenologii rostlin a podmiňují strukturální změny ve
společenstvech (Baiderin 1983 sec. Skuhravá 2008). V případě sjezdovky „A“ však rozdíly
v průměrné teplotě půdy mezi plochami na sjezdové trati a mimo ní nebyly signifikantní.
Podle Skuhravé (2008) lze tedy považovat výšku sněhové pokrývky na sjezdové trati „A“ za
dostatečnou pro zajištění tepelné izolace půdního povrchu. Navíc zřejmě brusnice borůvka
jakožto chinofilní chamaefyt není stresována opožděným zahájením vegetační sezóny na
sjezdových tratích. Podmínky sjezdové tratě nepůsobí tedy na společenstvo brusnicové
vegetace jako stresový faktor, naopak zde spíše vytvářejí podmínky podobné stanovištím
s vyšší mocností sněhové pokrývky (hrany karů, sněhová pole). Subalpínská brusnicová
vegetace bude mít v souvislosti s déletrvající sněhovou pokrývkou na sjezdových tratí spíše
tendenci expandovat, např. na úkor krátkostébelných trávníků. Pro subalpínskou
brusnicovou vegetaci lze výše zmíněné poznatky aplikovat i na prostory sjezdovky „C“.
Akumulace sněhu za přenosnými ploty pro zadržení sněhu a následné zhutnění sněhové
pokrývky tedy pravděpodobně nebude mít negativní vliv na samotné porosty brusnice
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borůvky. Naopak lze spíše očekávat expanzi tohoto druhu na úkor ostatních druhů i
společenstev a unifikaci společenstva subalpínské brusnicové vegetace. Z tohoto důvodu je
nutné hledat opatření proti přílišné expanzi brusnice borůvky.
Podle Bradáčové (2007) i Šubrta (2007) je negativní ovlivnění brusnice borůvky spojeno se
stržením drnu. Při nízké sněhové pokrývce tedy může docházet k narušení porostů a stržení
vegetačního pokryvu např. pojezdem roleb či hranami lyží.
V souvislosti s výstavbou lanové dráhy dojde k zasažení cca 3000 m2 subalpínské
brusnicové vegetace. Tato hodnota představuje zhruba 0,13% z celkové rozlohy biotopu
A2.2 v EVL Praděd (0,12% z celkové rozlohy stanoviště 4060) a byla vymezena jako
desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném typu vegetace. V tomto celém
pásu samozřejmě nedojde k likvidaci vegetace. Výkopové práce, u kterých lze předpokládat
nejvyšší míru narušení, budou situovány do plochy horní stanice lanové dráhy a do míst
stávajících patek podpěr/sloupů, kterých je v této vegetaci umístěno 6. Předpokládaná
rozloha výkopů tedy činí 105,2 m2 pro variantu odpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy, resp.
122,2 m2 pro neodpojitelnou čtyřsedačkovou lanovou dráhu, resp. 119,2 m2 pro odpojitelnou
šestisedačkovou lanovou dráhu. Zde je nutno konstatovat, že poměrnou část této rozlohy
tvoří již stávající patky stožárů/podpěr. Dále je třeba nutno přičíst výkop pro položení kabelu,
ten by měl být cca 40 cm široký, můžeme tedy připočíst dalších cca 120 m2 přímo dotčené
vegetace.
Vlivem stavebních prací tedy dojde k přímým záborům a ovlivnění až likvidaci vegetace
v jejich okolí. Zásahem nejpodobnějším posuzovanému záměru do tohoto typu vegetace
bylo stržení drnu (Hošek et al. 2008). U brusnicové vegetace dochází po stržení k drnu
k pomalé rekolonizaci. U porostů vřesu se v následující sezóně po stržení drnu objevují
semenáčky vřesu, jejichž přežívání bylo i do další sezóny vcelku dobré. Mimo semenáčky
vřesu se zde objevovali i metlička křivolaká a ostřice Bigelowa. Po odstranění drnu probíhá
především generativní obnova vegetace ze semenné banky a také ze semenného deště
z okolní vegetace. Pokud po narušení těchto stanovišť dojde k vyklíčení semenáčků vřesu a
jejich následnému udržení, bude se společenstvo vyvíjet směrem k vřesovišti, při absenci
semen vřesu může vývoj inklinovat k travinným společenstvům, např. zapojeným alpínským
trávníkům. K maloplošnému omlazení porostu vřesu lze dokonce stržení drnu úspěšně
použít.
Na obdobných stanovištích, mimo jiné i v biotopu subalpínské brusnicové vegetace, byl
proveden výkop pro položení kabelu přímo na vrchol Pradědu. Původní zemní práce
proběhly na konci šedesátých let 20. století. Tento výkop se na vegetaci po více než 30-ti
letech projevil různě. Konkrétně v subalpínské brusnicové vegetaci nedošlo k plné
regeneraci odstraněných keříků brusnice borůvky. Častěji pak byla narušená místa osídlena

Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

38

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

třtinou chloupkatou a dalšími druhy travin a bylin z okolní vysokostébelné vegetace. Po delší
době lze předpokládat regeneraci brusnice borůvky až do úplného zapojení. Během dalšího
výkopu v roce 2008 bylo provedeno oddrnování, uložení vykopané zeminy na geotextilii a
zpětné zasypání a uložení drnů na původní místo. Výkopy probíhaly ručně, společenstva
nebyla výrazně narušena (Kostkan, ústní sdělení). Z tohoto pohledu lze tedy konstatovat, že
výkopové práce při dodržení určitých zásad nemají na vegetaci zásadní vliv a vegetace je
schopna postupné obnovy v čase.
Obr. 4: Subalpínská brusnicová vegetace nad stávajícím vratným sloupem lyžařského vleku
(25.5. 2011)

Ve střední až spodní části posuzované lanové dráhy bude částečně zasažena i vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně (6430),
konkrétně subalpínské kapradinové nivy (A 4.3) a částečně i subalpínské vysokostébelné
trávníky (A 4.1). Počítáme-li opět s desetimetrovým pracovním pruhem v délce lanové dráhy.
bude se jednat o cca 2600 m2. To činí celkem 0,09 % výměry stanoviště 6430 v EVL Praděd.
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V této části se nachází zbývající 3 sloupy/podpěry lyžařského vleku. K přímé likvidaci
vegetace dojde rozšířením stávajících sloupů – cca 37 m2. Dále bude přímo ovlivněno cca
104 m2 výkopovými pracemi pro pokládku kabele. Opět závisí na technologii výkopu. Dle
Kostkana (ústní sdělení) a jeho zkušenosti s výkopem dochází po narušení vegetace
v místech vysokostébelných trávníků k opětovnému zarůstání třtinou chloupkatou a metlicí
trsnatou, což jsou zde původní druhy. Samozřejmě zde existuje i riziko expanze obou druhů
a ochuzení společenstev, na druhou stranu je možné i uchycení konkurenčně slabých druhů
v místech obnaženého půdního povrchu. Při ručních výkopech, oddrnování a zpětném
uložení drnů na svazích Pradědu bylo konstatováno, že výkopové práce nemají na vegetaci
zásadní negativní vliv. V území lze přirovnat obdobný charakter výkopových stavebních prací
k přirozeným sesuvům, kdy náhradní vegetace na narušených místech je v konečném
důsledku téměř totožná. Všechny tři technologické varianty budou mít na tento typ stanoviště
stejný vliv.
Ve fázi provozu pak vlivem utužení sněhu na sjezdových drahách dochází ke změně
termálních a hydrologických vlastností sněhu. Roste jeho hustota, tvrdost, tepelná vodivost i
doba trvání sněhové pokrývky. Teplota utuženého sněhu je nižší než u míst s přirozenou
sněhovou pokrývkou. Může častěji docházet i k půdnímu mrazu než na přirozených
plochách. Na sjezdových tratích se v porostech třtinových trávníků a kapradinových niv více
uplatňují trávy a ustupují dvouděložné druhy rostlin (Oxalis acetosella, Stellaria nemorum,
Adenostyles alliariae), zároveň byla zaznamenána větší produkce nadzemní biomasy travin
na plochách sjezdových tratí, postupně se zde pak hromadí nerozložitelný odpad, což
ztěžuje uchycení a prosazení dalších druhů (Banaš et al. 2004). Banaš et al. (2010) pak
uvádí, že papratka horská je vlivem déletrvající sněhové pokrývky a nižších teplot na
sjezdovkách opožděna ve vývoji na jaře, během vegetační sezóny se fenologický vývoj
postupně srovnává s plochami mimo sjezdovky. Papratka horská však dosahuje na
sjezdovkách nižší výšky. Co se týká změn druhového složení, dochází k posunu
subalpínských kapradinových niv směrem k subalpínským vysokostébelným trávníkům.
Sjezdové tratě mohou mít vliv i na výskyt časně kvetoucích druhů (Oxalis acetosella),
k jejichž potlačování dochází vlivem opožděného odtávání sněhu (Hošek et al. 2008).

