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I. ÚVOD
I.1.

ZADÁNÍ

Předkládané „naturové hodnocení“1 v rámci Posudku2 (dále také Posouzení) vzniklo na
základě legislativního rámce vymezeného zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (dále též ZPV) a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění (dále též ZOPK). V tomto konkrétním případě se tedy jedná o oponentní
posudek k „naturovému hodnocení“, které bylo zpracováno v rámci „Dokumentace dle § 8
zákona č. 100/2001 Sb. – Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající
trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky; zpracovatel
Dokumentace RNDr. Bc. Jaroslav Bosák, MBA; zpracovatelka „naturového hodnocení“ Mgr.
et Mgr. Martina Fialová, Ecological Consulting a.s., listopad 2011).
Zadavatelem tohoto Posouzení je zpracovatel Posudku – firma AZ GEO, s.r.o., zastoupená
Ing. Lubošem Štanclem.

1

Tzn. posouzení vlivů záměru podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále též ZOPK).
Jedná se o posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality (EVL; dle § 3 písm. o) a § 45a ZOPK) a
ptačí oblasti (PO; dle § 45e ZOPK). PO a EVL , které požívají smluvní ochranu (§ 39 ZOPK) nebo jsou
chráněny jako zvláště chráněné území (§ 14 ZOPK) tvoří na území ČR tzv. Naturu 2000. Natura 2000 je
celistvá evropská soustava území se stanoveným stupněm ochrany, která umožňuje zachovat přírodní
stanoviště a stanoviště druhů v jejich přirozeném areálu rozšíření ve stavu příznivém z hlediska ochrany nebo
popřípadě umožní tento stav obnovit. Zatímco PO se díky legislativnímu rámci stávají součástí soustavy Natura
2000 automaticky, EVL se jí stanou de jure až po zřízení smluvní ochrany nebo po jejich vyhlášení zvl. chráněných
území (ZCHÚ). Soustava Natura 2000 tedy bude zcela kompletní teprve v den vyhlášení poslední EVL z
evropského seznamu. Je-li tedy v textu použito termínu „soustava Natura 2000“ (nebo „Natura 2000“) je nutno tento
výraz chápat v duchu uvedené poznámky.
2
Dle §9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
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I.2.

CÍL HODNOCENÍ

Cílem předkládaného Posouzení je prověřit správnost Dokumentace, resp. její části „naturového hodnocení“ záměru (dále též Hodnocení). Jedná se zejména o posouzení úplnosti
a správnosti v Hodnocení uvedených údajů a závěrů (viz následující kapitola „Postup
vypracování hodnocení“), zda záměr má nebo nemá významný negativní vliv na předměty
ochrany a celistvost3 konkrétních lokalit soustavy Natura 20004, a to ve všech posuzovaných
variantách.

I.3.

POSTUP VYPRACOVÁNÍ HODNOCENÍ

Při zpracování „naturového hodnocení“ je doporučeno postupovat dle „Metodiky hodnocení
významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů“ (Věstník MŽP, ročník XVII, částka 11, listopad 2007;
dále jen Metodika). V této metodice je popsána doporučená struktura a obsah jak
„naturového hodnocení“ záměru, které je součástí Dokumentace EIA, tak „naturového
hodnocení“ záměru jako součást Posudku EIA.
V rámci Dokumentace by v souladu s Metodikou mělo „naturové hodnocení“ obsahovat tyto
údaje (vhodné koncipovat jako vlastní kapitoly):
• Úvod – Zadání (zadavatel, na základě jakého požadavku hodnocení vzniklo); Cíl
(zjištění, zda záměr má významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost);
Postup zpracování hodnocení (souhrnný popis průběhu zpracování hodnocení,
výchozí podklady, způsob a termíny terénních šetření, odborné konzultace, právní
rámec hodnocení, použité metodiky, nejistoty (nepotvrzené předpoklady) při
vypracování hodnocení, ...).
• Údaje o záměru – Základní údaje (název, umístění a technický popis záměru, termíny
zahájení realizace a dokončení, kumulativní vlivy, přeshraniční vlivy, ...); Údaje o
vstupech (půda, voda, suroviny a energie, doprava, ...); Údaje o výstupech (emise do
ovzduší, odpadní vody, odpady, záření, hluk, vibrace, ...).
• Údaje o EVL a PO – Identifikace dotčených lokalit (lokality v přímém střetu a lokality
ovlivněné v souvislosti se vstupy či výstupy); Popis dotčených lokalit (charakteristiky
lokality, výčet předmětů ochrany); Dotčené předměty ochrany (výčet ovlivněných

3

Celistvostí u EVL a PO rozumíme udržení kvality lokality z hlediska naplňování jejích ekologických funkcí ve
vztahu k předmětům ochrany. V dynamickém pojetí jde o schopnost ekosystémů nadále fungovat způsobem,
který je příznivý pro předměty ochrany z hlediska zachování, popř. zlepšení jejich stávajícího stavu. Tento
pojem je také nutno chápat v širším smyslu jako integritu (viz angl. integrity v textu směrnice o stanovištích)
nejen topografickou či geografickou, ale též časovou, populační apod. Narušením celistvosti tak může být i
ochuzení druhové diverzity jednotlivých biotopů, přerušení přirozených komunikačních kanálů, migračních
cest nebo např. změny ekosystému způsobené zanesením nových druhů.
4
Obecně je cílem Natura hodnocení zjistit, zda záměry mají významný negativní vliv na předměty ochrany a
celistvost daných lokalit. Cílem tedy není stanovovat kompenzační opatření, hodnotit socioekonomické přínosy
ani stanovovat takové úpravy záměrů, které by vyžadovaly přepracování a doplnění o další varianty. Tyto
činnosti je však možno provést „doplňkově“ nad vlastní rámec Hodnocení.
HBH Projekt spol. s r. o.
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předmětů ochrany, které budou podrobeny dalšímu hodnocení, jejich charakteristiky a
vyhodnocení výskytu).
• Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO – Hodnocení úplnosti podkladů (podklady
týkající se záměru, podklady týkající se EVL a PO,...); Možné vlivy záměru
(kvantitativní a kvalitativní charakteristiky vlivů – intenzity, působení v různých
časových obdobích či sezónách, fragmentace,...); Hodnocení vlivů záměru na dotčené
předměty ochrany (popis předmětu ochrany s důrazem na jeho relevantní ekologické
nároky, kvantitativní a kvalitativní údaje – i ve vztahu k rozlohám na celém území ČR,
identifikace vlivů záměru na daný předmět ochrany v dotčené lokalitě, podíl ovlivněné
rozlohy/populace v dotčené lokalitě, významnost vlivů, závěr týkající se ovlivnění
daného předmětu ochrany, hodnocení vlivu záměru na celistvost lokalit5, hodnocení
kumulativních vlivů).
• Závěr – uvedení výsledného hodnocení, v případě více hodnocených variant jejich
porovnání
• Rejstříky a seznamy – seznam použitých podkladů, literatura, ...
• Přílohy – obvykle stanovisko OOP, na jehož základě se naturové hodnocení
zpracovává, dále mapové, případně další přílohy. V případě zjištění významných
negativních vlivů záměru může zadavatel od autorizované osoby požadovat
zpracování návrhu kompenzačních opatření. To má smysl jen tehdy, jestliže byl v
dokumentaci záměr prověřován ve variantách, z nichž však žádná nevedla k eliminaci
významných negativních vlivů. Navrhování kompenzačních opatření není primárně
úkolem autorizované osoby, stejně jako to není cílem procesu posouzení, proto v
případě jejich návrhu je vhodné je uvést odděleně od vlastního dokumentu hodnocení
a předejít tak formulačním nejasnostem v závěru. O kompenzačních opatřeních se de
iure může jednat až ve chvíli, kdy již je rozhodnuto o tom, že neexistuje jiné variantní
řešení bez významných negativních vlivů a že realizace záměru je v jiném veřejném
zájmu, převažujícím nad zájmem ochrany území Natury 2000 (resp. takto chráněných
fenoménů). Pokud závěr hodnocení konstatuje významný negativní vliv všech
předložených variant na EVL nebo PO, smí být takto hodnocený záměr realizován
pouze za podmínek uvedených v odst. 9 a 10 § 45i zákona.
V rámci Posudku by v souladu s Metodikou mělo „naturové hodnocení“ obsahovat tyto údaje
(vhodné koncipovat jako vlastní kapitoly):
• Úvod – Zadání (zadavatel, na základě jakého požadavku hodnocení vzniklo); Cíl
(prověření správnosti „naturového posouzení“ zpracovaného v rámci Dokumentace);
Postup zpracování hodnocení (souhrnný popis průběhu zpracování hodnocení).
• Základní údaje o záměru – název, rozsah (kapacita) a umístění záměru.
• Hodnocení vlivů záměru na EVL a PO – Posouzení úplnosti a správnosti
naturového hodnocení v Dokumentaci EIA (zhodnocení úplnosti – zjištění zda
hodnocené „naturové posouzení“ má všechny náležitosti – viz výše; kontrola
správnosti údajů o záměru, lokalitách, předmětech ochrany; kontrola správnosti
vyhodnocení významnosti vlivů; v případě zjištěných nedostatků rozhodnout, zda jsou
považovány za významné a vyžadují doplnění nebo přepracování dokumentace);

5

Viz pozn. 3; hodnotí se změny důležitých ekologických funkcí, redukce plochy, nik, diverzity, dochází
k fragmentaci a ke ztrátě či redukci klíčových charakteristik lokality
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•
•

•
•

6

7

8

Pořadí variant z hlediska vlivů na lokality; Zhodnocení navržených zmírňujících
opatření6
Závěr – shrnutí hlavních bodů hodnocení a hodnocení závěrečné
Návrh stanoviska7 – Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na
životní prostředí z hlediska jejich rozsahu a významnosti; Návrh opatření k prevenci,
vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní
prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí8; Pořadí variant (pokud byly předloženy a lze-li pořadí určit)
Rejstříky a seznamy – obdoba „naturového posouzení“ v rámci Dokumentace
Přílohy – obdoba „naturového posouzení“ v rámci Dokumentace

Z důvodu minimalizace negativních vlivů je třeba posoudit navržená zmírňující opatření, přestože by i bez
jejich uplatnění záměr nepředstavoval významné ovlivnění lokalit.
Závěrečným úkolem posudku EIA je navrhnout příslušnému úřadu stanovisko; naturové posouzení se zaměří
hlavně na body 1., 3. a 4. kapitoly III přílohy č. 6 ZPV
Do tohoto bodu budou shrnuty návrhy obsažené v „naturovém hodnocení“ v dokumentaci EIA (z pohledu
Natury 2000 jsou to zmírňující opatření), případně ještě doplněné posudkem EIA. Jestliže posudek navrhuje
vydání nesouhlasného stanoviska EIA z pohledu vlivů záměru na lokality Natury 2000 a byla navržena
kompenzační opatření ve smyslu § 45i odst. 9, resp. čl. 6.4 směrnice, lze je uvést v příloze, ale nikoli v této
části posudku EIA. Tato opatření mohou být totiž využita OOP pouze v případě, že se následně po procesu
EIA prokáže převaha jiného veřejného zájmu na realizaci záměru (viz příslušná kapitola k naturovému
hodnocení v dokumentaci EIA). Kompenzační opatření v tomto smyslu (podle ZOPK) neznamenají
vyloučení významného negativního vlivu záměru, tzn. nevedou ke kladnému stanovisku EIA
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II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZÁMĚRU
1. Název záměru:

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve
stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu
Praděd - Jeseníky

2. Rozsah (kapacita) záměru: Posuzovaný záměr se týká výměny technologie stávajícího
vleku za novou lanovou dráhu a prodloužení její délky. V
trase stávajícího lyžařského vleku „C“ by mělo dojít k
výměně současného lyžařského vleku s jednomístnými
unašeči za novou lanovou dráhu.
Prodloužení dráhy lanovky je plánováno o 35m v horní části a o 54,3 m v dolní části.
Turistická sjezdová dráha by měla být místně rozšířena ze stávajících 16-19m na cca 20-33m,
závodní sjezdovka by měla zůstat ve stejných rozměrech.
Hodnoceny byly tři technologické varianty záměru:
Varianta1 - lanová dráha s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, šířka
průseku min. 8,5m, rozměry horní stanice 28m2, kapacita 1640 osob/hodinu
Varianta2 - lanová dráha s neodpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 4 osoby, šířka
průseku min. 8,5m, rozměry horní stanice 45m2, kapacita 1640 osob/hodinu
Varianta 3 - lanová dráha s odpojitelným uchycením vozů (sedaček) pro 6 osob, šířka průseku
min. 11m, rozměry horní stanice 42m2, kapacita 2400 osob/hodinu
Jednotlivé varianty se mezi sebou liší zejména velikostí horní stanice, šířkou průseku pro
výstavbu a provoz lanové dráhy a počtem přepravených osob. U odpojitelných variant budou
přes letní období sedačky skladovány uvnitř dolní stanice lanovky
Současná mobilní horní stanice, která je během letní odstávky vleku vždy odvážena, bude
v rámci záměru nahrazena stanicí trvalou, s jednotnou hloubkou základů u všech variant
1,5m.
Součástí horní stanice má být i obslužný domek o rozměrech 4m2, kde bude umístěna část
technologie lanové dráhy a který bude propojen s horní stanicí lanovky kabelem.
Podpěrné sloupy lanovky o výšce 7 – 9,5 m budou montovány do míst stávajících patek, které
budou zvětšeny max. na 3,05 x 4 m, hloubka 2 m.
Podél celé trasy lanové dráhy bude v zemi zakopán kabel propojující horní a dolní stanici
lanovky. Výkop pro kabel bude mít šíři 40cm.
Dolní stanice lanovky o rozměrech 30,5x20m a max. hloubce 6m ve všech variantách má být
dle záměru umístěna na okraji horské smrčiny. Ve spodním patře stanice bude umístěna dílna,
servisní stání pro 4 rolby a 9 skútrů a sklad pohonných hmot. V garážích bude kompletně
řešen odvod odpadních vod, které budou svedeny do odlučovače ropných látek umístěného
v objektu. Čistá voda pak bude vypouštěna do příkopu u komunikace.
Celkový počet skácených stromů v rámci záměru ve variantě 1 a 2 je odhadován na 39 (v
prostoru dolní stanice 23 stromů a v prostoru rozšíření lanové dráhy 16). V případě varianty 3
(6ti místná sedačka) je počet stromů nutných pokácet vyšší – průsek je u této varianty
stanoven na 11m.
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3. Termín realizace záměru:

2012, délka realizace záměru je 3 měsíce.

4. Umístění záměru:

Stávající lyžařský areál Praděd - Jeseníky.
stát:
Česká republika
kraj:
Moravskoslezský
obec:
Malá Morávka
katastrální území: Malá Morávka
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III. HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA EVL A PO
Relevantní část Dokumentace o hodnocení vlivů záměru na životní prostředí, která se týká
vlivu záměru na soustavu Natura 2000 („natura hodnocení“), byla vypracována Mgr. et Mgr.
Martinou Fialovou, držitelkou autorizace k provádění posouzení podle § 45i zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění, rozhodnutí č. j. 77466/ENV/10, 2360/630/10. Uvedené
„naturové hodnocení“ tvoří v rámci Dokumentace samostatnou Přílohu č. 6 s tím, že
v Dokumentaci jsou z „naturového hodnocení“ převzaty zásadní popisné informace,
vyhodnocení, závěry a zmírňující opatření9.
Jak již bylo uvedeno v úvodu, přestože struktura hodnocení vlivů dle §45i zákona č. 114/1992
Sb. (dále jen Zákon) není v naší legislativě pevně ukotvena, je při zpracování „naturového
hodnocení“ a tedy i hodnocení úplnosti dokumentace doporučeno vycházet z Metodiky –
následující posouzení „naturového hodnocení zpracovaného v rámci Dokumentace“ proto
vychází a odvolává se právě na strukturu doporučenou Metodikou.

