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Úvod
V listopadu 2011 byla Krajskému úřadu Jihočeského kraje předána dokumentace dle
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů, pro záměr „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“. Dne 14.11.2011
Krajský úřad dokumentaci zveřejnil a rozeslal příslušným obcí a dotčeným správním
úřadům. Správa NP a CHKO Šumava ve svém vyjádření č.j. NPS 10510/2011 ze
dne 9. února 2012 konstatovala, že vliv záměru přesahuje hranice České republiky a
proto by měl být posouzen podle příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., ve
znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto konstatování postoupil Krajský úřad
Jihočeského kraje zajištění procesu posuzování vlivů záměru „Regulační plán
Propojení Klápa – Hraničník“ Ministerstvu životního prostředí. Ministerstvo životního
prostředí zahájilo dne 12.4.2012 mezistátní posuzování vlivů na životní prostředí, viz
dopis č.j. 30266/ENV/12 (Příloha č. 1). Na základě poskytnutých údajů o stavu
životního prostředí v dotčeném území Rakouské republiky a na základě doručených
vyjádření k dokumentaci Ministerstvo životního prostředí vrátilo dne 14.9.2012
dokumentaci k doplnění, viz dopis č.j. 78914/ENV/12 (Příloha č. 2).
Rakouská republika poskytla následující informace:
-

Dopis hornorakouského úřadu příslušného pro EIA ze dne 21. srpna 2012,

-

Dopis odboru zemědělství a lesnictví Spolkové země Horní Rakousko ze dne
14. srpna 2012,

-

Dopis odboru ochrany přírody Spolkové země Horní Rakousko ze dne
13. srpna 2012,

-

Nařízení hornorakouské zemské vlády, kterým se prohlašuje území
„Böhmerwald a Mühltäler“ za evropské chráněné území,

-

Nařízení hornorakouské zemské vlády, kterým se pro evropské chráněné
území „Böhmerwald a Mühltäler“ vydává Plán péče o krajinu,

-

Návod k přístupu k informacím k evropskému chráněnému území
„Böhmerwald a Mühltäler“ na internetu a

-

CD s dalšími informacemi k evropskému chráněnému území.

Ministerstvo životního prostředí požádalo oznamovatele (Jihočeský kraje) o zajištění
zpracování doplňku, který bude obsahovat:
1. Doplnění aspektů souvisejících s informacemi poskytnutými Rakouskou
republikou, zejména pak v souvislosti s možným ovlivněním oblastí Natura
2000 a problematiky kumulace vlivů záměru na českém území se stávajícími
či plánovanými rozvojovými aktivitami na území rakouském,
2. Vypořádání a doplnění veškerých dalších relevantních
požadovaných v obdržených vyjádřeních k dokumentaci,
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3. Zvážit možnost jiného technického technického řešení realizace propojení
české strany s rakouským areálem Hochficht, které by mělo menší vlivy na
životní prostředí, především na předměty ochrany soustavy Natura 2000.
K problematice zpracování doplňku dokumentace záměru „Regulační plán Propojení
Klápa – Hraničník“ proběhla na Ministerstvu životního prostředí v Praze dvě jednání,
3.10.2012 za přítomnosti zástupců Ministerstva životního prostředí, Jihočeského
kraje, zpracovatele regulačního plánu (ATELIER 8000, spol. s r.o.) zpracovatele
dokumentace (EIA SERVIS s.r.o.), zpracovatele posudku (INVEK s.r.o.) a
24.10.2012 za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje.
Záznam z jednání 3.10.2012 je uveden v Příloze č. 3 a zápis z jednání 24.10.2012 je
uveden v Příloze č. 4.
Z jednání vyplynula zásadní informace z hlediska vazby procesu EIA a prokazování
převažujícího veřejného zájmu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů. V případě prokázání negativních vlivů záměru
(v tomto případě regulačního plánu) na předměty ochrany soustavy Natura 2000
bude posouzení, zda veřejný zájem na realizaci záměru převažuje nad zájmem
ochrany soustavy Natura 2000, probíhat až po ukončení procesu EIA nesouhlasným
stanoviskem.