Ve spodní části posuzovaného záměru zasahuje rozšíření lanové dráhy do stanovišť
acidofilních

smrčin

(Vaccinio-Piceetea)

(9410),

konkrétně

do

biotopu

horských

papratkových smrčin (L9.3). Výstavba nové spodní stanice lanové dráhy zasahuje do
porostu, který byl v rámci mapování a aktualizace vrstvy biotopů hodnocen jako vysoce
reprezentativní porost bez degradací a s nejlepším možným regionálním ohodnocením.
Jedná se o porost až 200 let starý. Dále na tyto porosty navazují kvalitní horské třtinové
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smrčiny (L9.1) místy až pralesovitého charakteru. Lesní porost se vyznačuje přítomností
kvalitních jesenických smrků s typickou růstovou formou s úzkými, až k zemi zavětvenými
korunami, které jsou takto přizpůsobeny místním podmínkám s dlouho ležící sněhovou
pokrývkou (Obr. 5). Poměrně časté jsou zde i stojící suché stromy. Významný je výskyt
epifytních lišejníků. V souvislosti s výstavbou spodní stanice lanové dráhy, prodloužením a
rozšířením sjezdových drah dojde ke kácení cca 39 smrků. Jejich přesný počet bude
upřesněn v dalších částech projektové dokumentace. Existuje zde riziko otevření okrajové
části porostu a jeho následné destabilizace.
Rozloha horských papratkových smrčin na území EVL Praděd je zhruba 130 ha. Záměrem
bude zasaženo 5285 m2. To představuje 0,4% z celkové rozlohy tohoto biotopu v EVL
Praděd. Z celkové výměry plochy stanoviště 9410 v EVL Praděd posuzovaný záměr zasáhne
cca 0,01 % výměry. Z této plochy dojde k úplné likvidaci porostu na 610 m2, tedy v ploše
vybudované dolní stanice lanové dráhy a jejího příslušenství o velikosti 30,5 x 20 m.
Jedná se o poměrně úzký pás porostu východně od hotelu Figura, na jehož okraji jsou
v současnosti v zimním i v letním období zaparkovány rolby. Během terénních průzkumů
v roce 2011 zde byl v místě budoucí výstavby zaznamenán výskyt poměrně velké populace
ohroženého upolínu nejvyššího (Trollius altissimus) (§3, C3), ohroženého koprníčku
bezobalného (Ligusticum mutellina) (§3, C3), zaznamenána byla i přítomnost ostřice
nejtmavší (Carex aterrima) (C4), kýchavice Lobelovy (Veratrum lobelianum) (C4). Porost je
v některých místech rozvolněn a právě v těchto místech se častěji vyskytují zvláště chráněné
a ohrožené druhy.
Papratkové smrčiny jsou velmi zranitelné sešlapem v letním období (Šubrt 2007). Listy
papratky horské jsou velice křehké. Je tedy třeba se vyvarovat jakýchkoliv zásahů v letním
období v okolí budoucí dolní stanice lanové dráhy, která je umístěna právě do papratkových
horských smrčin. Porosty papratky se vyznačují sice nízkou rezistencí, ale také poměrně
vysokou reziliencí (Hošek et al. 2008).
Pro srovnání s výkopem pro vedení kabelu na Praděd (Kostkan, ústní sdělení) lze použít
část trasy, která procházela horskými třtinovými smrčinami. Zde nebyly stopy po
mechanických zásazích z konce 60. let téměř patrné. A i při výměně kabele v roce 2008 Je
ovšem nutné provádět výkopy opatrně, aby nedošlo k přetnutí stávajících kořenů okolo
rostoucích dřevin. Na druhou stranu je však třeba zdůraznit, že ve vegetačním období jsou
zejména kapraďorosty velmi citlivé na jakékoliv disturbance.
Rozšíření turistické sjezdové dráhy také zasáhne do porostů horských třtinových smrčin.
Jedná se pouze o okrajový zásah, který bude obnášet vykácení 4 smrků nacházejících se na
kraji sjezdové dráhy. Jedná se o smrky svým vzrůstem odpovídající stanovišti, na kterém se
nacházejí, jeden z nich byl v zimní sezóně 2010/11 při vichřici zlomen.
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Obr.5: Porosty acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) ve spodní části záměru