III.1. POSOUZENÍ

A

III.1.1.

„1 ÚVOD

ÚPLNOSTI
V DOKUMENTACI EIA
POSOUZENÍ KAPITOLY
ZÁMĚRU“ (STR. 4 - 9)

SPRÁVNOSTI

NATUROVÉHO

HODNOCENÍ

A STRUČNÝ POPIS POSUZOVANÉHO

V této kapitole je spojen úvod, popis záměru a zřejmě by měla zahrnovat i část vstupy a
výstupy, které v hodnocení samostatně zmíněny nejsou.
V části věnované úvodu je uveden záměr, který je předmětem posuzovaného hodnocení. Dále
je zde uveden důvod zpracování, tj. stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky ze
dne 20.2.2011 (č.j. 109/JS/11), které nevyloučilo významný negativní vliv uvedeného záměru
na EVL Praděd a Po Jeseníky. Cílem zpracování je tedy zjistit, zda uvedený záměr má nebo
nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost lokalit.
V textu je popsán průběh hodnocení, počet a termíny terénních průzkumů, jakož i
nejdůležitější použité podklady a odborníci, s nimiž byl záměr konzultován.
Stanovisko posuzovatele: Bez zásadních připomínek. Mohl by zde být více nastíněn právní
rámec „naturového hodnocení“. Sloučení kapitol úvod a popis záměru působí poněkud
nepřehledně.
Popis záměru je proveden standardně, popsány jsou všechny tři technologické varianty a
jejich hlavní parametry. Nulová varianta je zde pouze zmíněna, v dalším textu není hodnocena
srovnatelně s dalšími variantami. Je „zhodnocena“ stručněji ve zvláštní části textu. Popsána je
zde organizace výstavby a její termín.

9

Zmírňující opatření jsou do Dokumentace převzata všechna až na bod č. 16 na str. 49 Hodnocení:
Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo k vyšlapávání nových
cestiček pod lanovou dráhou. Ke zmírňujícím opatřením se v rámci tohoto posudku vyjadřujeme samostatně
v kap. III.3.
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Stanovisko posuzovatele: Popis záměru je proveden dostatečně, uveden je zdroj dalších
informací v Oznámení záměru. Přínosem by byl podrobnější popis současného stavu (rozměry
patek podpěr, výška podpěr atd.), umožnilo by to lépe zhodnotit vážnost zásahu.
Kumulativní vlivy v této kapitole nejsou vůbec uvedeny, což není v souladu s Metodikou.
Protože však Metodika má pouze doporučující charakter, lze tento postup akceptovat.
Kumulativní vlivy jsou souborně vyhodnoceny v kapitole č. 4 Hodnocení „Vyhodnocení vlivů
na celistvost lokalit a hodnocení možných kumulativních vlivů“. Jako nejzávažnější
kumulativní vliv je zde uvedena předpokládaná modernizace lyžařského centra Praděd –
Jeseníky. Dále je v této kapitole správně zmíněna kumulace s letní turistikou, vliv plošné
acidifikace a eutrofizace a pozitivní vliv provozování lyžařského areálu v souvislosti s
odstraněním části porostů nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo). Další kumulativní vlivy
nejsou uvažovány.
Stanovisko posuzovatele: Stanovisko posuzovatele ke kumulativním vlivům je uvedeno u
kapitoly III.1.5. Posudku.
Část vstupy a výstupy je volně včleněna do textu kapitoly, což významně snižuje
přehlednost. Navíc je tato část nekompletní, většina chybí. Mezi vstupy je zahrnut zábor půdy
trvalý i dočasný. U tohoto záměru jde zřejmě o vstup, který je nejdůležitější. Chybí však
faktor dopravy (ve fázi realizace i provozu) a další (nároky na energetické zdroje, vodu a
ostatní suroviny). Do výstupů byly zahrnuty zaolejované vody a částečně odpady, faktory
jako emise, hluk, osvětlení atp. však chybí.
Stanovisko posuzovatele: Část vstupy a výstupy je zpracována nekompletně. Avšak
díky tomu, že posuzovatelé mají možnost čerpat i z Dokumentace EIA, kde je zpracování
vstupů a výstupů dostatečné, nepovažujeme toto pochybení za významné.

III.1.2.

POSOUZENÍ KAPITOLY „2 CHARAKTERISTIKA LOKALIT SOUSTAVY
NATURA 2000 POTENCIÁLNĚ DOTČENÝCH POSUZOVANÝM ZÁMĚREM“
(STR. 9 - 25)

Identifikace dotčených lokalit (str. 10) proběhla vzhledem k typu záměru na základě
územního překryvu lokalit soustavy Natura 2000 a záměru. Jako potenciálně dotčené byly
určeny EVL Praděd a PO Jeseníky, na jejichž území se záměr nachází. Další EVL a PO se dle
„naturového hodnocení“ v širším okolí nenacházejí.
Stanovisko posuzovatele:
Potenciálně dotčené lokality soustavy Natura 2000 byly
identifikovány správně. V bližším okolí záměru se nacházejí sice ještě další lokality: EVL
Javorový vrch (4,5 km), EVL Karlova Studánka (5 km) a EVL Keprník (9 km), ty však
vzhledem k předmětům ochrany a typu posuzovaného záměru není nutné považovat za
dotčené. Stejná je situace i u nejbližší další ptačí oblasti Králický Sněžník (18km).
Popis dotčené evropsky významné lokality (str. 11 – 22) a ptačí oblasti (str. 22 – 25)
V této části je na základě vyhodnocení v předchozí části (str. 10) uveden podrobný popis EVL
Praděd a PO Jeseníky.
EVL Praděd je popsána poměrně zevrubně. Vedle všeobecných informací je většina textu
věnována přírodním biotopům a druhům, které se zde vyskytují. Jsou zde uvedeny informace
o všech druzích, které jsou předměty ochrany EVL bez ohledu na to, zda následně byly nebo
nebyly vyhodnoceny jako potenciálně dotčené. Jiná je situace u biotopů, jež jsou předměty
ochrany EVL. U nich jsou uvedeny informace pouze pokud byly následně identifikovány jako
potenciálně dotčené. Některé části textu byly převzaty z www.natura2000.cz, většina textu je
HBH Projekt spol. s r. o.
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směrodatná a má přínos pro další hodnocení vlivů. Součástí popisu EVL je také tabulka
s předměty ochrany a jejich rozlohou a procentuálním podílem v rámci EVL. Na obrázku č. 2
je znázorněno orientační rozložení biotopů a záměru.
PO Jeseníky je zpracována v podobném stylu jako předchozí část. Uvedeny jsou všechny
předměty ochrany s relevantním popisem.
Stanovisko posuzovatele: Tato část je zpracována dostatečně a správně. Správně jsou také
uvedeny všechny předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky a podrobná charakteristika
předmětů ochrany, které se nacházejí v dotčeném území. U popisů dotčených předmětů
ochrany jsou uvedeny i poznatky z více zdrojů, které napomáhají lepší orientaci v problému a
následnému vyhodnocení vlivů. Údaje o procentuálních podílech a stavu předmětů ochrany
odpovídají aktuálním poznatkům. Na úrovni biotopů by bylo vhodné pro srovnání uvést i
jejich reprezentativnost a zachovalost.
Přínosem by bylo lepší grafické znázornění biotopů v okolí záměru. Obrázek č. 2 je pouze
hrubě orientační, nejsou zde například zobrazeny ani sjezdové trasy záměru.
U PO Jeseníky by bylo vhodné pro korektnost uvést nařízení vlády, kterým byla v roce 2004
vymezena, tj. Nařízení vlády č. 599/2004 Sb.
Jako nedostatek pak vnímáme zejména nevymezení dotčeného území záměru, i když se na
toto území odkazují zpracovatelé hodnocení při identifikaci dotčených předmětů ochrany.
Jelikož jsou ale nejzásadnější vlivy záměru soustředěny do jeho blízkého okolí (zábor půdy
stavbou lanovky i plochou sjezdovky, degradace vzácných biotopů neukázněnými
návštěvníky na svazích a hřebenu Vysoké Hole) a vyplývá to částečně i z textu hodnocení,
považujeme za dotčené území pro toto hodnocení kromě samotného vleku a sjezdovek také
blízké okolí sjezdových tratí vleku „C“ spolu s hřebenovou částí Vysoké Hole, zahrnující
Petrovy kameny.
I když je možné považovat přesné nevymezení dotčeného území za chybu, identifikace
dotčených předmětů ochrany proběhla správně. Toto pochybení je tedy možné označit spíše
za formální.
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III.1.3.

POSOUZENÍ KAPITOLY „3 VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA DOTČENÉ
PŘEDMĚTY OCHRANY“ (STR. 9 - 25)

POSOUZENÍ

SPRÁVNOSTI IDENTIFIKACE POTENCIÁLNĚ DOTČENÝCH PŘEDMĚTŮ

OCHRANY

V úvodu kapitoly 3. Vyhodnocení vlivů záměru na dotčené předměty ochrany zpracovatel
hodnocení definoval konkrétní předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, které mohou
být dotčeny výstavbou a/nebo provozem záměru. Důvod zařazení jednotlivých předmětů
ochrany mezi potenciálně dotčené není explicitně uveden v jejich přehledu, ale je zřejmý
z textu předchozí kapitoly, ve které je uvedena jejich charakteristika a výskyt v daném území.
Riziko negativního ovlivnění v souvislosti s výstavbou a provozem záměru bylo konstatováno
u předmětů ochrany, které jsou uvedeny v následujících tabulkách (Tabulka 1, Tabulka 2),
odůvodnění je převzato z ostatního textu hodnocení a uvedeno zde pro přehlednost.
Tabulka 1:Předměty ochrany EVL Praděd, které byly identifikovány jako potenciálně dotčené
předmět ochrany
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
4060 Alpínská a boreální vřesoviště
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva
nížin a horského až alpínského stupně
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých
svahů

Odůvodnění

dané typy přírodních stanovišť se vyskytují
v území, které bude přímo ovlivněno
výstavbou a provozem záměru.

endemity Petrových kamenů, možnost
ovlivnění konstatována v souvislosti
s vyšším rizikem návštěvy vrcholové skály
Petrových kamenů neukázněnými lyžaři při
provozu záměru.

*zvonek jesenický (Campanula gelida)
*lipnice jesenická (Poa riphaea)
* symbol značí prioritní druhy

Tabulka 2:Předměty ochrany PO Jeseníky, které byly identifikovány jako potenciálně dotčené
předmět ochrany

Odůvodnění
možnost ovlivnění konstatována
v souvislosti se zásahem do acidofilních
smrčin, tedy potenciálně vhodného biotopu
druhu.

jeřábek lesní (Bonasa bonasia)

Možnost ovlivnění ostatních předmětů ochrany daných lokalit soustavy Natura 2000 byla
vyloučena na základě toho, že se v dotčeném území a jeho blízkém okolí nevyskytují.
Negativní ovlivnění bylo vyloučeno u předmětů ochrany, které jsou uvedeny v následujících
tabulkách (Tabulka 3, Tabulka 4).
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Tabulka 3: Předměty ochrany EVL Praděd, u kterých byl možný vliv záměru vyloučen
předmět ochrany
4080 Subarktické vrbové křoviny
7110 *Aktivní vrchoviště
7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště
8110 Silikátové sutě horského až niválního stupně
(Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)
9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum
91D0 *Rašelinný les
šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

Odůvodnění

Typ přírodního stanoviště se nevyskytuje
v území, které bude ovlivněno výstavbou a
provozem záměru.

Druh se nevyskytuje v území, které bude
ovlivněno výstavbou a provozem záměru.

* symbol značí prioritní typy přírodních stanovišť

Tabulka 4: Předměty ochrany PO Jeseníky, u kterých byl možný vliv záměru vyloučen
předmět ochrany

Odůvodnění
druh se nevyskytuje v území, které bude
ovlivněno výstavbou a provozem záměru,
ani jeho blízkém okolí.

chřástal polní (Crex crex)

Stanovisko posuzovatele: S výsledky provedené identifikace potenciálně dotčených předmětů
ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky je možno souhlasit. Formálním nedostatkem, který
snižuje přehlednost textu, je neuvedení důvodu pro zařazení jednotlivých předmětů ochrany
mezi potenciálně dotčené v této části textu hodnocení.
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POSOUZENÍ

SPRÁVNOSTI VYHODNOCENÍ VÝZNAMNOSTI VLIVŮ NA PŘEDMĚTY
OCHRANY A CELISTVOST

Vlivy záměru byly hodnoceny pro jednotlivé posuzované varianty, a to zvlášť pro fázi
realizace (výstavby) a provozu záměru. Pro hodnocení významnosti negativních vlivů
realizace záměru byla zpracovatelem hodnocení použita tříbodová stupnice:
hodnota

termín

Popis
negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK.

-2

významný
negativní
vliv

Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné schválit pouze v případech
určených 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
příslušného druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv.

-1

mírně
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.

Stanovisko posuzovatele: Způsob hodnocení významnosti negativních vlivů záměru je
v souladu s Metodikou. Zvolený přístup k hodnocení lze považovat za vhodný a správný.
Posouzení správnosti hodnocení úplnosti podkladů pro posouzení
Zpracovatel naturového hodnocení opomenul explicitně vyhodnotit úplnost a dostatečnost
podkladů pro zpracování hodnocení. Z textu hodnocení je však zřejmé, že byly použity jak
podklady popisující záměr zpracované projektantem Ing. Ivo Vzatkem (příprava projektu ve
fázi studie), tak i relevantní informace o stavu a výskytu předmětů ochrany EVL Praděd a PO
Jeseníky pocházející z vlastních terénních průzkumů zaměřených na záměrem přímo dotčené
území, aktualizace mapování biotopů poskytnuté AOPK ČR, konzultací s odborníky a mnoha
odborných studií a publikací, jejichž výčet je uveden v seznamu literatury a jsou citovány na
příslušných místech textu hodnocení.
Stanovisko posuzovatele: Zpracovatel naturového hodnocení nevyhodnotil úplnost a
dostatečnost podkladů pro zpracování hodnocení (tj. chybí příslušná kapitola definovaná
Metodikou). Lze konstatovat, že podklady, které byly zpracovatelem hodnocení použity, jsou
dostatečné pro zpracování naturového hodnocení.
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Posouzení správnosti definovaných možných vlivů záměru
Možné vlivy záměru nejsou souhrnně popsány ve zvláštní kapitole. Předpokládané vlivy
záměru na jednotlivé předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky, které byly identifikovány
jako potenciálně dotčené, jsou uvedeny v tabulce hodnocení vlivů (Tab. 5 naturového
hodnocení), a to jako zdůvodnění hodnotitelem stanovené bodové hodnoty významnosti vlivů,
a také v textu hodnocení po tabulce následujícím. Uvažovány jsou následující negativní vlivy
záměru pro fázi výstavby:
• narušení až likvidace vegetace ve fázi odstraňování současného lyžařského vleku, sanaci
stávajících patek sloupů a vybudování nákladní dopravní lanovky,
• narušení až likvidace vegetace při výstavbě nové lanové dráhy v prodloužené trase
lyžařského vleku, při výstavbě nové horní vratné stanice lanové dráhy a dolní stanice
lanové dráhy s příslušenstvím a skladem pro pohonné hmoty, parkovacími místy pro
sněžné mechanismy,
• narušení vegetace výkopy pro pokládku kabelů,
• pohyb kráčejícího bagru v trase lanové dráhy,
• riziko havárie stavebních mechanismů,
• expanze ruderálních, příp. invazních druhů do stavbou narušených porostů.
• doprava malých stavebních mechanismů
Pro fázi provozu pak:
• narušení stanovišť 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 v souvislosti se změnami sněhových poměrů
(výška, zhutnění, delší doba trvání sněhové pokrývky)
• vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať, zejména směrem k Petrovým kamenům.
Lze konstatovat, že zpracovatelem hodnocení definované možné negativní vlivy odpovídají
skutečnosti a není třeba doplňovat další možné negativní vlivy, které by byly relevantní
předmětům ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky.
Je však nutné podotknout, že u popisu možných vlivů záměru nejsou dostatečně zohledněny
rozdíly mezi jednotlivými posuzovanými aktivními variantami technologického řešení záměru
- varianta 1 (čtyřsedačková lanová dráha odpojitelná), varianta 2 (čtyřsedačková lanová dráha
neodpojitelná) a varianta 3 (šestisedačková lanová dráha odpojitelná). Je zřejmé, že možné
vlivy záměru jsou pro všechny tři posuzované varianty povahou shodné, intenzitou se však
mohou lišit. Největší rozdíl mezi variantami spočívá ve vyšší kapacitě lanovky ve variantě 3,
který je relevantní pro fázi provozu - nutno podotknout, že tento rozdíl je v naturovému
hodnocení zohledněn. Mezi variantami však existují další rozdíly, které jsou uvedeny
v popisu posuzovaného záměru (kapitola 1 naturového hodnocení), ale v hodnocení vlivů již
zohledněny nejsou, jako je např. rozdílná minimální šířka průseku pro lanovou dráhu (8,5 m
(varianta 1, 2), 11 m (varianta 3)) nebo velikost základu horní vratné stanice lanové dráhy (7 x
4 m (varianta 1), 9 x 5 m (varianta 2), 7 x 6 m (varianta 3)). Tyto rozdíly je třeba vzít v úvahu
při hodnocení významnosti vlivů na dotčené předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky,
které je třeba provést pro jednotlivé varianty záměru.
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Stanovisko posuzovatele: Hodnocení neobsahuje souhrnný popis možných negativních vlivů
záměru (tj. chybí příslušná kapitola definovaná Metodikou). Jedná se o formální chybu, která
snižuje přehlednost a transparentnost hodnocení. Text je nepřehledný, zejména co se týče
rozlišení vlivů jednotlivých posuzovaných variant, které se svou intenzitou liší.
Posouzení správnosti vyhodnocení významnosti vlivů záměru na potenciálně dotčené
předměty ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky
Zpracovatel hodnocení uvádí následující hodnocení významnosti vlivů záměru na daný
předmět ochrany:
předmět ochrany
6150 Silikátové alpínské a boreální trávníky