1. Doplnění aspektů souvisejících s informacemi poskytnutými
Rakouskou republikou, zejména pak v souvislosti s možným
ovlivněním oblastí Natura 2000 a problematiky kumulace vlivů
záměru na českém území se stávajícími či plánovanými
rozvojovými aktivitami na území rakouském
Vlivy na oblasti natura 2000
Všechny informace poskytnuté Rakouskou republikou jsou součástí posouzení vlivů
záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“ na ptačí oblasti a evropsky
významné lokality, které zpracoval prof.RNDr.Vladimír Bejček, CSc. Výsledky
hodnocení zůstávají v platnosti a není třeba na nich nic měnit (Příloha č. 5).
Kumulace vlivů na českém území se stávajícími či plánovanými aktivitami na
rakouském území
V současné době (nulová varianta) je na rakouské straně v provozu lyžařský areál
Hochficht. Přímý vliv provozu tohoto areálu na české území je minimální a může se
projevit pouze u státní hranice v oblastí horní stanice lanovek na Smrčinu a na
Hraničník. Malý význam tohoto přímého vlivu dokládá například obr. 7 PO a EVL v
ZÚ a záznamy o aktuálním výskytu některých předmětů ochrany v posouzení vlivů
záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“ na ptačí oblasti a evropsky
významné lokality (zpracovatell prof.RNDr.Vladimír Bejček, CSc.)
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Nepřímé vlivy provozu lyžařského areálu Hochficht na české území vyplývají
z dopravy návštěvníků areálu z české strany. V souvislosti s posuzovaným záměrem
„Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“ se jedná především o návštěvníky
využívající silnici Nová Pec – Přední Zvonková – Zadní Zvonková – Hochficht.
Hodnoty dopravního zatížení této silnice se pohybují (v závislosti na sněhových
podmínkách) v rozpětí od 65 do 459 vozidel/den (průměr 222 vozidel/den).
Plánovaný rozvoj lyžařského areálu Hochficht obsahuje, dle sdělení rakouské strany,
následující aktivity:
• Lyžařská aréna Hochficht
Zřízení nové budovy s příslušnými adaptacemi v oblasti venkovních zařízení
• Objekt ochrany před povodní Reischelbach a Stinglbach
Přeložka a rozšíření obou potoků s ohledem na ochranu před 150letou vodou
• Přeložení lesní silnice Brunnau a zřízení 82 náhradních parkovacích míst
Lesní silnice se do budoucna napojí přes stávající nejvyšší stopu parkoviště a
nový úsek silnice. Podél nového úseku lesní silnice se budou parkovací místa
odstraněná v oblasti nové lyžařské arény Hochficht nahrazovat oboustranně
vertikálně uspořádanými parkovacími místy. Odvodnění parkoviště se provádí
otevřeným příkopem, ve kterém je 15 zádržných nádrží o velikosti 1,5 m3.
• Přeložení dětského sportoviště do blízkosti nové restaurace.
Za tímto účelem se větev stávající lesní silnice uříznutá kvůli stavbě lyžařské
arény Hochficht sníží až po ústí navržené lesní silnice a rozšíří na 25 m.
• Stavba garáže na technické zařízení pro sjezdovku a topení dřevěnou štěpkou
• Rozšíření sjezdovky Reischelberg (sjezd Reischleberg a Hochwald) ca 3,8 ha
• Rozšíření sjezdovky Rehberg 380 m2
• Stavba nového vleku na Reischelberg na rakouské straně
Je zřejmé, že realizace uvedených záměrů prakticky nezmění situaci na české
straně. Přímé vlivy provozu lyžařského areálu Hochficht na životní prostředí v ČR
zůstanou minimální. Realizace uvedených záměrů bude mít malý vliv na počet
návštěvníků přijíždějících do areálu z české strany po silnici Nová Pec – Přední
Zvonková – Zadní Zvonková – Hochficht. Výrazně větší vliv na počet návštěvníků
areálu Hochficht z ČR mají a budou mít i v budoucnosti aktuální počasí a sněhové
podmínky a cenové relace v areálu Hochficht v porovnání s jinými lyžařskými areály
v ČR a v Alpách.
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2. Vypořádání a doplnění veškerých dalších relevantních informací
požadovaných v obdržených vyjádřeních k dokumentaci
K dokumentaci záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“ se z české
strany vyjádřily následující subjekty:
Dotčené územní samosprávné celky: Jihočeský kraj, obce Nová Pec, Horní Planá,
Černa v Pošumaví, Stožec
Dotčené správní úřady: Ministerstvo životního prostředí – odbor druhové ochrany a
implementace mezinárodních závazků, odbor ochrany vod, odbor ochrany
ovzduší, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Správa
Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, Česká inspekce
životního prostředí – oblastní inspektorát České Budějovice, Krajská hygienická
stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ČR-státní