Na lokalitě Petrovy kameny se nachází stanoviště 8220 – chasmofytická vegetace
silikátových skalnatých svahů, dále se zde nachází dva prioritní druhy – zvonek
jesenický a lipnice jesenická. Posuzovaný záměr nebude mít ve fázi výstavby na tyto tři
předměty ochrany EVL žádný vliv. Ve fázi provozu se pak v souvislosti s prodloužením
lanové dráhy o cca 35 m a tím i zvýšením výstupu lyžařů zvyšuje riziko vyšší návštěvnosti
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři, kterým tak posunutí horní výstupní stanice lanové
dráhy ulehčí přístup k Petrovým kamenům. Při nedodržení zákazu vstupu do tohoto území
pak hrozí riziko následného sešlapávání či strhávání trsů lipnice jesenické, vyšší eutrofizace,
odhazování odpadků. Na druhou stranu je však třeba poznamenat, že během orientačních
návštěv v zimním období byli na vrcholu Petrových kamenů zaznamenáni nikoliv sjezdoví
lyžaři, ale pěší turisté či okolojedoucí běžkaři.

Celkově lze poznamenat, že stavbami lyžařských vleků i jejich rekonstrukcí jsou přechodně i
trvale narušovány přirozené subalpínské i alpínské biotopy, dochází k ireverzibilnímu
poškození půdy v místech sloupů a k dlouhodobému poškozování okolí sloupů. V období
výstavby dochází k odstranění vegetačního krytu nejen přímo v místech jednotlivých
stavebních objektů (patky a sloupy, horní a dolní stanice lanové dráhy, výkopy pro kabely),
ale i k odstranění či poškození vegetačního krytu v okolí těchto objektů a na přístupových
trasách způsobených stavebními mechanismy, případně k ovlivnění vegetace stavbou
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nákladní dopravní lanovky. Obecně lze jako odolnější druhy s vysokou reziliencí označit
geofyty a hemikryptofyty (např. traviny), naopak mezi málo odolné patří chamaefyty (např.
vřes). Jako nejpodobnější zásah do horských ekosystémů ve vztahu k posuzovanému
záměru lze považovat stržení drnu. Po jeho aplikaci dochází ke kolonizaci stanoviště např.
semenáčky vřesu, mechorosty, jako poměrně rezilientní společenstva lze považovat i
zapojené alpínské trávníky (Hošek et al. 2008).
Podle Kostkana (ústní sdělení) lze výkopy pro vedení kabelů provést i šetrnými metodami,
kdy výkopové práce nemají výrazný negativní vliv na jednotlivá společenstva (viz. výkop
kabelové trasy na Praděd). Lze využít ručního výkopu, v okolí dřevin provádět výkop tak, aby
nedošlo k přetínání kořenů. Použít metodu příčného oddrnování, další vykopanou zeminu
pokládat na geotextilii, ze které výkop opětovně zahrnout a vrátit drny nazpět, příp. doplnit
příčně skládanými kameny tak, aby bylo minimalizováno riziko erozního smyvu. Těmito
opatřeními se tedy výrazně snižuje riziko vzniku erozních rýh.
Společenstva nacházející se v širším okolí posuzovaného záměru mají poměrně dobrou
schopnost rezilience, tedy navracení se do původního stavu po narušení stavebními
výkopovými pracemi. V narušeném území dochází postupně ke zpětné regeneraci
jednotlivých druhů. Dochází však k pozměnění poměru zastoupení jednotlivých druhů (viz.
jámy po granátech na Vysoké holi, vegetace v trase kabelu na Praděd z konce 60. let 19.
století, stávající lyžařské vleky). Platí, že čím je narušení vegetace a půdy výraznější, tím
probíhá následná regenerace pomaleji. Při výzkumu zarůstání opuštěných cest v Krkonoších
(Málková 1992) bylo zaznamenáno, že se na sukcesi podílelo méně druhů, než kolik jich
bylo zastoupeno v kontrolních plochách. Při zpětném zarůstání pak významnou roli hrají
podmínky stanoviště, pedologické vlastnosti, stupeň degradace vegetace a půdy, eroze,
druhová diverzita okolních porostů a zásoba a možnost přísunu diaspor. Z tohoto důvodu se
jeví oddrnování a zpětné umístění drnů jako vhodné opatření jak z hlediska eroze, tak
z hlediska co nejmenšího narušení současné vegetace. Přežíváním přesazovaných
původních druhů na narušovaných místech nad horní hranicí lesa ve Švýcarsku se zabýval
Fattorini (2001). Konstatoval obecně dobré přežívání přesazených druhů po 12-ti letech.