fáze realizace
var. 1 var. 2 var. 3
-1
-1
-1

fáze provozu
var. 1 var. 2 var. 3
-1/0
-1/0
-1

Zvolené bodové hodnocení vlivu odpovídá tomu, že prodloužením trasy lanové dráhy v horní
části o cca 35 m (do nadmořské výšky cca 1437 m) a výstavbou horní stanice lanovky a
obslužného domku budou dotčeny pouze fragmenty a přechodné části stanoviště 6150, které
se zde vyskytuje v jemné mozaice s převládající subalpínskou brusnicovou vegetací stanoviště 4060 (Bureš et al. 2008). Realizací záměru nebude zasaženo těžiště výskytu
stanoviště 6150, které se nachází ještě výše, na vrcholovém plató Vysoké hole a v okolí
Petrových kamenů.
Po prodloužení lanové dráhy bude následovat odpovídající prodloužení sjezdových tratí, které
rovněž zasáhne výše zmíněnou mozaiku stanovišť, která se zde nachází. Je zřejmé, že pomocí
regulačních opatření (stanovená nutná minimální výška sněhové pokrývky, přerušení provozu
vleku v případě objevení se vegetace nebo prosvítání půdního/skalního povrchu na sjezdovce
– Usnesení vlády ČR č. 808 a 809) a organizačních opatření (zachytávání sněhu sněhovými
ploty a jeho rozhrnování po sjezdovce sněžnými mechanismy), které jsou stávající praxí, je
zajištěna dostatečná výška sněhové pokrývky tak, aby se zamezilo mechanickému narušování
vegetace. Na druhou stranu vyšší sněhová pokrývka a její zhutnění a následné delší období
jejího trvání a zkrácení vegetační sezóny bude zvýhodňovat druhy, které jsou k těmto
faktorům tolerantní (typicky Vaccinium myrtillus a další druhy) na úkor typických druhů
vegetace vyfoukávaných alpínských trávníků, případně zapojených alpínských trávníků, které
budou z mozaiky postupně mizet. Proto je třeba i tyto plochy považovat z hlediska stanoviště
6150 za přímo dotčené. Ve variantě 3, která by znamenala zvýšení stávající kapacity
lyžařského vleku na zhruba dvojnásobek, je navíc třeba zohlednit vyšší zátěž biotopů lyžaři a
také vyšší pravděpodobnost jejich vyjíždění z vymezené sjezdovky, jejíž kapacita je omezená.
Kvantitativní údaje
V naturovému hodnocení nejsou výše uvedené vlivy na stanoviště 6150 kvantitativně
vyhodnoceny. Pro posouzení správnosti vyhodnocení významnosti vlivů na tento typ
přírodního stanoviště jsme jej v rámci možností (viz dále) provedli, a to pro jednotlivé
posuzované aktivní varianty záměru. Určení plochy, která bude zasažena výstavbou lanovky,
její horní stanice a obslužného domku a také plánovaným prodloužením a rozšířením
sjezdovky v horní části, není problém. Je výsledkem součtu
• plochy desetimetrového pracovního pásu podél trasy lanové dráhy v horních 10 m
prodloužené trasy lanové dráhy, kde se dle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008)
nachází stanoviště 6150 v mozaice s dalšími biotopy (úsek mezi turistickým chodníkem
a horní vratnou stanicí lanovky), tj. 100 m2
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•

(Pozn. zde aplikujeme stejný přístup jako zpracovatel hodnocení, který se jeví jako
vhodný a odpovídá principu předběžné opatrnosti – ve skutečnosti totiž nedojde
k významnému narušení nebo likvidaci vegetace v celém tomto pásu)
• plochy zničené výstavbou horní stanice lanovky (základna 7 x 4 m (varianta 1), 9 x 5 m
(varianta 2), 7 x 6 m (varianta 3)) a obslužného objektu (2 x 2 m) včetně okolí těchto
objektů, kde bude vegetace v souvislosti s jejich výstavbou i následným provozem
lanovky ovlivněna (předpokládat lze změnu mikroklimatických poměrů, pohyb osob,
manipulační práce…). Zde je opět s ohledem na princip předběžné opatrnosti plocha
nadhodnocena a uvažován je 10 m široký pracovní pás kolem obou objektů, a to se
zanedbáním toho, že se pásy obou objektů částečně překrývají a rovněž se překrývají s
pásem podél lanovky a s plochou rozšířené sjezdovky. Tato plocha činí 792 m2 (varianta
1), 869 m2 (varianta 2), 846 m2 (varianta 3).
• plochy, o kterou bude prodloužena a rozšířena sjezdovka v horní části, tj. 2.914 m2
Celková výměra zasažené plochy pak činí 3 806 m2 (varianta 1), 3 883 m2 (varianta 2), 3 860
m2 (varianta 3) – tedy pro všechny varianty zhruba 0,4 ha.
Určení plochy stanoviště 6150, která bude záměrem takto zasažena, je naopak poněkud
problematické. V rámci aktualizace mapování biotopů nebylo stanoviště 6150 na zmíněných
plochách vůbec vymapováno (Pozn.: v rámci původního mapování biotopů byl vymapován
polygon biotopu A1.1, který se částečně nachází na ploše plánovaného rozšíření sjezdovky).
Podle mapy aktuální vegetace (Bureš et al. 2008), která je podrobnější, se zde vyskytují
porosty Cetrario-Festucetum deschampsietosum, Cetrario-Festucetum callunetosum
představující stanoviště 6150 a Avenello-Callunetum představující stanoviště 4060.
Navrhovaná horní stanice lanovky leží v porostu, který je mozaikou brusnicové vegetace a
vyfoukávaných alpínských trávníků v poměru cca 1:1, dále se v prostoru vyskytují dva shluky
suchých smrků. Obecně v prostoru nad turistickým chodníkem mírně převažuje brusnicová
vegetace nad vyfoukávanými alpínskými trávníky (cca 3:2), pod turistickým chodníkem na
ploše plánovaného rozšíření sjezdovky je to podíl cca 1:1 v horní části. Níže pak biotop A1.1
postupně zcela mizí a vegetace přechází v mozaiku brusnic a borovice kleče (Pinus mugo), v
dolní části s převahou kleče. Celkově lze odhadnout, že z celé výše definované plochy tvoří
stanoviště 6150 přibližně 30% (cca 50 % tvoří brusnicová vegetace, cca 20 % porosty
borovice kleče).
Na základě tohoto hrubého odhadu lze pak spočítat, že plocha stanoviště 6150, která bude
negativně dotčena realizací záměru, je přibližně 0,12 ha. Celková rozloha stanoviště 6150
v EVL Praděd je přibližně 252,28 ha, plocha biotopu A1.1 je přibližně 191,88 ha (Pozn.: tyto
hodnoty nezahrnují např. právě plochy, které budou dotčeny posuzovaným záměrem),
záměrem ovlivněná plocha stanoviště tedy představuje cca 0,05 % celkové výměry stanoviště
6150, resp. cca 0,06 % výměry biotopu A1.1 v EVL Praděd.
Vlivy, které souvisí s neukázněností lyžařů a jejich možným vyjížděním mimo vymezenou
plochu sjezdovky, objektivně kvantifikovat nelze. Je možné pouze vyhodnotit, že jejich
intenzita bude vyšší v případě šestisedačkové lanovky, která představuje variantu 3.
Stanovisko posuzovatele: významnost vlivů jednotlivých variant záměru na stanoviště 6150
Silikátové alpínské a boreální trávníky byla vyhodnocena správně pro období výstavby i
provozu záměru, s uvedeným bodovým hodnocením významnosti vlivů lze souhlasit.
Kvantitativní hodnocení nebylo provedeno pravděpodobně záměrně vzhledem k jeho
problematičnosti a nutnosti výpočty založit na odhadech zastoupení stanoviště v mozaikách,
jak je patrné z výše uvedeného textu. Kvantitativní data je zde nutno brát jako velmi přibližná
a mohou sloužit pouze jako hrubé vodítko při stanovování významnosti vlivů. Jejich nepoužití
v hodnocení proto v tomto případě nepovažujeme za závažný nedostatek. Námi provedené
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kvantitativní hodnocení potvrzuje správnost zvolené bodové hodnoty významnosti vlivů
záměru.
4060 Alpínská a boreální vřesoviště
Zpracovatel hodnocení uvádí následující hodnocení významnosti vlivů záměru na daný
předmět ochrany:
předmět ochrany
4060 Alpínská a boreální vřesoviště

fáze realizace
var. 1 var. 2 var. 3
-1
-1
-1

fáze provozu
var. 1 var. 2 var. 3
-1/0
-1/0
-1/0

Stanoviště 4060 patří v rámci dotčených přírodních biotopů k plošně nejvíce zasaženým.
Alpínská a boreální vřesoviště se v dotčeném území vyskytují v horních partiích svahů
v místech rozšíření sjezdové tratě a také pod lanovkou a v místě plánované horní stanice
lanové dráhy, kde dojde v místech stavebních a výkopových prací k přímé likvidaci stanoviště
a v okolí těchto zásahů k jejímu ovlivnění. Vliv realizace záměru byl bez ohledu na variantu
záměru hodnocen jako mírně negativní, s čímž je možno souhlasit.
S plošným vymezením zasažené subalpínské brusnicové vegetace uvedeným v rámci
hodnocení však zcela souhlasit nelze. Zpracovatelé hodnocení uvádí jako dotčenou plochu cca
3000 m2, a popisují ji jako „desetimetrový pracovní pás podél trasy lanové dráhy v daném
typu vegetace“. Naprosto však dále chybí jakékoli plošné vyměření tohoto typu vegetace
v rámci rozšíření sjezdové dráhy, které rozhodně nelze považovat za marginální a i když vliv
změněných podmínek v souvislosti s provozem sjezdovky na stanoviště 4060 nebude zásadní
(viz dále), nelze ho zanedbat. Dle našich výpočtů je tato plocha stanoviště alpínských a
boreálních vřesovišť dotčená v rámci rozšíření sjezdové tratě přibližně 3000 m2, tj. celkově by
měla být dotčená a zasažená plocha stanoviště 4060 přibližně 6000 m2, tedy dvojnásobná
oproti vymezení uvedeném zpracovatelem hodnocení.
Stanoviště 4060 je v rámci SV svahů Vysoké hole a celkově i celé EVL Praděd plošně velmi
rozšířeným typem vegetace (zaujímá plochu cca 250,23 ha) a výměra dotčených ploch i tak
představuje jen zlomek procenta jeho plošného zastoupení v rámci této EVL - dotčené plochy
činí 0,24 % z celkové rozlohy stanoviště 4060 v rámci EVL Praděd. Při kalkulaci pouze
s rozlohami biotopu A2.2 představují dotčené plochy cca 0,27 % z celkové plochy biotopu
A2.2 v rámci EVL.
Ve fázi provozu nebude mít záměr na fungování stanoviště 4060 a jeho stav zásadní vliv.
Důvodem je vysoká adaptibilita brusnicové vegetace na podmínky dlouhodobě vyšší vrstvy
sněhové pokrývky, která nutně souvisí s provozem sjezdových drah. Posun tání sněhové
pokrývky na plochách stanoviště 4060 vegetace dobře snáší, resp. dominantnímu druhu
porostů brusnici borůvce (Vaccinium myrtillus) takové podmínky spíše vyhovují (Skuhravá
2008). Souvisí to také s tím, že stanoviště 4060 se přirozeně vyskytuje na plochách, kde je
sněhová pokrývka vysoká a období s dostatečnou sněhovou pokrývkou i bez přítomnosti
sjezdových tratí samo o sobě delší, na rozdíl od vyfoukávaných a na sněhovou pokrývku
chudých ploch náhorních plošin, které se vyskytují převážně až výše na vrcholovém plató
Vysoké hole. Poněkud přísněji mohl být hodnocen vliv varianty 3, neboť i přes všechna výše
uvedená fakta adaptibility stanoviště na provoz sjezdových tratí, představuje více než
dvojnásobné zvýšení kapacity vleku mnohem větší tlak na tento biotop a proto se domníváme,
že vliv záměru ve fázi provozu by měl být v případě varianty 3 hodnocen jako mírně
negativní. Přestože lze předpokládat, že na daných plochách se biotop brusnicové vegetace
dále udrží, je zároveň odůvodněné předpokládat, jak je také správně v rámci hodnocení
poznamenáno, že dojde k unifikaci společenstva směrem k druhově chudým porostům
s výraznou převahou druhu Vaccinium myrtillus (Skuhravá 2008).
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Stanovisko posuzovatele: Přes rozdílný názor na vymezení dotčených ploch stanoviště 4060
Alpínská a boreální vřesoviště je možné souhlasit s hodnocením významnosti vlivů
jednotlivých variant záměru v období výstavby i provozu záměru. Přísněji mohl být hodnocen
vliv varianty 3 ve fázi provozu, kde se přikláníme k mírně negativnímu vlivu.
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského
stupně
Zpracovatel hodnocení uvádí následující hodnocení významnosti vlivů záměru na daný
předmět ochrany:
předmět ochrany
6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová
společenstva nížin a horského až alp. stupně

fáze realizace
var. 1 var. 2 var. 3
-1

-1

-1

fáze provozu
var. 1 var. 2 var. 3
-1/0

-1/0

-1/0

Samotná realizace nebude představovat značný zásah do tohoto biotopu, neboť horní i dolní
stanice lanové dráhy, při jejichž stavbě bude docházet k většímu záboru půdy, leží mimo
místa výskytu tohoto stanoviště. V tomto ohledu jsou si také všechny posuzované varianty
záměru podobné. K přímé likvidaci dojde pouze rozšířením stávajících sloupů a výkopovými
pracemi pro pokládku kabele, což však představuje jen nepatrné plošné ovlivnění, přestože se
jedná o ovlivnění negativní a trvalé. Vliv realizace záměru byl bez ohledu na variantu záměru
hodnocen jako mírně negativní, s čímž je možno souhlasit.
Ve fázi provozu, však dle našeho přesvědčení nebyly dostatečně zohledněny negativní vlivy
déletrvající sněhové pokrývky a ovlivnění jejích fyzikálních vlastností na sjezdovce na
porosty papratky horské (Athyrium distentifolium), a to zejména ve variantě 3, která
představuje 6-ti sedačkovou lanovou dráhu s deklarovanou kapacitou 2400 osob/hod, což
představuje dvojnásobné zvýšení současné kapacity vleku. Vlivem provozu sjezdové dráhy
dochází v porostech biotopu 6430 k posunu druhové spektra od dvouděložných druhů rostlin
k dominanci trav, s čímž souvisí i změny v produkci biomasy, jejíž nerozložený odpad poté
brání prosazení dalších druhů ve společenstvu. Samotnému dominantnímu druhu
kapradinových niv papratce horské (Athyrium distentifolium), navíc změna sněhových
podmínek a především mechanický tlak nesvědčí, jak je také v rámci hodnocení správně
uvedeno. Domníváme se proto, že vliv na stanoviště 6430 by měl být hodnocen spíše jako
mírně negativní ve všech variantách záměru. Vyhodnocení významně negativního vlivu by
v tomto případě nebylo adekvátní, neboť dotčené plochy tohoto stanoviště, situované do
plošně nepříliš rozsáhlých rozšíření sjezdové tratě v její dolní části jsou v rámci rozlohy a
procentického zastoupení z pohledu EVL Praděd jen nepatrnými fragmenty.
Stanovisko posuzovatele: S hodnocením významnosti vlivů jednotlivých variant záměru v
období výstavby na stanoviště 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně lze souhlasit. Vliv záměru ve fázi provozu je podle našeho
názoru ve všech posuzovaných variantách mírně negativní.
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
Zpracovatel hodnocení uvádí následující hodnocení významnosti vlivů záměru na daný
předmět ochrany:
předmět ochrany
9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)
HBH Projekt spol. s r. o.

fáze realizace
var. 1 var. 2 var. 3
-1
-1
-1
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fáze provozu
var. 1 var. 2 var. 3
-1
-1
-1
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Stanoviště 9410, představované v dotčeném území biotopem horských papratkových smrčin
(L9.3), bude zasaženo prodloužením trasy lanové dráhy v dolní části o 54,3 m oproti trase
stávajícího lyžařského vleku, odpovídajícím prodloužením a rozšířením sjezdových drah a
výstavbou dolní stanice lanovky o rozměrech 30,5 x 20 m. Realizace záměru ve variantě 1 a 2
(4sedačková lanovka) si vyžádá pokácení 39 jesenických smrků (23 stromů v prostoru dolní
stanice, 16 stromů v prostoru rozšíření sjezdovky) s tím, že tato čísla jsou orientační a budou
upřesněna v dalších fázích přípravy projektové dokumentace. V případě realizace varianty 3
(6ti sedačková lanovka) by bylo nutno kácet další stromy, jejichž počet není jasně stanoven,
v trase lanovky, protože minimální šířka průseku je pro variantu 3 stanovena na 11 m.
Zpracovatel hodnocení uvádí, že realizací záměru bude zasaženo 5285 m2 stanoviště 9410,
což přibližně odpovídá i našim výpočtům pro variantu 1 a 2 (4 sedačková lanová dráha). Tato
plocha představuje 0,01 % celkové výměry stanoviště 9410 v EVL Praděd, která činí cca
3 850,38 ha, resp. 0,4 % celkové výměry biotopu L9.3 v EVL Praděd, která činí cca 130,57
ha. Pro variantu 3 (6ti sedačková lanová dráha) by vzhledem k nutnosti širšího průseku byla
plocha o něco málo větší.
Stanovisko posuzovatele: Je zřejmé (a v Hodnocení je to jasně uvedeno), že prodloužením
lanové dráhy a výstavbou dolní stanice bude zasažen velice kvalitní porost papratkových
smrčin, který byl v rámci aktualizace mapování biotopů vyhodnocen jako vysoce
reprezentativní, bez degradací a s nejlepším možným regionálním hodnocením. Kvalitu
porostu dokládá i výskyt zvláště chráněných druhů rostlin (upolín největší (Trolllius
altissimus), koprníček bezobalný (Lingusticum mutellina)). Na druhou stranu je třeba
podotknout, že dotčený porost přímo navazuje na antropicky ovlivněné a zastavěné území
(hotel Figura a jeho parkoviště ze západu, silnice Hvězda – Ovčárna ze severu), což se odráží
např. v práci Bureš et al. (2008), kde je v Mapě oblastí antropických vlivů (příloha D) daná
plocha součástí oblasti, v níž „původní smrčiny byly vykáceny nebo silně proředěny, změny
jsou většinou ireverzibilní“. Při zvážení obou úhlů pohledu se vyhodnocení vlivu záměru na
stanoviště 9410 jako mírně negativního na základě úvahy o ovlivnění 0,01 % výměry
stanoviště 9410, resp. 0,4 % výměry biotopu L9.3 v EVL Praděd (tedy s velkou rezervou pod
hodnotou 1 %), jeví jako akceptovatelné a s výsledky hodnocení významnosti vlivů záměru
na stanoviště 9410 lze tedy souhlasit.
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Zpracovatel hodnocení uvádí následující hodnocení významnosti vlivů záměru na daný
předmět ochrany:
předmět ochrany
8220 Chasmofytická vegetace silikátových
skalnatých svahů

fáze realizace
var. 1 var. 2 var. 3
0

0

0

fáze provozu
var. 1 var. 2 var. 3
-1/0

-1/0

-1

Výskyt stanoviště je v dané oblasti omezen na vrchol Petrových kamenů, takže vliv záměru ve
fázi realizace lze vyloučit. V období provozu záměru se v souvislosti s prodloužením lanovky
v horní části zvyšuje riziko návštěvy vrcholové skály Petrových kamenů neukázněnými lyžaři
a nežádoucího sešlapu vegetace. Riziko (a tedy intenzita tohoto negativního vlivu) je vyšší v
případě varianty 3 (lanová dráha s odpojitelnými šestimístnými sedačkami), jejíž realizace by
znamenala zvýšení kapacity vleku C a celého lyžařského areálu.
Stanovisko posuzovatele: S uvedeným hodnocením významnosti vlivů záměru na stanoviště
8220 je možno souhlasit.
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Zvonek jesenický (Campanula gelida) a lipnice jesenická (Poa riphaea)
Zpracovatel hodnocení uvádí následující hodnocení významnosti vlivů záměru na dané
předměty ochrany:
předmět ochrany
*zvonek jesenický (Campanula gelida)
*lipnice jesenická (Poa riphaea)

fáze realizace
var. 1 var. 2 var. 3
0
0
0
0
0
0

fáze provozu
var. 1 var. 2 var. 3
-1/0
-1/0
-1
-1/0
-1/0
-1

Vliv záměru ve fázi výstavby je nulový, protože výstavba lanové dráhy nijak neovlivní
zvonek jesenický ani lipnici jesenickou, jejichž výskyt je omezen na Petrovy kameny. S tímto
závěrem lze souhlasit.
Negativní vlivy ve fázi provozu souvisí s možnou neukázněností lyžařů a zvýšeným rizikem
návštěvy vrcholové skály Petrových kamenů těmito lyžaři, což je faktor, který nelze
objektivně kvantifikovat, nicméně o jeho existenci nemůže být pochyb a podle našeho názoru
je nutno jej hodnotit přísněji, vzhledem k zranitelnosti populací obou prioritních druhů, které
jsou zároveň endemity Petrových kamenů. V úvahu je třeba vzít také to, že realizace varianty
3 (šestisedačková lanová dráha) by znamenala nejen snazší přístup lyžařů na Petrovy kameny
v souvislosti s prodloužením lanovky v horní části, které je společné všem posuzovaným
variantám, ale také zvýšení kapacity vleku C na 2400 osob/hodinu (tj. dvojnásobek
stávajícího stavu) a tím zvýšení kapacity celého lyžařského areálu.
V minulosti byla biota Petrových kamenů silně poškozována vysokou návštěvností. Po zákazu
vstupu na Petrovy kameny se situace zlepšuje, a to i při existenci lyžařského areálu Praděd Jeseníky. Není ale jisté, že by se situace na Petrových kamenech zlepšovala i po navýšení
kapacity tohoto lyžařského areálu. Proto z důvodu předběžné opatrnosti trváme na dodržení
stávajících kapacit areálu i v budoucnu, což varianta č. 3 nesplňuje. Tento negativní vliv je
podle našeho názoru nutno hodnotit jako významně negativní.
Stanovisko posuzovatele: S uvedeným nulovým vlivem záměru ve fázi jeho realizace lze
souhlasit. Zvýšené riziko návštěvy vrcholové skály neukázněnými lyžaři ve fázi provozu je
však nutné posuzovat přísněji, a to obzvlášť v případě varianty 3 (6ti sedačková lanová
dráha). Celkově bylo vyhodnoceno, že vliv posuzovaného záměru ve fázi provozu na zvonek
jesenický a lipnici jesenickou je mírně negativní ve variantě 1 a 2 a významně negativní ve
variantě 3.
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)
Zpracovatel hodnocení uvádí následující hodnocení významnosti vlivů záměru na daný
předmět ochrany:
předmět ochrany
Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)

fáze realizace
var. 1 var. 2 var. 3
0
0
0

fáze provozu
var. 1 var. 2 var. 3
0
0
0

Nulový vliv na jeřábka lesního je odůvodněn tím, že jeho výskyt nebyl v posuzovaném území
potvrzen a část smrčiny (tj. teoreticky vhodného biotopu druhu), která bude zasažena
prodloužením trasy lanové dráhy v dolní části a výstavbou dolní stanice není ve skutečnosti
potenciálně vhodná pro daný druh, a to vzhledem k přímé návaznosti na antropicky ovlivněné
(zastavěné) území.
Stanovisko posuzovatele: S uvedeným hodnocením významnosti vlivů záměru na jeřábka
lesního (Bonasa bonasia) je možno souhlasit.
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III.1.4.

POSOUZENÍ ČÁSTI KAPITOLY „4“
CELISTVOST LOKALIT“ (STR. 45)

- VYHODNOCENÍ

VLIVŮ ZÁMĚRU NA

Hodnocení negativního vlivu na celistvost EVL Praděd a PO Jeseníky bylo provedeno
souhrnně pro všechny posuzované aktivní varianty záměru. Zpracovatel hodnocení dospěl
k závěru, že záměr bude mít mírně nepříznivý důsledek pro celistvost lokality - myšlena je
zde zřejmě EVL Praděd, protože negativní ovlivnění celistvosti PO Jeseníky lze vyloučit.
Podle našeho názoru je naopak nutné hodnotit varianty zvlášť, z hlediska vlivů na předměty
ochrany a celistvost je důležitý rozdíl mezi variantou 3 (šestisedačková lanová dráha) a
zbývajícími variantami 1 a 2 (čtyřsedačkové lanové dráhy).
V minulosti byla biota Petrových kamenů silně poškozována vysokou návštěvností. Po zákazu
vstupu na Petrovy kameny se situace zlepšuje, a to i při existenci lyžařského areálu Praděd Jeseníky. Není ale jisté, že by se situace na Petrových kamenech zlepšovala i po navýšení
kapacity tohoto lyžařského areálu. Proto z důvodu předběžné opatrnosti trváme na dodržení
stávajících kapacit areálu i v budoucnosti, bez možnosti navýšení.
Realizace varianty 3 by znamenala zvýšení stávající kapacity lyžařského vleku C na
dvojnásobek a rovněž zvýšení kapacity celého lyžařského areálu Praděd-Jeseníky. S tím
souvisí vyšší zátěž a vyšší intenzita negativních vlivů na stanoviště nacházející se na
sjezdovkách, ale i v jejich okolí, protože se zvyšuje riziko, že lyžaři budou vyjíždět mimo
sjezdovky. Se zvyšujícím se počtem lyžařů na sjezdovce logicky roste pravděpodobnost, že
méně ukáznění lyžaři nebudou respektovat její vymezené hranice a budou vyjíždět do
okolního prostoru SV svahu Petrových kamenů, kde hrozí narušování a poškozování zde
přítomné vegetace (zejména brusnicová vegetace, kapradinové nivy, ve spodní části svahu
také porosty smrčin). S vyšším počtem lyžařů roste také pravděpodobnost toho, že se najdou
tací, kteří se vydají do prostoru nad horní stanicí lanovky směrem k vrcholovému plató
Vysoké hole, kde vzhledem k typicky nízké sněhové pokrývce hrozí reálné riziko
poškozování vegetace vyfoukávaných alpínských trávníků, případně směrem k vrcholové
skále Petrových kamenů, kde hrozí riziko negativního ovlivnění populací endemitních
prioritních druhů lipnice jesenické a zvonku jesenického. Při zohlednění výše uvedených
skutečností lze hodnotit vliv varianty 3 na celistvost EVL Praděd jako významně negativní.
Stanovisko posuzovatele: Zpracovatel hodnocení vyhodnotil vliv záměru na celistvost EVL
Praděd ve všech variantách jako mírně negativní. S tímto závěrem lze souhlasit pouze
v případě varianty 1 a varianty 2. Vliv varianty 3, která by znamenala významné zvýšení
stávající kapacity lyžařského vleku C i celého lyžařského areálu Praděd-Jeseníky, by byl
významně negativní.

III.1.5.