Přítomností sjezdových tratí a lyžařských vleků, příp. lanových drah je výrazně narušen
ekoton mezi subalpínským stupněm a horní hranicí lesa. Při provozu sjezdovek dochází ke
změnám sněhových poměrů a na sjezdovkách prokazatelně dochází ke změnám v půdě
(Bureš 2010). Bureš (2010) dokonce navrhuje, že by se stávající vleky neměly rekonstruovat,
měly by postupně dožívat a být postupně likvidovány a plochy následně asanovány. Jako
nepřípustné uvádí i další kácení smrků a jeřábů na sjezdovkách i mimo ně a další
mechanické zásahy do povrchu půdy (včetně nových stavebních objektů). Plán péče o NPR
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Praděd, stejně jako Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje považují aktivity
sjezdového lyžování na Pradědu za stabilizované, předpokládají zachování provozu
stávajících lyžařských vleků a sjezdových tratí v souladu s výjimkami ze zákona, dále uvádí,
že další rozvoj a rozšiřování aktivit sjezdového lyžování není v NPR Praděd možný, pouze
s výjimkou nutné údržby, příp. rekonstrukce stávajících lyžařských vleků. Intenzitu využívání
pro sjezdové lyžování považuje za žádoucí zachovat na současné úrovni (Kavalcová et al.
2005). Banaš et al. (2008) dochází k závěrům, že rekonstrukce stávajících lyžařských vleků
možná je, ovšem se zachováním současných kapacit, délek tratí a umístění patek sloupů.

Výzkumné projekty probíhající v širším okolí posuzovaného území od roku 2003 zabývající
se vlivem stávajících sjezdových tratí na přírodní prostředí vedly k závěrům, že současný
provoz sjezdových tratí neovlivňuje negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al.
2009). Se stavebními pracemi může být spojeno potenciální riziko šíření invazních druhů.
Horské ekosystémy jsou obecně méně invadovány než nižší nadmořské výšky. Invazní
druhy jsou ve vyšších nadmořských výškách více limitovány ve srovnání s nižšími polohami
(Pyšek et a. 2011, Chytrý et Pyšek 2008).
Co se týká rozšíření sjezdové dráhy, s přihlédnutím ke stávajícímu stavu nepředpokládáme
významné ovlivnění vegetace, neboť se jedná pouze o poměrně úzké pásy při okrajích
stávající sjezdové dráhy. Určité zhoršení současného stavu může přinést zvýšení kapacity
lanové dráhy. Wipf et al. (2005) konstatuje, že plochy sjezdových tratí vykazují nižší
druhovou diverzitu, nižší početnost dřevin a časně kvetoucích druhů.

V případě nulové varianty záměru představující ponechání stávajícího lyžařského vleku a
sjezdových tratí by nedošlo k záborům území jednotlivých biotopů, nedošlo by k narušení
vegetace vlivem asanace stávajících a budování nových základových patek a výkopů pro
pokládku kabelů a k ovlivnění vegetace vlivem výstavby lanové dráhy. Riziko poškození
vegetace sněžnými mechanismy a lyžaři při nízké sněhové pokrývce by zůstalo stejné,
stejně jako ovlivnění vegetace vlivem zhutnění sněhové vrstvy a jejího delšího setrvání na
sjezdových tratích, včetně upravovaného pásu pod stávajícím lyžařským vlekem. Vzhledem
k technickému stavu lyžařského vleku dochází k úkapům olejů při jeho provozu.
S přihlédnutím na současný technický stav lyžařského vleku je třeba umožnit rekonstrukci
dnes již nevyhovujícího lyžařského vleku.

Pokud bychom jako variantu nulovou vzali postupné utlumení stávajícího provozu a
odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch, tak jak to ve svém vyjádření požaduje Strana
zelených, bylo by opět možné vyhodnotit vliv této varianty jako mírně negativní. Vzhledem
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k odstraňování stávajícího lyžařského vleku, asanaci stávajících betonových patek,
odstranění stávajícího kabelového vedení by také došlo k narušení, místy až likvidaci částí
okolních společenstev.