POSOUZENÍ
ČÁSTI
KAPITOLY
„4“
KUMULATIVNÍCH VLIVŮ (STR. 45 - 46)

-

HODNOCENÍ

MOŽNÝCH

Při hodnocení možných kumulativních vlivů zmiňuje zpracovatel Hodnocení vliv
předpokládané modernizace lyžařského centra Praděd-Jeseníky, která v současné podobě
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. Zpracovatel hodnocení uvádí, že v případě realizace záměrů
může dojít ke kumulaci vlivů, a to jednak v souvislosti s výkopy a stavebními prácemi na
dalších záměrech, které mohou ovlivnit území jednotlivých stanovišť až v úrovni jednotek
procent jejich výskytu a tudíž mít na tato stanoviště až významně negativní vliv, a jednak
v souvislosti s modernizací dalších lyžařských vleků, zejména s navrácením lyžařského vleku
A do původní délky s výstupní stanicí v těsné blízkosti Petrových kamenů, kdy by bylo
HBH Projekt spol. s r. o.
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možné i přes zákaz vstupu předpokládat výrazný nárůst počtu návštěvníků Petrových kamenů
a vliv na předměty ochrany (zejména zvonek jesenický a lipnici jesenickou) by se pak dostal
na úroveň významně negativní. Zpracovatel hodnocení dále uvádí, že pro další dílčí záměry
modernizace lyžařského centra bude třeba vypracovat další naturová hodnocení.
Všechny tyto úvahy jsou správné. Podle našeho názoru by úroveň významně negativního
vlivu byla v případě některých předmětů ochrany EVL Praděd dosažena již při realizaci pouhé
části výše popsané navrhované modernizace lyžařského areálu Praděd-Jeseníky. Pravdou
ovšem je, že v současné době bohužel neexistuje konkrétní komplexní projekt této
modernizace, který by byl předložen či byl jeho návrh alespoň natolik rozpracovaný a stabilní,
aby bylo možné jeho vlivy posoudit, nebo je alespoň zahrnout do vyhodnocení kumulativních
vlivů v daném naturovému hodnocení záměru Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými
vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky.
Lze říci, že projekt se nachází spíše v rovině úvah o tom, které části lyžařského centra by se
měly modernizovat a jak, a není jasné, zda bude projekt či jeho část(i) vůbec předložen a
v jaké podobě. I v rámci doby, po kterou bylo zpracováváno naturového hodnocení záměru
Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby
lyžařského vleku „C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky, byl návrh modernizace lyžařského
areálu upraven. Z tohoto důvodu není možné se ani při hodnocení možných kumulativních
vlivů dostat za úroveň pouhých úvah. V zásadě není možné zohledňovat a hodnotit
kumulativní vlivy záměrů, které nebyly předloženy, nejsou v územních plánech a není jasné
v jaké podobě či zda vůbec předloženy budou.
Vzhledem k vzniklé situaci doporučujeme, aby v případě, že budou v budoucnu investorem
předloženy další záměry související s modernizací lyžařského střediska Praděd-Jeseníky, byly
při hodnocení kumulativních vlivů zpětně brány v úvahu veškeré vlivy aktuálně hodnoceného
záměru Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby
lyžařského vleku „C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky. Konkrétně by to znamenalo např. při
vyhodnocování ploch jednotlivých dotčených typů přírodních stanovišť, které budou
ovlivněny v budoucnu posuzovaným záměrem, důsledně započítávat i plochy ovlivněné
aktuálně hodnoceným záměrem, případně při postupném předkládání několika záměrů tento
přístup aplikovat opakovaně a ovlivněné plochy postupně sčítat. Analogický princip by mohl
být použit v případě, že by realizace postupně předkládaných záměrů vedla k postupnému
zvyšování kapacity lyžařského areálu Praděd-Jeseníky. Při hodnocení významnosti vlivů s tím
spojených by pak bylo třeba vždy vycházet z kapacity současné, tj. ze stavu před realizací
aktuálně hodnoceného záměru. Tento přístup k naturovému hodnocení by zabránil
postupnému „ukrajování“ prostoru pro předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 na
úkor rozvoje sjezdového lyžování v dané oblasti.
Při hodnocení možných kumulativních vlivů dále zpracovatel hodnocení správně zmiňuje vliv
letní turistiky, plošné acidifikace a eutrofizace a pozitivní vliv provozování lyžařského areálu
v souvislosti s odstraněním části porostů nepůvodní borovice kleče (Pinus mugo). Další
kumulativní vlivy nejsou uvažovány.
Stanovisko posuzovatele: Vyhodnocení možných kumulativních vlivů bylo provedeno podle
možností správně. Doporučujeme, aby v případě že budou v budoucnu investorem předloženy
další záměry související s modernizací lyžařského střediska Praděd-Jeseníky, byly při
hodnocení kumulativních vlivů zpětně brány v úvahu veškeré vlivy aktuálně hodnoceného
záměru.
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III.2. POŘADÍ
2000

VARIANT Z HLEDISKA VLIVŮ NA LOKALITY SOUSTAVY

NATURA

Problematika hodnocení vlivů nulové varianty
Zpracovatel hodnocení ve zvláštní části textu stručně komentuje a hodnotí vliv nulové
varianty, a to ve dvou podobách:
• zachování stávajícího lyžařského vleku v provozu
toto řešení představuje zachování stávajícího stavu. Zpracovatel hodnocení však poukazuje na
to, že vlek není v optimálním technickém stavu a jeho rekonstrukce je nutná. V souvislosti
s tím se nabízí (již nenulová) varianta rekonstrukce vleku v jeho skutečně stávající (tj.
neprodloužené) trase. Vlivy takové varianty však nebyly v rámci hodnocení posouzeny, a to
ze zjevného důvodu – taková varianta nebyla předložena investorem. Lze předpokládat, že
v případě prosté obnovy lyžařského vleku striktně ve stávající dráze i podobě a při dodržení
přísných ochranných podmínek během realizace by bylo možno vliv hodnotit jako nulový.
• utlumení stávajícího provozu a odstranění lyžařského vleku a asanace ploch
Hodnocení vlivů této podoby nulové varianty je velmi stručné. Zpracovatel hodnocení
konstatuje mírně negativní vliv a uvádí, že při odstranění lyžařského vleku a asanaci ploch by
došlo k narušení, místy až likvidaci společenstev. S tímto tvrzením lze souhlasit, ale je nutné
podotknout, že je platí pouze pro fázi realizace. Je zřejmé, že při provádění prací by došlo
k nezanedbatelnému poškození vegetace v trase vleku, zejména při odstraňování betonových
patek sloupů a kabelového vedení. Po tomto zásahu (tj. ve fázi „provozu“) by však
následovala obnova vegetace. Ta by byla v daných podmínkách velmi pomalá a některé
plochy by pravděpodobně zůstaly víceméně trvale degradovány, ale i tak je nutno
z dlouhodobého hlediska hodnotit vliv této podoby nulové varianty jako pozitivní. Navíc na
ploše sjezdovky by se pozitivní vlivy začaly projevovat od samého počátku realizace této
podoby nulové varianty.
Stanovisko posuzovatele: Hodnocení vlivu nulové varianty bylo provedeno velmi stručně a
povrchně. V případě nulové varianty v podobě utlumení stávajícího provozu a odstranění
lyžařského vleku a asanace ploch byl zcela zanedbán pozitivní vliv na vegetaci, který by se
projevil v dlouhodobém horizontu.
Pořadí variant z hlediska vlivů na lokality Natura 2000
V rámci předloženého naturového hodnocení byl posuzován vliv tří aktivních variant záměru
(tj. varianty 1, 2 a 3) a komentován vliv tzv. nulové varianty. Zpracovatel hodnocení dospěl
k závěru, že vliv všech tří aktivních variant je mírně negativní a stejně tak vyhodnotil vliv
varianty nulové. V rámci kategorie mírně negativního vlivu pak stanovil pořadí variant od
varianty s nejmenším mírným negativním vlivem k nejvyššímu takto:
nulová varianta < varianta 1 < varianta 2 < varianta 3
V rámci zpracování posudku jsme dospěli k poněkud odlišným závěrům:
• Vliv nulové varianty v podobě utlumení provozu a odstranění lyžařského vleku a asanace
ploch byl vyhodnocen jako mírně negativní pro fázi realizace prací, z dlouhodobého
hlediska však jako pozitivní (zlepšení stavu oproti stávajícímu následkem postupné (i
když pomalé) obnovy přírodních stanovišť a stanovišť druhů v daném území).
• Hodnocení vlivu nulové varianty v podobě zachování stávajícího provozu je
problematické. Stávající provoz de facto zachovat nelze, protože technologie lyžařského
HBH Projekt spol. s r. o.

23

Brno, únor 2012

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“
ve ski areálu Praděd - Jeseníky
Posouzení hodnocení dle §45i zákona č.114/1992Sb., v platném znění

vleku stárne a bez určité rekonstrukce nemůže dlouhodobě fungovat. Lze předpokládat, že
pokud by rekonstrukce byla provedena striktně ve stávající dráze i podobě a při dodržení
přísných ochranných podmínek během realizace, bylo by možno vliv hodnotit jako
nulový.
• Vliv varianty 1 (lanová dráha s odpojitelnými čtyřmístnými sedačkami) byl vyhodnocen
jako mírně negativní a v rámci hodnocených aktivních variant se jedná o variantu
s nejmenším negativním vlivem
• Vliv varianty 2 (lanová dráha s neodpojitelnými čtyřmístnými sedačkami) byl vyhodnocen
rovněž jako mírně negativní. Ve srovnání s variantou 1 vychází varianta 2 o něco hůře,
zejména vzhledem k větší velikosti horní stanice.
• Vliv varianty 3 (lanová dráha s odpojitelnými šestimístnými sedačkami) byl vyhodnocen
jako významně negativní. Realiace této varianty by si vyžádala větší zábory stanovišť
(větší velikost horní stanice ve srovnání s variantou 1, větší šířka průseku pro lanovku) a
ve fázi provozu by znamenala navýšení kapacity lanové dráhy na dvojnásobek a tím i
navýšení kapacity celého lyžařského areálu Praděd-Jeseníky.
Stanovisko posuzovatele: vzhledem k tomu, že jsme při hodnocení významnosti vlivů na
jednotlivé předměty ochrany a celistvost dotčených lokalit soustavy Natura 2000 v rámci
zpracování posudku dospěli k některým odlišným výsledkům, bylo nutno na jejich základě
upravit hodnocení variant, jejich pořadí však zůstává stejné:
nulová varianta
(odstranění
vleku)
pozitivní vliv

<

nulová varianta
(zachování
stávajícího stavu)

<

//

bez vlivu

//

varianta 1

<

varianta 2

Mírně negativní vliv

<

varianta 3

//

Významně
negativní
vliv

III.3. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH ZMÍRŇUJÍCÍCH OPATŘENÍ
Zpracovatel hodnocení navrhl následující opatření k vyloučení či minimalizaci negativních
vlivů záměru na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000:
1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební objekty, je nutno monitorovat nástup nepůvodních druhů rostlin
(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.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
2. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat pokácené dřeviny na místě, pouze je přemístit
mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu.
Stanovisko posuzovatele: Vzhledem k poměrně vysokému počtu kácených dřevin nebude
možné zanechat přímo na místě všechny pokácené stromy, protože by se tím zvyšovalo riziko
nežádoucího namnožení kůrovce. Navrhujeme ponechat na místě pouze část pokácených
stromů a zbytek z lokality odvézt. Počet ponechaných kmenů a způsob odvezení ostatních
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kmenů a dalšího nakládání s nimi bude stanoven na základě dohody se Správou CHKO
Jeseníky.
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.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
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.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
5. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
6. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit. Je pouze nutné upřesnit
definici suchého počasí, a to jako dva a více dní bez deště. K zahájení činnosti po jedno a
vícedenním dešti musí dát souhlas ekodozor.
7. Při výkopových pracích používat oddrnování a zpětné použití těchto drnů.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit. Způsob provedení prací
dále popisuje podmínka č. 11.
8. Zvážit možnost ručního výkopu pro horní vratnou stanici lanové dráhy. K budování náspů
či terénních valů používat místní zeminu (ovlivnění chemismu půd).
Stanovisko posuzovatele: Výkop pro horní stanici lanovky by měl být proveden tak, aby se co
nejvíce zkrátila doba potřebná pro provedení prací a minimalizovalo narušení okolní
vegetace. Není žádoucí pohyb zvýšeného počtu osob v místě horní stanice lanovky a jejím
okolí. Výkop by měl být proveden rychle a šetrně vhodnými stavebními mechanismy.
S druhou částí podmínky (tj. že k budování náspů či terénních valů má být používána místní
zemina) lze souhlasit.
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.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
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10. Vykopanou zeminu v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí výkopu, ale
odvážet pomocí nákladní lanovky.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
11. Při výkopových pracích odkládat vykopanou zeminu, včetně drnů, na připravenou
geotextílii a následně z ní výkop opět zahrnout a drny umístit zpět.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
12. Nadbytečnou zeminu z výkopových pracích nerozprostírat v okolí výkopu, v žádném
případě jí nezarovnávat terénní nerovnosti.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
13. Minimalizovat zásahy do jednotlivých společenstev v okolí stavebních výkopů.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
14. Přesný postup stavebních prací a jejich harmonogram bude upřesněn v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace.
Stanovisko posuzovatele: Jedná se o standardně uplatňovanou podmínku. Harmonogram i
postup prací by však měly být v dalších fázích zpracování projektové dokumentace upřesněny
podle dohody se Správou CHKO Jeseníky.
15. Patky/podpěry sloupů nově budované lanové dráhy budou umístěny v pozici současných
patek/podpěr stávajícího lyžařského vleku.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit, jeho dodržení je
nezbytné. Považujeme za nutné v této souvislosti zdůraznit, že i hodnocení významnosti vlivů
záměru na lokality soustavy Natura 2000 a jejich předměty ochrany bylo provedeno
s předpokladem, že při budování lanové dráhy bude striktně využito patek sloupů stávajícího
lyžařského vleku, které budou pouze zvětšeny na požadovanou velikost.
16. Minimalizovat pohyb pracovníků mimo stávající turistické cesty, aby nedocházelo k
vyšlapávání nových cestiček pod lanovou dráhou.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit. Je zřejmé, že pohybu
osob mimo stávající turistické cesty v prostoru pod lanovkou nelze při výstavbě záměru zcela
zabránit. Je však nepřípustné, aby se pracovníci mimo cesty pohybovali v případech, kdy to
není nezbytně nutné. Jako příklad lze uvést, že při výstavbě horní stanice lanovky není možné,
aby pracovníci při své cestě z prostoru kolem parkoviště hotelu Figura na dané místo
procházeli územím pod lanovkou, ale budou muset použít červeně značené turistické cesty
vedoucí od Ovčárny až do těsné blízkosti místa výstavby horní stanice a teprve poté použít
neznačený traverz až na místo stavby. Ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky budou
vyznačeny trasy pohybu pracovníků a na dodržování tohoto opatření bude dohlížet ekodozor
stavby.
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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.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit. V rámci ekodozoru (viz
opatření č. 24) by mělo být pro konkrétní plochy stanoveno, zda má být přikročeno k jejich
osévání, či zda je možné ponechat je samovolnému zárůstu vegetací, pouze s kontrolou a
případnou likvidací nepůvodních a ruderálních druhů rostlin (viz opatření č. 1)
18. Při stavebních činnostech by měla být věnována maximální pozornost prevenci jakékoli
havárie (např. úniku ropných látek z mechanizace, rozlití betonové směsi).
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
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.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
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.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné v zásadě souhlasit, některé
skutečnosti je však nutné upřesnit. Je zřejmé, že předložený záměr je ve všech variantách
v rozporu s některými ustanoveními platných Usnesení vlády ČR č. 808 a 809 z roku 2005. Z
Usnesení vlády ČR č. 808 je to konkrétně např. ustanovení č. 2 podle nějž kapacitu
lyžařského vleku „C“ přizpůsobí žadatel parametrům sjezdové trati a tato nepřesáhne 1200
os./hod, nebo ustanovení č. 4, které stanoví, že horní obslužná stanice LV „C“ bude
konstruována jako přenosná, a související ustanovení, která stanoví způsob a termíny instalace
a demontáže horní stanice a její skladování mimo NPR Praděd v období mimo lyžařskou
sezónu. Z těchto skutečností vyplývá, že realizace záměru bude možná pouze v případě
udělení nové výjimky ze základních ochranných podmínek NPR Praděd a CHKO Jeseníky.
V souvislosti s tím je nutno zdůraznit, že z hlediska ochrany lokalit soustavy Natura 2000 je
nutné nezvyšovat kapacitu lyžařského areálu, která nyní činí 5600 os./hod. To znamená, že
kapacitu plánované lanové dráhy C, která je v případě čtyřsedačkové lanovky deklarována na
1640 os./hod bude možno využít až po plánovaném zkrácení a snížení kapacity lyžařského
vleku B, které je z hlediska ochrany přírody žádoucí, protože by znamenalo určité odklonění
lyžařů od Petrových kamenů. Do té doby musí být rychlost lanové dráhy (případně počet
sedaček) upravena tak, aby její kapacita nepřekročila počet 1200 os./hod.
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21. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě, tzn. do lesních
porostů (umístění plotků, sítí, osvěta).
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit, pouze upřesňujeme, že
zavedena by měla být co možná nejúčinnější opatření proti vyjíždění lyžařů mimo sjezdové
tratě, a to nejen do lesních porostů, ale do celého okolního prostoru SV svahu Petrových
kamenů i do prostoru nad horní stanicí lanovky. Ploty by měly být instalovány kolem celé
trasy sjezdovek, jejich konstrukce musí být volena s ohledem na bezpečnost lyžařů.
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.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit. Jako doplnění uvádíme,
že mimo lyžařskou sezónu musí být veškeré sněžné mechanismy parkovány výhradně v nově
vzniklých garážích, které jsou navrženy jako součást objektu dolní stanice lanovky. Opravy a
údržbu sněžných mechanismů i ostatních motorových vozidel lze rovněž provádět pouze
v těchto garážích.
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.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
24. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
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)).
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit, do výčtu předmětů
ochrany, na které by měl být monitoring zaměřen, doplňujeme přírodní stanoviště 6150 silikátové alpínské a boreální trávníky, které se v mozaice vyskytují v horní části záměru.
26. Navrhujeme založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace a sledovat
zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
Stanovisko posuzovatele: S navrženým opatřením je možné souhlasit.
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Navíc navrhujeme následující opatření:
27. V případě, že budou v budoucnu investorem předloženy další záměry související
s modernizací lyžařského střediska Praděd-Jeseníky, budou při hodnocení kumulativních
vlivů zpětně brány v úvahu veškeré vlivy aktuálně hodnoceného záměru Lanová dráha
s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku
„C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky.
28. Lanová dráha C může být využívána pouze v lyžařské sezoně (ta je definována např.
v Usnesení vlády ČR č. 808), letní provoz je nepřípustný.
29. Plochy kolem dolní stanice lanovky nebudou zpevněny dlažbou, asfaltem apod., bude zde
ponechána původní vegetace s výjimkou dřevin, které budou vykáceny.
30. Kácení dřevin bude dle možností minimalizováno, tj. skácen bude nejmenší možný počet
stromů. Stromy budou odříznuty v úrovni okolního terénu a pařezy s kořenovým
systémem budou ponechány v zemi.

IV. ZÁVĚR
Cílem předkládaného Posouzení je prověřit správnost Dokumentace EIA, resp. její součásti naturového hodnocení záměru Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve
stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky. Jedná se
zejména o posouzení úplnosti a správnosti uvedených údajů a závěrů hodnocení, zda záměr
má nebo nemá významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost konkrétních lokalit
soustavy Natura 2000, a to ve všech posuzovaných variantách.
Posouzení vychází z textu Dokumentace dle ZPV (Ecological Consulting 2011), hodnocení
dle §45i ZOPK, zpracovaného Mgr. et Mgr. Martinou Fialovou (Fialová 2011), dokumentace
záměru a zpracování dalších odborných podkladů (viz seznam literatury). Posouzení je
tvořeno následujícími částmi: 1. Úvodem, který obsahuje shrnutí zadání posouzení, jeho cílů a
informace o jeho vypracování, 2. Základními údaji o posuzovaném záměru, 3. Hodnocením
vlivů záměru na EVL a PO (Posouzení úplnosti a správnosti naturového hodnocení v
dokumentaci EIA, Pořadí variant z hlediska vlivů na lokality, Zhodnocení navržených
zmírňujících opatření), 4. Závěrem a 5. Návrhem stanoviska.
Bylo zjištěno, že předložené naturové hodnocení dle § 45i ZOPK vycházelo z relevantních a
dostatečných odborných podkladů a bylo zpracováno na vysoké odborné úrovni. Vliv všech
aktivních variant vyhodnocen jako mírně negativní a jako mírně negativní byl vyhodnocen i
vliv nulové varianty. V rámci zpracování posudku jsme však dospěli k některým odlišným
závěrům, které se dají shrnout do následujících bodů:
• Vliv nulové varianty v podobě utlumení provozu a odstranění lyžařského vleku a asanace
ploch byl vyhodnocen jako mírně negativní pro fázi realizace prací, z dlouhodobého
hlediska však jako pozitivní.
• Vliv nulové varianty v podobě zachování stávajícího provozu by bylo možno hodnotit
jako nulový, pokud by rekonstrukce byla provedena striktně ve stávající dráze i podobě a
při dodržení přísných ochranných podmínek během realizace.
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•

Vliv varianty 1 (lanová dráha s odpojitelnými čtyřmístnými sedačkami) a varianty 2
(lanová dráha s neodpojitelnými čtyřmístnými sedačkami) lze hodnotit jako mírně
negativní.
• Vliv varianty 3 (lanová dráha s odpojitelnými šestimístnými sedačkami) byl vyhodnocen
jako významně negativní. Realizace této varianty by si vyžádala větší zábory stanovišť a
ve fázi provozu by znamenala navýšení kapacity lanové dráhy na dvojnásobek a tím i
navýšení kapacity celého lyžařského areálu Praděd-Jeseníky.
Hodnotitelem navržená zmírňující opatření jsou po dílčích korekcích a doplněních vhodná pro
účinné zmírnění negativního ovlivnění předmětů ochrany EVL Praděd a PO Jeseníky a
celistvosti lokalit.
Závěrem lze konstatovat, že záměr Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve
stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“ ve ski areálu Praděd - Jeseníky ve
variantě 1 (lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy) a ve variantě 2 (lanová
dráha s neodpojitelnými čtyřsedačkovými vozy) nemá významný negativní vliv na
celistvost a předměty ochrany žádné evropsky významné lokality či ptačí oblasti. Záměr
ve variantě 3 (lanová dráha s odpojitelnými šestisedačkovými vozy) má významně
negativní vliv na předměty ochrany EVL Praděd - zvonek jesenický a lipnici jesenickou,
a má také významně negativní vliv na celistvost EVL Praděd.
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V. NÁVRH STANOVISKA
V.1. SOUHRNNÁ

CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (PŘEDMĚTY OCHRANY A CELISTVOST LOKALIT
SOUSTAVY NATURA 2000) Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI

Realizací záměru (ve třech technologických variantách) budou dotčeny lokality soustavy
Natura 2000 na území ČR. Jedná se o evropsky významnou lokalitu Praděd (dále jen EVL)
a ptačí oblast Jeseníky (dále jen PO).
Záměr se nachází na území obou těchto lokalit. Lokality budou tedy ovlivněny jak přímo
záborem vzácných biotopů, tak i nepřímo (zejména během provozu záměru).
Mezi nejzávažnější přímé vlivy záměru z hlediska dotčených lokalit patří zejména trvalý
zábor biotopů pro výstavbu dolní a horní stanice lanové dráhy, podpěr lanové dráhy,
elektroinstalace a dále zábor pro rozšíření a prodloužení sjezdové trasy. Biotopy v okolí
výstavby budou narušeny.
Mezi nejvýznamnější nepřímé vlivy způsobené záměrem je nutné zahrnout:
- expanze konkurenčně silnějších druhů v souvislosti se změnami sněhových poměrů
(výška sněhu, zhutnění, delší doba trvání sněhové pokrývky) na ploše sjezdových tratí
- narušení stanovišť sešlapem, obrušováním lyžemi, mechanickými disturbancemi
sněžnými mechanismy při úpravě sněhu při nízké sněhové pokrývce
- zvýšené riziko vjíždění lyžařů mimo sjezdovou trať, zejména směrem k Petrovým
kamenům
- riziko expanze ruderálních, příp. invazních druhů do stavbou narušených porostů

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA PŘEDMĚTY OCHRANY EVL PRADĚD
Po provedeném posouzení lze negativní vliv záměru vyloučit pro všechny varianty u
následujících předmětů ochrany. Důvodem je jejich nepřítomnost v území dotčeném
záměrem. Jedná se o následující stanoviště, rostliny a živočichy:
Stanoviště:
• Subarktické vrbové křoviny (4080)
• Aktivní vrchoviště (7110) - prioritní
• Přechodová rašeliniště a třasoviště (7140)
• Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia
ladani) (8110)
• Bučiny asociace Luzulo-Fagetum (9110)
• Rašelinný les (91D0) - prioritní
Rostliny:
• Šikoušek zelený (Buxbaumia viridis) (1386)
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Živočichové:
• střevlík hrbolatý (Carabus variolosus) (4014)
Mírný negativní vliv v souvislosti s realizací záměru byl po provedeném posouzení
konstatován u následujících předmětů ochrany:
Stanoviště:
• Silikátové alpínské a boreální trávníky (6150) – mírně negativní vliv ve všech variantách
- stanoviště bude dotčeno jednak trvalým záborem v rámci záměru (bude zde umístěna horní
stanice lanovky) a dále nepřímými vlivy během provozu. Dotčeno bude 0,12ha, což činí
0,05% z celkové rozlohy tohoto stanoviště v rámci EVL Praděd. Stanoviště se v dotčeném
území vyskytuje v mozaice. K omezení negativního vlivu byla navržena zmírňující opatření.
• Alpínská a boreální vřesoviště (4060) – mírně negativní vliv ve všech variantách stanoviště bude dotčeno jednak trvalým záborem v rámci záměru a dále nepřímými vlivy
během provozu. Dotčeno bude 0,6ha, což činí 0,24% z celkové rozlohy tohoto stanoviště
v rámci EVL Praděd. K omezení negativního vlivu byla navržena zmírňující opatření.
• Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
(6430) – mírně negativní vliv ve všech variantách - stanoviště bude dotčeno jednak trvalým
záborem v rámci záměru a dále nepřímými vlivy během provozu. Stanoviště se nachází
uprostřed lanové dráhy, dotčeny proto budou pouze malé fragmenty pro podpěry a rozšíření
sjezdové dráhy. K omezení negativního vlivu byla navržena zmírňující opatření.
• Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) (9410) – mírně negativní vliv ve všech variantách stanoviště bude dotčeno jednak trvalým záborem v rámci záměru (bude zde dolní stanice
lanovky s garážemi) a dále nepřímými vlivy během provozu. Dotčeno bude 0,53ha, což činí
0,01% z celkové rozlohy tohoto stanoviště v rámci EVL Praděd. K omezení negativního
vlivu byla navržena zmírňující opatření.
• Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů (8220) – mírně negativní vliv ve
všech variantách - stanoviště vyskytující se v dotčeném území pouze na Petrových
kamenech bude dotčeno nepřímo. Jedná se o riziko zvýšení počtu neukázněných
návštěvníků, které budou Petrovy kameny navštěvovat. K omezení negativního vlivu byla
navržena zmírňující opatření.
Rostliny:
• zvonek jesenický (Campanula gelida)(2233) – mírně negativní vliv u variant 1 a 2 – tento
endemit Petrových kamenů bude ovlivněn nepřímo, a to rizikem zvýšené návštěvnosti
Petrových kamenů ze strany neukázněných návštěvníků. Na účinnější ochranu tohoto
předmětu ochrany byla navržena zmírňující opatření.
• lipnice jesenická (Poa riphaea) (2317) – mírně negativní vliv u variant 1 a 2 – tento endemit
Petrových kamenů bude ovlivněn nepřímo, a to rizikem zvýšené návštěvnosti Petrových
kamenů ze strany neukázněných návštěvníků. Na účinnější ochranu tohoto předmětu
ochrany byla navržena zmírňující opatření.
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Významný negativní vliv v souvislosti s realizací záměru byl po provedeném posouzení
konstatován u následujících předmětů ochrany:
• zvonek jesenický (Campanula gelida)(2233) – významně negativní vliv u varianty 3 –
tento endemit Petrových kamenů bude ovlivněn nepřímo, a to rizikem zvýšené návštěvnosti
Petrových kamenů ze strany neukázněných návštěvníků. Varianta 3 počítá s dvojnásobným
počtem návštěvníků oproti současnému stavu, což neúměrně zvyšuje riziko významného
negativního ovlivnění až likvidace tohoto druhu.
• lipnice jesenická (Poa riphaea) (2317) – významně negativní vliv u varianty 3 – tento endemit
Petrových kamenů bude ovlivněn nepřímo, a to rizikem zvýšené návštěvnosti Petrových
kamenů ze strany neukázněných návštěvníků. Varianta 3 počítá s dvojnásobným počtem
návštěvníků oproti současnému stavu, což neúměrně zvyšuje riziko významného
negativního ovlivnění až likvidace tohoto druhu.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA PŘEDMĚTY OCHRANY PO JESENÍKY
• Chřástal polní (Crex crex)(A122) – nulový vliv u všech variant – nulový vliv souvisí s tím,
že výskyt chřástala polního nebyl v dotčeném území potvrzen.
• Jeřábek lesní (Bonasa bonasia)(A104) – nulový vliv u všech variant – nulový vliv souvisí
s tím, že výskyt jeřábka lesního nebyl v dotčeném území potvrzen. Nejblíže záměru je jeho
výskyt dokládán z Velké kotliny. I když jsou porosty acidofilních smrčin obecně vhodné
pro jeho výskyt, smrčiny v dolní části záměru se zřejmě ukatují jako nevhodné kvůli
bezprostřední blízkosti na antropicky ovlivněné prostředí.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA CELISTVOST EVL PRADĚD
Po zvážení možných vlivů záměru lze konstatovat, že hodnocený záměr nezpůsobí ve
variantách 1 a 2 významné negativní změny ekologických funkcí na lokalitě ani významně
nezredukuje plochy stanovišť, jež jsou předmětem ochrany. Rovněž vliv na diverzitu a
fragmentaci lokality nebude při zachování uvedených podmínek realizace záměru významný.
Vliv na celistvost EVL Praděd ve variantách 1a 2 tedy nebude významný.
Realizace varianty 3 by znamenala zvýšení stávající kapacity lyžařského vleku C na
dvojnásobek a rovněž zvýšení kapacity celého lyžařského areálu Praděd-Ovčárna. S tím
souvisí vyšší zátěž a vyšší intenzita negativních vlivů na stanoviště nacházející se na
sjezdovkách, ale i v jejich okolí, protože se zvyšuje riziko, že lyžaři budou vyjíždět mimo
sjezdovky. Je důvod očekávat, že by byla významně narušena zejména diverzita a ekologické
funkce lokality v dotčené oblasti. Z tohoto důvodu lze hodnotit vliv varianty 3 na celistvost
EVL Praděd jako významně negativní.

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA CELISTVOST PO JESENÍKY
Vliv záměru ve všech variantách na celistvost PO Jeseníky bude nulový.
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V.2. NÁVRH