4. Vyhodnocení vlivů záměru na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních
vlivů
VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA CELISTVOST LOKALIT

Posuzovaný záměr se nachází přímo v jádrovém území EVL Praděd i v centru PO Jeseníky.
Je součástí většího lyžařského areálu Praděd – Ovčárna. V rámci tohoto areálu je umístěn
na jeho východním okraji. I přes to, že se záměr nachází v území již turisticky využívaném,
lze jej vzhledem k prodloužení lanové dráhy oproti stávajícímu lyžařskému vleku v jeho horní
i spodní části a rozšíření sjezdových tratí vyhodnotit jako mírně negativní z hlediska
celistvosti lokality. Dojde k dalšímu rozšíření okrajových částí lyžařského areálu PRADĚD –
JESENÍKY na úkor území přírodních biotopů. I když se jedná o území malé co do rozměrů
v rámci EVL Praděd a PO Jeseníky, je toto území jedno z nejhodnotnějších v EVL. Podle
Banaše et al. (2009) se posuzovaný záměr nachází v území, které podle map přírodních
hodnot spadá do kategorie velmi významné území. I z tohoto hlediska je nutné toto území
posuzovat přísněji.
Výstavbou lanové dráhy a rozšířením sjezdových tratí sice nedojde k významné plošné
redukci jednotlivých společenstev v rámci záborů, nicméně dojde k ovlivnění vegetace i
v okolí těchto záborů, v místech stavebních prací, dále existuje riziko ztráty klíčových
charakteristik a následné redukce diverzity lokality, způsobené pozměněnými vlastnostmi
sněhové pokrývky, možnou expanzí brusnice borůvky na plochách sjezdových drah a
mechanického poškození až redukce vegetace v okolí nově vybudovaných patek pro
sloupy/podpěry a v místech záborů pro horní a dolní stanici lanové dráhy a potenciální šíření
ruderálních až invazivních druhů v místech narušených stavební činností.
Posuzovaný záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality, zejména ve
fázi výstavby. Při dodržení níže uvedených zmírňujících opatření bude tento důsledek
zmírněn.
HODNOCENÍ MOŽNÝCH KUMULATIVNÍCH VLIVŮ

V širším okolí posuzovaného záměru je předpokládána modernizace lyžařského centra
PRADĚD – JESENÍKY. Tento původní záměr zahrnoval stavební úpravy hotelu Figura,
Ecological Consulting a.s
www.ecological.cz

45

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase
______________________________trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu PRADĚD - JESENÍKY
Posouzení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.

novostavbu víceúčelové sportovní haly, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizace vleků
A, D, Malý a Velký Václavák a Švýcárna a zasněžování sjezdových drah A a C (Vzatek
2008, 2009). Po konzultacích s investorem byl tento záměr zmenšen. Dle poslední verze
investora došlo k částečnému okleštění původního záměru. Nyní zahrnuje stavební úpravy
hotelu Figura, stavební úpravy chaty Švýcárna, modernizaci vleků A, B, D, Malý a Velký
Václavák a Švýcárna, rekonstrukci spodní stanice vleků A a B, výměnu kabelu NN k vleku A.
V souvislosti s výše zmíněnými záměry může dojít ke kumulaci vlivů především v souvislosti
s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku A do
původní délky a v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na dalších záměrech, které při
realizaci všech dílčích záměrů mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až na úroveň
jednotek procent výskytu jednotlivých stanovišť a tudíž mít na jednotlivá stanoviště až
významně negativní vliv. Jako nejproblematičtější se jeví zejména prodloužení lyžařského
vleku A, s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů. V tomto případě lze
předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů i přes zákaz vstupu do
tohoto území a vliv na předměty ochrany – zejména na zvonek jesenický a lipnici jesenickou
až na úroveň významně negativní.
Na posuzované území má samozřejmě vliv i letní turistika. Bureš (2002) ve svém znaleckém
posudku uvádí, že na některých místech (např. Petrovy kameny), má větší vliv turistika letní
v porovnání se zimním obdobím. Přes posuzované území, nad současným vratným sloupem
lyžařského vleku, vede letní turistická cesta. Kumulace vlivů letní (sešlap) a zimní turistiky
(rozšíření a prodloužení obou sjezdových tratí (A i C), zhutnění a delší trvání sněhové
pokrývky v zimním období) bude mít negativní až významný negativní vliv na předměty
ochrany EVL, jež se v území vyskytují, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický.
Mezi kumulaci vlivů je třeba zařadit i plošnou acidifikaci a eutrofizaci způsobenou zejména
vlivem kyselé atmosférické depozice a zvýšeným přísunem N2 v důsledku imisí. Projevem
jsou pak dlouhodobé změny kvantitativního zastoupení jednotlivých druhů. Na vyšší dávky
živin pozitivně reagují např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa), metlice trsnatá
(Deschampsia cespitosa), třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa), vřes obecný (Calluna
vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) či ostružiník maliník (Rubus idaeus) na úkor
vzácnějších a méně konkurenceschopných druhů (Chvojková et al. 2011).
Na druhou stranu je třeba přiznat i pozitivní vliv provozování lyžařského areálu vzhledem
k odstranění částí porostů nepůvodní kleče ve sjezdových drahách.
V souvislosti s výše zmíněnou modernizací lyžařského centra v oblasti Pradědu mohou
kumulativní vlivy působit mírně negativně až významně negativně, v závislosti na rozsahu a
časovém postupu jednotlivých prací. Pro další dílčí záměry je třeba samozřejmě vypracovat
další naturové posouzení.
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5. Závěr a doporučená opatření
Předkládané naturové posouzení hodnotí možný vliv záměru na evropsky významnou
lokalitu Praděd a ptačí oblast Jeseníky, konkrétně na jednotlivé biotopy a druhy, které jsou
v rámci těchto území chráněny. Záměr byl předložen ve třech technologických variantách.
Jako varianta nulová je označena stávající situace bez výměny technologií, rozšiřování a
prodlužování sjezdových drah.