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ
KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
VČETNĚ POVINNOSTÍ A PODMÍNEK PRO SLEDOVÁNÍ A ROZBOR VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pro eliminaci či minimalizaci definovaných akutních a potenciálních mírně negativních vlivů
realizace záměru na předměty ochrany a celistvost lokalit soustavy Natura 2000 (EVL
Praděd) jsou navržena následující opatření:
1. Na místech, na kterých došlo k narušení povrchu půdy, a/nebo byly realizovány dílčí
stavební objekty, je nutno monitorovat nástup nepůvodních druhů rostlin
(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. Kácení dřevin bude dle možností minimalizováno, tj. skácen bude nejmenší možný počet
stromů. Stromy budou odříznuty v úrovni okolního terénu a pařezy s kořenovým
systémem budou ponechány v zemi.
3. Při kácení a odstraňování dřevin zanechat část pokácených stromů na místě, pouze je
přemístit mimo sjezdovou dráhu, a ponechat samovolnému rozpadu. Počet ponechaných
kmenů a způsob odvezení ostatních kmenů a dalšího nakládání s nimi bude stanoven na
základě dohody se Správou CHKO Jeseníky.
4. 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.
5. 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.
6. Nepoužívat turistických ani jiných cest k dopravě stavebních materiálů či stavební
techniky.
7. Pohyb stavební techniky je možný pouze za suchého počasí, tzn. dva a více dní bez deště.
K zahájení činnosti po jedno a vícedenním dešti musí dát souhlas ekodozor.
8. 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. Přebytečnou zeminu vykopanou v místě horní stanice lanové dráhy neodkládat v okolí
výkopu, ale odvážet pomocí nákladní lanovky.
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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. Harmonogram i postup budou v dalších fázích
zpracování projektové dokumentace upřesněny podle dohody se Správou CHKO Jeseníky.
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. Při výstavbě horní stanice lanovky a
podpěr v horní části svahu není možné, aby pracovníci při své cestě z prostoru kolem
parkoviště hotelu Figura na dané místo procházeli územím pod lanovkou, ale budou muset
použít červeně značené turistické cesty vedoucí od Ovčárny až do těsné blízkosti místa
výstavby horní stanice a teprve poté použít neznačený traverz až na místo stavby.
Ve spolupráci se Správou CHKO Jeseníky budou vyznačeny trasy pohybu pracovníků a
na dodržování tohoto opatření bude dohlížet ekodozor stavby.
17. Při využití osévání ploch následně po výkopových pracích a terénních úpravách, případně
v místech sanace patek sloupů současného lyžařského vleku (pokud se nebudou zcela
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. V rámci ekodozoru (viz opatření č. 24) by mělo být pro konkrétní
plochy stanoveno, zda má být přikročeno k jejich osévání, či zda je možné ponechat je
samovolnému zárůstu vegetací, pouze s kontrolou a případnou likvidací nepůvodních a
ruderálních druhů rostlin (viz opatření č. 1)
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.
Z hlediska ochrany lokalit soustavy Natura 2000 je nutné nezvyšovat kapacitu lyžařského
areálu, která nyní činí 5600 os./hod. To znamená, že kapacitu plánované lanové dráhy C,
která je v případě čtyřsedačkové lanovky deklarována na 1640 os./hod bude možno využít
až po plánovaném zkrácení a snížení kapacity lyžařského vleku B, které je z hlediska
ochrany přírody žádoucí, protože by znamenalo určité odklonění lyžařů od Petrových
kamenů. Do té doby musí být rychlost lanové dráhy (případně počet sedaček) upravena
tak, aby její kapacita nepřekročila počet 1200 os./hod.
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21. Lanová dráha C může být využívána pouze v lyžařské sezoně (ta je definována např.
v Usnesení vlády ČR č. 808), letní provoz je nepřípustný.
22. Zabránit návštěvníkům lyžařského areálu vjíždět mimo sjezdové tratě (umístění plotků,
sítí, osvěta). Přenosné ploty budou instalovány po celém obvodu sjezdovek, jejich
konstrukce musí být volena s ohledem na bezpečnost lyžařů.
23. Plochy před garážovým stáním u dolní stanice lanovky nebudou zpevněny dlažbou,
asfaltem apod., bude zde ponechána původní vegetace s výjimkou dřevin, které budou
vykáceny.
24. 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. Mimo lyžařskou sezónu musí být veškeré sněžné mechanismy parkovány
výhradně v nově vzniklých garážích, které jsou navrženy jako součást objektu dolní
stanice lanovky. Opravy a údržbu sněžných mechanismů i ostatních motorových vozidel
lze rovněž provádět pouze v těchto garážích.
25. Před zahájením stavebních prací viditelně označit lokality s výskytem populací zvláště
chráněných druhů (Gentiana puctata) a zabezpečit je před možným poškozením během
období výstavby.
26. Pro období výstavby stanovit odborný ekodozor.
27. 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 (6150 - silikátové alpínské a boreální trávníky, 4060 – alpínská a
boreální vřesoviště, 6430 – vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a
horského až alpínského stupně, 9410 – acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)).
28. Založit trvalé monitorovací plochy v místech ovlivnění vegetace (výkop pro kabel,
sjezdové tratě) a sledovat zde schopnost sukcese jednotlivých společenstev.
29. V případě, že budou v budoucnu investorem předloženy další záměry související
s modernizací lyžařského střediska Praděd-Jeseníky, budou při hodnocení kumulativních
vlivů zpětně brány v úvahu veškeré vlivy aktuálně hodnoceného záměru Lanová dráha
s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku
„C“ ve ski areálu Praděd – Jeseníky, případně dalších připravovaných a realizovaných
záměrů modernizace tohoto areálu.
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V.3. POŘADÍ VARIANT
Pořadí variant záměru dle vlivu na EVL Praděd a PO Jeseníky:
nulová varianta
(odstranění
vleku)

<

nulová varianta
(zachování
stávajícího stavu)

<

pozitivní vliv

//

bez vlivu

//

varianta 1

<

varianta 2

Mírně negativní vliv

<

varianta 3

//

Významně
negativní vliv

Z hlediska faktického dopadu na předměty ochrany a celistvost EVL Praděd a PO Jeseníky je
za zřetelně nejlepší nutné považovat variantu nulovou (odstranění vleku). Druhou nejlepší
variantou je varianta nulová (zachování stávajícího stavu s rekonstrukcí do současné podoby).
Žádná z těchto variant však nebyla investorem předložena, proto jsou zde uvedeny pouze pro
srovnání.
Varianty 1 a 2 – nepřináší z hlediska vlivu na EVL Praděd a PO Jeseníky žádná pozitiva.
Naopak znamená trvalý zábor cenných biotopů v jedné z nejcennějších přírodních oblastí
v ČR a řadu nepřímých vlivů na stanoviště. Na základě těchto závěrů byl u některých
předmětů ochrany EVL Praděd konstatován mírně negativní vliv či jeho potenciální riziko a
stanovena řada zmírňujících opatření. Z hlediska §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění, je však rozhodující skutečnost, že realizace variant 1 a 2
neznamená významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost evropsky
významných lokalit ani ptačích oblastí. Proto je variantu 1 i 2 možné doporučit k realizaci.
Varianta 3 by (zejména kvůli významnému navýšení kapacit lyžařského areálu) znamenala
významné negativní ovlivnění celistvosti a některých předmětů ochrany EVL Praděd.
Z tohoto důvodu ji není možné doporučit k realizaci.
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VI. VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK
CHKO Jeseníky

Z hlediska zpracování hodnocení podle §45i ZOPK je možné podklady popisující záměr
považovat za dostatečné. Co se týče konkrétně Správou CHKO Jeseníky uváděných
skutečností, tak pro vyhodnocení vlivů záměru na dotčené lokality soustavy Natura 2000 a
jejich předměty ochrany není důležité, zda sloupy lanové dráhy budou vysoké 7 nebo 9 m, a
při hodnocení vlivů na stanoviště byl stanoven 10 m široký pracovní pás pod lanovkou, kde je
vegetace považována za přímo dotčenou. Projekt počítá s využitím stávajících patek sloupů
lyžařského vleku, což je z hlediska minimalizace přímých vlivů záměru žádoucí, což je také
zohledněno v návrhu zmírňujících opatření.

Z pohledu kapacit je nutné rozlišovat mezi variantami 1 a 2 (čtyřsedačková lanovka) a
variantou 3 (šestisedačková lanovka), což bylo provedeno v rámci zpracování posouzení.
V případě variant 1 a 2, jejichž vliv na lokality soustavy Natura 2000 a jejich předměty
ochrany byl vyhodnocen jako mírně negativní, lze počítat s tím, že k celkovému navýšení
kapacity lyžařského střediska nedojde, protože po realizaci lanové dráhy C bude snížena
dopravní kapacita lanové dráhy B. Zachování kapacity areálu je z pohledu ochrany lokalit
soustavy Natura 2000 a jejich předmětů ochrany zásadní. To je zohledněno v návrhu opatření,
kde uvádíme, že kapacitu plánované lanové dráhy C, která je v případě čtyřsedačkové lanovky
deklarována na 1640 os./hod bude možno využít až po plánovaném zkrácení a snížení
kapacity lyžařského vleku B. Do té doby musí být rychlost lanové dráhy (případně počet
sedaček) upravena tak, aby její kapacita nepřekročila počet 1200 os./hod.
Vzhledem k uvažovanému navýšení přepravní kapacity lanové dráhy C bylo v projektu
uvažováno rovněž částečné rozšíření sjezdové trati, které by mělo být pro propustnost
sjezdových tratí dostatečné. V rámci zmírňujících opatření požadujeme ohrazení obou
sjezdových tratí přenosnými ploty, které mimo jiné také nasměruje tok lyžařů mimo úseky se
stromy.
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Z hlediska posouzení dle §45i je možné se vyjádřit pouze k části botanických průzkumů.
Jejich metodika byla uvedena v příloze k doplnění Dokumentace EIA.

V rámci posouzení dle §45i jsou rizika spojená s otevřením porostu brána v úvahu a odráží se
v hodnocení významnosti negativního vlivu na stanoviště 9410 v době provozu záměru.
Riziko nežádoucího namnožení kůrovce v pokácených stromech ponechaných na místě
samovolnému rozpadu je reálné, proto je v posouzení dle §45i v rámci zmírňujících opatření
navrženo ponechat na místě pouze část pokácených stromů s tím, že počet ponechaných
kmenů a způsob odvezení ostatních kmenů a dalšího nakládání s nimi bude stanoven na
základě dohody se Správou CHKO Jeseníky.

Kumulativní vliv na endemity Petrových kamenů byl vyhodnocen jako negativní až
významně negativní v případě realizace dalších záměrů modernizace lyžařského areálu
Praděd-Jeseníky, konkrétně zejména prodloužení lyžařského vleku A. Tato skutečnost však
nemá vliv za závěrečné hodnocení vlivů aktuálně posuzovaného záměru. Je to spíše
upozornění na situaci, která by mohla nastat v budoucnu, pokud by tento další záměr byl
předložen, což se zatím nestalo a není jisté, v jaké podobě a zda vůbec předložen bude.
Realizace jednotlivých stavebních záměrů uvedených ve studii modernizace lyžařského
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střediska Praděd-Jeseníky (Vzatek 2011) není vzájemně podmíněna. Záměry existují pouze ve
formě studie a obdobně jako u aktuálně posuzovaného záměru může dojít k jejich zpřesnění,
resp. omezení jejich rozsahu (původně navržená délka lanové dráhy C byla v počátcích
posuzování po dohodě s investorem významně zkrácena).
Ochrana před kumulativním vlivem dalších záměrů modernizace lyžařského areálu Praděd –
Jeseníky byla ošetřena v rámci zmírňujících opatření v tomto posudku. Stanovena byla
povinnost hodnotit vlivy dalších záměrů souvisejících s výše uvedenou modernizací zpětně i
se zde hodnoceným záměrem na rekonstrukci vleku C.
Investor s letním provozem lanové dráhy neuvažuje. Letní provoz by byl nežádoucí, což je
také zohledněno v návrhu zmírňujících opatření.

Těžká technika se dle harmonogramu uvedeném na straně 42 – 44 dokumentace EIA bude
pohybovat pouze v prostoru spodní stanice lanové dráhy. Na svahu Vysoké hole se počítá
pouze s pohybem pracovníků, pohybem kráčejícího bagru a doprava materiálu bude probíhat
pomocí provizorní lanové dráhy a pomocí vrtulníku. Dodržování tohoto harmonogramu
stavebních prací bude zajištěno ekologickým dozorem stavby.
Body č. 8, 16 a 26 byly nově zpřesněny v kap. III.3 tohoto posudku.
Navržené opatření – odstranění části výsadby kleče – by mělo být stanoveno po dohodě se
Správou CHKO Jeseníky.
Posouzení dle §45i je věnován celý výše uvedený posudek. Závěry uvedené v kap. IV byly
učiněny po důkladném zvážení všech dostupných podkladů.

ČIŽP OI Olomouc

Investorem předložená studie výhledových uvažovaných stavebních záměrů v lokalitě
Ovčárna – Praděd (Vzatek 2011) je pouze velmi rámcová s výhledovým horizontem realizace
10 let. Dle této studie byl kumulativní vliv co možná nejkomplexněji vyhodnocen. Je však
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zřejmé, že díky neznalosti konkrétních, přesných parametrů výhledových záměrů, je
vyhodnocení kumulativních vlivů pouze orientační.
Není jisté, zda další investorem uvažované stavební záměry ze zmíněné studie (Vzatek 2011)
budou předloženy. Aktuálně posuzovaný záměr, tj. realizace lanové dráhy v oblasti
stávajícího lyžařského vleku C, není podmíněn realizací dalších uvažovaných záměrů.
Záměry navíc existují pouze ve formě studie a obdobně jako u aktuálně posuzovaného záměru
může dojít k jejich zpřesnění, resp. omezení jejich rozsahu (původně navržená délka lanové
dráhy C byla v počátcích posuzování po dohodě s investorem významně zkrácena).
Ochrana před kumulativním vlivem dalších záměrů modernizace lyžařského areálu Praděd –
Jeseníky byla ošetřena v rámci zmírňujících opatření v tomto posudku. Stanovena byla
povinnost hodnotit vlivy dalších záměrů souvisejících s výše uvedenou modernizací zpětně i
se zde hodnoceným záměrem na rekonstrukci vleku C.

Převážná část instalace lanové dráhy a odstranění stávajícího vleku bude prováděna ručně,
pomocí provizorní lanové dráhy, kráčejícího rypadla a pomocí vrtulníku a pohyb stavební
techniky tak bude významně omezen (viz harmonogram stavebních prací na str. 43
dokumentace). V dolní části svahu (oblast spodní stanice lanové dráhy) se počítá s provozem
stavební techniky, který bude možný od 1.5. do 30.11., což je dle projektanta reálné i v takto
srážkově bohaté lokalitě. Stavební práce v oblasti horní stanice lanové dráhy a dvou
posledních sloupů proběhnou mimo období hnízdění lindušky horské, tedy po 15.8.

Předložený koncept etapy výstavby je dle projektanta reálný a byl ověřen při výstavbě
obdobných stavebních záměrů v obdobných podmínkách (viz str. 44 dokumentace EIA).
Rovněž je nutné zdůraznit, že dnes není zpracována dokumentace pro územní řízení, která
přinese další upřesnění i ve vztahu k harmonogramu prací. Je také zřejmé, že stavební postup
se bude odvíjet dle stavebních postupů vybraného dodavatele technologie, který není dosud
HBH Projekt spol. s r. o.

41

Brno, únor 2012

Lanová dráha s odpojitelnými čtyřsedačkovými vozy ve stávající trase trvalé stavby lyžařského vleku „C“
ve ski areálu Praděd - Jeseníky
Posouzení hodnocení dle §45i zákona č.114/1992Sb., v platném znění

znám. Kromě zmírňujících opatření uvedených v návrhu stanoviska je stavební postup možné
omezit a upřesnit podmínkami v jednotlivých fázích legislativního procesu (územní
rozhodnutí, stavební povolení, …) a na jejich dodržování v etapě výstavby dohlížet (jak
formou kontrol stavebního úřadu, orgánů ochrany přírody, stavebního úřadu, tak přítomností
ekodozoru – opatření navržené na str. 123 dokumentace EIA).

Je zřejmé, že pohybu pracovníků mimo stávající turistické trasy nelze zcela zamezit. Měl by
však být minimalizován (tj. omezen na nejmenší možnou míru), tak jak je uvedeno
v podmínce č. 16. Ve spolupráci se Správou CHKO budou vyznačeny trasy pohybu
pracovníků a na dodržování tohoto opatření bude dohlížet ekodozor stavby.

Pouze upřesňujeme, že kapacita plánované lanové dráhy ve variantě 1 a 2 (čtyřsedačková
lanovka) je deklarována na 1640 os./hod, kapacita lanové dráhy ve variantě 3 (šestisedačková
lanovka) na 2400 os./hod.
Je zřejmé, že předložený záměr je ve všech variantách v rozporu s některými ustanoveními
platných Usnesení vlády ČR č. 808 a 809 z roku 2005, a to nejen s výše citovaným
ustanovením č. 2 Usnesení vlády č. 808, ale také např. s ustanovením č. 4, které stanoví, že
horní obslužná stanice LV „C“ bude konstruována jako přenosná, a souvisejícími
ustanoveními, která stanoví způsob a termíny instalace a demontáže horní stanice a její
skladování mimo NPR Praděd v období mimo lyžařskou sezónu. Z těchto skutečností
vyplývá, že realizace záměru bude možná pouze v případě udělení nové výjimky dle §43
zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění, ze základních ochranných podmínek NPR Praděd a
CHK Jeseníky.

Je zřejmé, že zavedení takových opatření, která by zcela vyloučila možnost vyjetí
neukázněných lyžařů mimo vymezené sjezdové tratě, je nereálné. Tato skutečnost je ovšem
zohledněna v hodnocení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 a jejich předměty
ochrany.
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Zavedena by měla být co možná nejúčinnější opatření proti vyjíždění lyžařů mimo sjezdovky,
a to nejen do lesních porostů, ale do celého okolního prostoru SV svahu Petrových kamenů i
do prostoru nad horní stanicí lanovky. Ploty by měly být instalovány podél celého obvodu
sjezdových tratí, jejich konstrukce však musí být volena s ohledem na bezpečnost lyžařů.