Při posuzování tohoto záměru je třeba rozdělit vlivy na ty během realizace záměru (tzn.
odstranění stávajícího lyžařského vleku, výstavbu nové lanové dráhy, pohyb stavební
mechanizace v území) a na vlivy během samotného provozu lanové dráhy a sjezdových tratí.
V období

realizace

bude

mít

posuzovaný

záměr

„Lanová

dráha

s odpojitelnými

čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
PRADĚD - JESENÍKY“ při dodržení všech níže uvedených zmírňujících opatření mírně
negativní vliv na některé z předmětů ochrany EVL Praděd. Dojde k zásahu (konkrétně ke
kácení, záboru území, narušení vegetace během stavebních činností) do okrajové části
kvalitních porostů acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410). Dále dojde k zásahům
(zábor území, poškození až úplná likvidace vegetace vlivem odstranění stávajícího
lyžařského vleku a výstavby nové lanové dráhy – patek, horní stanice lanové dráhy, obslužný
objekt, výkopy pro kabely, činnost stavební techniky a ovlivnění okolí jednotlivých stavebních
objektů)

do

stanovišť

alpínských

a

boreálních

vřesovišť

(4060),

vlhkomilných

vysokobylinných lemových společenstev nížin a horského až alpínského stupně (6430) i
acidofilních smrčin (Vaccinio-Piceetea) (9410), jež se v posuzovaném území vyskytují.
Negativní vlivy představuje šíření nepůvodních či ruderálních druhů během výstavby, v okolí
stavebních výkopů, stanic lanové dráhy a patek pro podpěry/sloupy a riziko eroze.
Část negativních vlivů v období výstavby lze ošetřit vhodnými stavebními postupy, použitím
vyhovujících stavebních mechanismů a jejich dopravy. Přesný postup stavebních prací a
jejich harmonogram je nutné upřesnit v dalších fázích zpracování projektové dokumentace.
V období provozu předpokládáme pouze mírný negativní vliv na zdejší stanoviště. Tato
ovlivnění souvisí se změnami výšky a fyzikálních vlastností sněhové pokrývky. Banaš et al.
(2009) nepotvrdil negativní ovlivnění stanovišť provozováním sjezdových tratí. V souvislosti
se zhutněním sněhové pokrývky a prodloužením jejího trvání a v součinnosti s dalšími
faktory (imise atd.) lze předpokládat např. expanzi brusnice borůvky na úkor ostatních druhů
a jiných typů vegetace, případně trav na úkor dvouděložných rostlin mimo brusnicové
porosty. Tyto vlivy se projevují v dlouhodobém časovém horizontu. Naopak při nízké
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sněhové pokrývce může docházet k mechanickému poškození vegetace při pojezdy rolbami.
Riziko pro okolní vegetaci představuje i vyjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať. Oproti nulové
variantě by nedocházelo k úpravě sněhové pokrývky v místech cca 6 m širokého pásu, který
je nyní upravován pod současným lyžařským vlekem. Riziko představuje i snazší přístup
k Petrovým kamenům díky posunutí výstupní stanice lanové dráhy do vyšší nadmořské
výšky.

Nulová varianta, tedy ponechání stávajícímu stavu, bude mít na předměty ochrany a
celistvost EVL Praděd mírně negativní vliv. Z hlediska pořadí navrhovaných variant je třeba
konstatovat, že vliv všech tří variant bude mírně negativní. Všechny varianty budou mít
stejný počet a velikost sloupů/podpěr, ve všech variantách se počítá se stejně velkou dolní
stanicí a příslušenstvím. Liší se pouze ve velikosti horní stanice a ve velikosti průseku pro
lanovou dráhu. Z tohoto důvodu se jako nejvhodnější varianta jeví vybudování odpojitelné
čtyřsedačkové lanové dráhy, jako méně vhodné pak vybudování odpojitelné šestisedačkové
lanové dráhy a neodpojitelné čtyřsedačkové lanové dráhy – vzhledem k větší velikosti jejich
horních stanic, navýšené kapacitě, resp. šířce průseku.
V rámci kategorie mírného vlivu je pořadí od varianty s nejmenším vlivem k nejvyššímu
následující: nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3.

Posuzovaný záměr nebude mít vliv na předměty ochrany (jeřábka lesního a chřástala
polního) a celistvost PO Jeseníky.

Posuzovaný záměr bude mít při dodržení všech navržených zmírňujících opatření
mírně negativní vliv na některé z předmětů ochrany a celistvost EVL Praděd.
Při dalším posuzování projektů v rámci lyžařského areálu je však třeba důsledně dbát
na možnost kumulace vlivů, zejména na lipnici jesenickou a zvonek jesenický,
především v souvislosti s rekonstrukcí či prodlužováním zbývajících lyžařských vleků.

V případě povolení realizace stavebního záměru orgány státní správy doporučujeme
důsledně dbát na dodržování následujících opatření:
Opatření k vyloučení či minimalizaci možných negativních vlivů na předměty ochrany
evropsky významné lokality

1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební

objekty,

je

nutno

monitorovat

nástup
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(neoindigenofytů) i ruderálních druhů a po konzultaci s příslušným orgánem ochrany
přírody (Správa CHKO Jeseníky) přistoupit v souladu s plánem managementových
opatření k jejich likvidaci.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
3. V místech výkopových prací se vyvarovat poškozování kořenového systému dřevin,
zhutňování půdy v kořenové zóně stromů, dlouhodobých navážek či nakupení zeminy
v blízkosti dřevin. Při výkopech v okolí kořenového systému dřevin kořeny nepřetínat, ale
ručně opatrně obkopat.
4. Nevjíždět těžkou stavební technikou do prostoru sjezdových tratí i mimo ně. K dopravě
materiálů při stavbě nové lanové dráhy (sloupy, patky pro sloupy/podpěry, konstrukce
horní stanice) využívat nákladní dopravní lanovku, případně vrtulník. Stejně tak
k odstranění stávajícího lyžařského vleku.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
9. Výkop pro kabel provádět ručně, vykopané drny a zeminu uložit zvlášť na připravenou
geotextilii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět. Pro zamezení
vytváření erozní rýhy zakládat příčně založeným drnem, možno doplnit příčně
naskládanými kameny. Výkop neprovádět při silných deštích.
10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo
k vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
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17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou
shodovat s patkami lanové dráhy) využívat po domluvě se Správou CHKO Jeseníky
k osetí osivo místní provenience, případně využít přísunu semen transportem sena
z přilehlých porostů.
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
19. Neumísťovat zařízení staveniště mimo stávající zpevněné plochy (využívat zpevněné
plochy u hotelu Figura a plochu hlavního parkoviště), mimo současné zpevněné plochy
nevytvářet žádné manipulační ani skladovací plochy.
20. Při provozu lanové dráhy a sjezdových tratí nezvyšovat stávající povolenou přepravní
kapacitu areálu, dodržovat povolené období zimního provozu, minimální výšku sněhové
pokrývky pro zahájení provozu, dodržovat zákaz instalace osvětlení, reprodukované
hudby a chemické úpravy sněhu a další tak, jak to stanovují Usnesení vlády ČR č. 808 a
809 z roku 2005.
21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
22. Neparkovat rolby, skútry a další motorová vozidla na území mimo zpevněné plochy na
území EVL tak, jak se v současnosti děje v horských acidofilních smrčinách východně od
hotelu Figura.
23. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
25. Provádět pravidelný biomonitoring živých složek prostředí se zaměřením na předměty
ochrany lokalit soustavy Natura 2000 s cílem vyhodnotit vliv realizovaného záměru na
dané předměty ochrany (4060 – alpínská a boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná
vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně, 9410 –
acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
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