Na riziko vstupu lyžařů na Petrovy kameny je v naturovému hodnocení poukazováno, aby
byly brány v potaz veškeré, i nepřímé vlivy související s posuzovaným záměrem. Pro snížení
rizika jsou v naturovém hodnocení uvedena opatření, která zabraňují vstupu lyžařů na Petrovy
kameny. Navíc je třeba poznamenat, že přístup lyžařů na skálu Petrových kamenů od budoucí
horní stanice lanové dráhy C bude stále relativně nesnadný, jelikož tam bude možné dojet
pouze po vrstevnici a následně do mírného kopce, což je pro sjezdové lyžaře poměrně
obtížné.

V rámci naturového hodnocení byla nulová varianta rovněž shledána jako varianta
s nejmenším vlivem (viz srovnání variant), nicméně i vliv aktivních variant navrhovaných
investorem byl vyhodnocen jako mírně negativní a tudíž z hlediska vlivů záměru na lokality
soustavy natura 2000 jsou tyto varianty realizovatelné.
V rámci zpracování posouzení byla odlišena nulová varianta v podobě odstranění lyžařského
vleku a asanace ploch, jejíž vliv byl vyhodnocen jako mírně negativní pro fázi realizace prací,
z dlouhodobého hlediska však jako pozitivní, a nulová varianta v podobě zachování
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stávajícího provozu, jejíž vliv byl vyhodnocen jako nulový. Co se týče hodnocení aktivních
variant záměru, vliv varianty 1 a 2 (LD s čtyřmístnými sedačkami) byl vyhodnocen jako
mírně negativní, vliv varianty 3 (LD s šestimístnými sedačkami) jako významně negativní.

Čl. 6 odst. 4 směrnice o stanovištích, resp. příslušná ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (jedná
se o §45i, odst. 9 a 10), se vztahuje pouze na případy, kdy má být realizován záměr, který by
měl nepříznivé důsledky na celistvost lokality soustavy Natura 2000, resp. v pojetí ZOPK
záměr, který by měl významně negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost lokality soustavy Natura 2000. V případě aktuálně posuzovaného záměru byl
významně negativní vliv vyhodnocen pouze v případě varianty 3 (šestisedačková lanovka),
kterou proto nelze doporučit k realizaci.

Vliv záměru na výše zmíněné předměty ochrany EVL Praděd, prioritní druhy zvonek
jesenický a lipnici jesenickou, byl vyhodnocen jako významně negativní pouze v případě
varianty 3 (šestisedačková lanovka), kterou proto nelze doporučit k realizaci. V případě
ostatních aktivních variant záměru (tj. varianty 1 a 2) byl vliv vyhodnocen jako mírně
negativní.
Možný kumulativní vliv na zvonek jesenický a lipnici jesenickou byl vyhodnocen jako
negativní až významně negativní v případě realizace dalších záměrů modernizace lyžařského
areálu Praděd-Jeseníky, konkrétně zejména prodloužení lyžařského vleku A. Tato skutečnost
však nemá vliv za závěrečné hodnocení vlivů aktuálně posuzovaného záměru. Je to spíše
upozornění na situaci, která by mohla nastat v budoucnu, pokud by tento další záměr byl
předložen, což se zatím nestalo a není jisté, v jaké podobě a zda vůbec předložen bude.
Realizace jednotlivých stavebních záměrů uvedených ve studii modernizace lyžařského
střediska Praděd-Jeseníky (Vzatek 2011) není vzájemně podmíněna. Záměry existují pouze ve
formě studie a obdobně jako u aktuálně posuzovaného záměru může dojít k jejich zpřesnění,
resp. omezení jejich rozsahu.

S tímto konstatováním není možné nesouhlasit. Nicméně proto, že vliv záměru ve variantě 1 a
2 (čtyřsedačkové lanovky) na lokality soustavy natura 2000 a jejich předměty ochrany byl
vyhodnocen jako mírně negativní, nejsou úvahy o převažujícím veřejném zájmu v případě
těchto variant záměru relevantní.
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PřF UP Olomouc

Papratkové smrčiny se v prostoru posuzovaného záměru nacházejí ve spodní části stávající
lyžařské sjezdové trati, kde by v rámci prodloužení lanové dráhy a prodloužení a rozšíření
sjezdovky mělo dojít ke kácení dřevin na ploše cca 0,5 ha. Vysoká kvalita těchto porostů není
zpochybňována. Pro objektivní vyhodnocení významnosti vlivů je však třeba zohlednit i to, že
dotčený porost přímo navazuje na antropicky ovlivněné a zastavěné území (hotel Figura a
jeho parkoviště ze západu, silnice Hvězda – Ovčárna ze severu), případně se jedná o
jednotlivé stromy na okrajích stávající sjezdovky. Při vykácení takové části porostu nelze
hovořit o fragmentaci v pravém slova smyslu. Navíc je třeba vzít v úvahu, že ovlivněno bude
0,01 % výměry stanoviště 9410, což je hodnota velmi hluboko pod potenciální hranicí 1 %,
kterou je určitě nutné považovat za orientační. I pokud bychom uvažovali pouze výměry
papratkových smrčin (biotopu L9.3), což sice nemá žádnou oporu v ustanoveních směrnice o
stanovištích, ale v daném případě se tento přístup jeví jako správný, stále se jedná o ovlivnění
méně než půl procenta výměry biotopu. Byť se nám myšlenka kácení letitých smrčin
s výskytem zvláště chráněných druhů nelíbí, z hlediska zásad a cílů ochrany soustavy Natura
2000 nepovažujeme z výše uvedených důvodů vyhodnocení vlivu záměru na stanoviště 9410
jako významně negativního za adekvátní.

Kvalita stanovišť v prostoru úbočí Vysoké hole není nijak zpochybňována. Hodnocení
významnosti vlivu na stanoviště 6150 jako mírně negativního je založeno na tom, že záměrem
(prodloužením lanovky v horní části a odpovídajícím prodloužením sjezdovek) budou
dotčeny pouze fragmenty a přechodné části stanoviště 6150, které se zde vyskytuje v jemné
mozaice s převládající subalpínskou brusnicovou vegetací (Bureš et al. 2008). Realizací
záměru nebude zasaženo těžiště výskytu stanoviště 6150, které se nachází ještě výše.
Stanoviště 4060 se vyskytuje v horních partiích svahů v místech rozšíření sjezdové tratě a
také pod lanovkou a v místě plánované horní stanice lanové dráhy. Zde dojde v místech
stavebních a výkopových prací k přímé likvidaci stanoviště a v okolí těchto zásahů k jejímu
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ovlivnění. Při započítání veškerých ploch bude ovlivněno cca 0,24 % stanoviště, což je
hodnota, která se neblíží potenciálně prahové hodnotě 1 %, a navíc jsou v těchto ovlivněných
plochách započítány i plochy rozšíření sjezdovek, kde lze důvodně předpokládat, že se biotop
brusnicové vegetace bez problémů nadále udrží. Důvodem je vysoká adaptibilita brusnicové
vegetace na podmínky dlouhodobě vyšší vrstvy sněhové pokrývky, která souvisí s provozem
sjezdových drah. Posun tání sněhové pokrývky na plochách stanoviště 4060 vegetace dobře
snáší, resp. dominantnímu druhu porostů brusnici borůvce (Vaccinium myrtillus) takové
podmínky spíše vyhovují (Skuhravá 2008). Předpokládat lze, že na daných plochách dojde
k ochuzení společenstev ve prospěch Vaccinium myrtillus.

Naturové hodnocení je nedílnou součástí dokumentace EIA, není možné ho brát jako naprosto
samostatný dokument, proto je v naturovém posouzení odkazováno na dokumentaci EIA, kde
je rozsah záměrů uveden podrobněji (str. 18 - 22).
Jednotlivé varianty si jsou dosti podobné, odlišit je třeba varianty 1 a 2 (čtyřsedačkové
lanovky) od varianty 3 (šestisedačková lanovka). Varianty se liší velikostí horní stanice
lanové dráhy, šířkou průseku a kapacitou. V rámci zpracování posouzení byly tyto odlišnosti
důsledně brány v úvahu.

Zpracovatel hodnocení zohlednil skutečnost, že i přes přítomnost sjezdových tratí jsou svahy
pod Petrovými kameny hodnoceny jako jedny z nejkvalitnějších porostů v Jeseníkách a není
odůvodněné pokládat odlišný vývoj vegetace, než jaký je na současných sjezdových tratích.
Studie provedená v brusnicové vegetaci v zájmovém území (Skuhravá 2005) sice konstatuje,
že existuje rozdíl mezi sněhovými podmínkami na sjezdových tratích a mimo ně spojený s
určitými odlišnostmi ve vývoji brusnicové vegetace, tyto rozdíly se však během sezony stírají
a brusnicová vegetace má spíše tendence se v těchto podmínkách šířit. Z tohoto důvodu byl
vliv zhutnění sněhové pokrývky v rozšířené horní části sjezdové trati považován za
zanedbatelný. V rámci posouzení jsou tyto plochy kvantifikovány, hodnocení významnosti
vlivů záměru na daná stanoviště to však v zásadě neovlivnilo.

Nevhodná a zjednodušující formulace, že „…současný provoz sjezdových tratí neovlivňuje
negativně dochované přírodní prostředí (Banaš et al. 2009).“ se v textu hodnocení objevuje na
straně 44. Navzdory tomu jsou však v celém hodnocení vlivy provozu sjezdových tratí a jejich
důsledky pro vegetaci poměrně obsáhle a dobře popsány.
Studie Banaš et al. (2010) byla při zpracování hodnocení použita a je citována na straně 40.
Studie Zeidler et al. (2008) uvádí, že vlivem zhutnění sněhové pokrývky dochází ke snížení
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průměrné roční teploty v horní 5 cm vrstvě půdy z 4,21˚C (mimo sjezdové tratě) na 3,95˚C
(na sjezdových tratích). Autoři však ve své studii, kdy během jednoho roku monitorovali
změny v koncentraci uhlohydrátů u třtiny chloupkaté ve svahu pod Petrovými kameny,
dochází k poznatkům, že rozdíly v koncentraci uhlohydrátů v podzemních orgánech třtiny,
které zaznamenali na začátku vegetační sezony vlivem pozdějšího odtávání sněhu na
sjezdových tratích, se později v sezoně stírají. Konstatují, že v případě třtiny chloupkaté
nemůžeme očekávat její ústup ze sjezdových tratí díky její široké ekologické amplitudě.
Vzhledem k těmto závěrům nelze předpokládat, že by zohlednění studie vedlo ke změnám
v hodnocení významnosti vlivů záměru.

Hodnocení dle §45i Zákona č. 114/1992 Sb. se však specializuje pouze na předměty
hodnocení definované zákonem. Nelze proto přebírat závěry jiných studií. Souhlasíme však,
že rozvoj v takto přírodovědecky významném území by měl být uskutečňován na základně
koncepčních řešení, která by měla být dodržována.

Metodika terénního sběru dat je uvedena v příloze č. 1 Doplnění Dokumentace EIA.

Kumulativní vlivy byly řešeny v obecné rovině, neboť nám nebyl znám žádný další konkrétní
záměr, který by byl předložen. Investorem poskytnutá studie výhledově uvažovaných
stavebních záměrů v lokalitě Ovčárna – Praděd (Vzatek 2011) je pouze velmi rámcová
s výhledovým horizontem realizace 10 let. Dle této studie byl kumulativní vliv co možná
nejkomplexněji vyhodnocen. Je však zřejmé, že díky neznalosti konkrétních, přesných
parametrů výhledových záměrů, je vyhodnocení kumulativních vlivů pouze orientační. Není
jisté, zda další investorem uvažované stavební záměry ze zmíněné studie (Vzatek 2011)
budou předloženy. Aktuálně posuzovaný záměr, tj. realizace lanové dráhy v oblasti
stávajícího lyžařského vleku C, není podmíněn realizací dalších uvažovaných záměrů.
Záměry navíc existují pouze ve formě studie a obdobně jako u aktuálně posuzovaného záměru
může dojít k jejich zpřesnění, resp. omezení jejich rozsahu.
Riziko zvýšeného tlaku sjezdových lyžařů na vrcholovou skálu Petrových kamenů je
v naturovém hodnocení popsáno, nebylo však předpokládáno zvýšení vlivu až na významně
negativní. Výstupní stanice bude od vrcholové skály vzdálena cca 320 m. Minimálně však
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polovinu této vzdálenosti se musí lyžař pohybovat po rovině či stoupat do svahu. Navíc jsou
v dokumentaci navržena opatření k omezení výjezdu lyžařů směrem k Petrovým kamenům.
V rámci zpracování posouzení jsme dospěli k závěru, že v případě varianty 3 (šestimístná
sedačka), kdy by došlo k navýšení kapacity celého lyžařského areálu, je nutno vliv na
populace zvonku jesenického a lipnice jesenické, které jsou endemity Petrových kamenů a
prioritními naturovými druhy, hodnotit jako významně negativní.

Vzhledem k přítomnosti stávajícího lyžařského areálu a návaznosti výstavby spodní stanice
lanové dráhy na zastavěné území není dán předpoklad fragmentace prostředí acidofilních
horských smrčin při horní hranici lesa.

Tato formulace byla uvedena pro zdůraznění. Metodika (Anonymus et al. 2007) uvádí, že
doporučená zmírňující opatření se navrhnou pro mírně negativní vlivy a tato zmírňující
opatření musí být zapracována do dokumentace a zejména pak do stanoviska EIA a je
povinností tato zmírňující opatření realizovat.

Hodnocení dle §45i je relativně úzce zaměřeno pouze na přesně určené předměty ochrany a
celistvost lokalit soustavy Natura 2000. Toto hodnocení navíc probíhá podle jasně
stanovených pravidel. Po provedení Hodnocení dle §45i a následného Posudku na toto
hodnocení, jak stanovuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
byly jako akceptovatelné vyhodnoceny dvě varianty a byla navržena řada zmírňujících
opatření. Mezi těmito opatřeními je i takové, které stanovuje podmínky pro další postup
modernizace lyžařského areálu Jeseníky – Praděd. Byť se nám myšlenka realizace záměru
v takto přírodovědně významné oblasti také nelíbí, z hlediska zásad a cílů ochrany soustavy
Natura 2000 nepovažujeme vyhodnocení vlivu záměru v případě variant 1 a 2 jako významně
negativního za adekvátní (viz Posudek).
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Zámečníkovi

Z hlediska posouzení dle §45i je třeba brát v úvahu, že kvůli prodloužení lanové dráhy v dolní
části záměru a souvisejícímu prodloužení a rozšíření sjezdovky by mělo dojít k vykácení cca
0,5 ha porostu papratkových smrčin s tím, že se jedná o vysoce kvalitní porost. Na druhou
stranu tento porost přímo navazuje na antropicky ovlivněné a zastavěné území (hotel Figura a
jeho parkoviště ze západu, silnice Hvězda – Ovčárna ze severu), případně se jedná o
jednotlivé stromy na okrajích stávající sjezdovky. Záměrem bude ovlivněno cca 0,01 %
výměry stanoviště 9410 v EVL Praděd, což je hodnota velmi hluboko pod (byť orientační)
hranicí významnosti 1 %. I pokud bychom uvažovali pouze výměry papratkových smrčin
(biotopu L9.3), což sice nemá žádnou oporu v ustanoveních směrnice o stanovištích, ale
v daném případě se tento přístup jeví jako správný, stále se jedná o ovlivnění méně než půl
procenta výměry biotopu. Byť se nám myšlenka kácení letitých smrčin s výskytem zvláště
chráněných druhů nelíbí, z hlediska zásad a cílů ochrany soustavy Natura 2000 nepovažujeme
z výše uvedených důvodů za adekvátní hodnotit vliv záměru na stanoviště 9410 jako
významně negativní.

Zákaz letního provozu lanovky je ošetřen ve zmírňujících opatřeních Posudku dle §45i.
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