energetická inspekce, Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a
Jihočeského, Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Městský úřad Český
Krumlov – odbor životního prostředí a zemědělství, Městský úřad Prachatice odbor životního prostředí
Veřejnost: Společnost pro trvale udržitelný život, Česká společnost ornitologická,
Hnutí DUHA-Přátelé Země Česká republika, Hnutí DUHA-Místní skupina České
Budějovice, CALLA-Sdružení pro záhranu prostředí, Sdružení Jihočeské matky,
Okrašlovací spolek Zdíkovska
K dokumentaci záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“ se z rakouské
strany vyjádřily následující subjekty:
Oö. Umweltanwalt, OEAV-Oesterreicischer Alpenverein-Sektion Rohrbach,
Dreiländerinfrastrukturverein - Schwarzenberg am Böhmerwald-Bayern
Oberösterreich Südböhmen, Kuratorium Nationalpark Kalkalpen, Die GrünenBezirk Rohrbach, Naturschutzbund Oö., Naturefriends Tnternational, ,
Internationale Arbeitsgemeinschaft Grünes Band (IAG) – Bayerischer Wald –
Böhmerwald – Mühlviertel, Energie Zukunft Mühlviertel, Interessengemeinschaft
Böhmerwald, Österreichische Naturschutzjugend - Oberösterreich, önj Kasten:
Gelebte Dorfökologie, Öffentliche Volksschule Neufelden, Eva Schlegel,
Christian Baumgartner, Renate Rachbauer, Thomas Engleder, Mag., Franz
Lasinger (?), Dr. Adolf Berly (?)
V následujícím textu jsou vypořádány konkrétní požadavky na doplnění informací,
doplnění vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví, případně je
uvedena reakce na nesouhlas se způsobem zpracování dokumentace. V případě
požadavků nebo připomínek, které se netýkají přímo hodnocení vlivů na životní
prostředí, jsme požádali o vypořádání oznamovatele (Jihočeský kraj), zpracovatele
regulačního plánu (ATELIER 8000, spol. s r.o.) nebo zpracovatele socio-ekonomické
analýzy (INCOMA GfK). Pouhé konstatování negativních vlivů, bez zpochybnění
hodnocení v dokumentaci EIA nebo bez požadavku na způsob hodnocení,
vypořádáno není (např. konstatování „podle našeho názoru je naprosto absurdní
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návrh na výstavbu kompletně nového lyžařského areálu v I. a II. zóně národního
parku, kde již z podstaty záměru lze očekávat zásadní rozpory s cíli ochrany tohoto
území“). Rovněž nejsou vypořádány požadavky na další postup přípravy záměru
v případném územním nebo stavebním řízení (např. „čistírny odpadních vod musí
splňovat takové podmínky čištění odpadních vod, aby byly zajištěny emisní
standardy uvedené v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. …..“). Tyto požadavky budou
zahrnuty do podmínak souhlasného stanoviska (pokud bude souhlasné stanovisko
vydáno) a v případě realizace záměru budou zohledněny v příslušném správním
řízení.
1. Záměr nemá oporu ve schválených ZÚR JčK, neboť tyto nebyly dosud vydány. Byl
zpracován návrh, nikoliv koncept regulačního plánu – pochybnost o správnosti
postupu pořizovatele při zadávání a projednání RP. Dokumentace EIA nedokládá,
že záměr je v souladu s vyšší územně plánovací dokumentací (Společnost pro
trvale udržitelný život, Sdružení Jihočeské matky).
Vypořádání (Jihočeský kraj)
O vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje rozhodlo Zastupitelstvo Jihočeského
kraje na svém 26. zasedání dne 13. 9. 2011. ZUR nabyly účinnosti dne 7. 11. 2011. V ZUR je
záměr vymezen jako záměr „Propojení Klápa – Hraničník“ pod kódem D83. Povinnost
zpracovat pro záměr D83 regulační plán vyplývá z kapitoly j) bodu (61) vydaných ZUR,
zadání regulačního plánu bylo v souladu s požadavky stavebního zákona dohodnuto
s dotčenými orgány a schváleno současně s vydáním ZUR a je uvedeno v kapitole l) bodě
(64) ZUR. Zpracování konceptu regulačního plánu nebylo stavebním zákonem v době před
1. 1. 2013 požadováno (stavební zákon zpracování konceptu požadoval v zákonem
stanovených případech pouze u územního plánu), v současné době (od 1. 1. 2013) je koncept
změnou stavebního zákona vydanou pod č. 360/2012 Sb. vypuštěn ze zákona zcela.
Zpracovaný regulační plán je v souladu jak se Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje,
tak s Politikou územního rozvoje ČR 2008. V rozporu s těmito dokumentacemi nelze
regulační plán vydat.

2. Předložením variant A, B a D došlo jednoznačně k porušení dohody uzavřené
mezi MŽP, MMR a MZe v květnu 2010 k řešení rozporů při schvalování Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje (MŽP-Odbor druhové ochrany a
implementace mezinárodních závazků).
Vypořádání (Jihočeský kraj)
V dohodě uzavřené mezi MŽP, MMR a MZe v květnu 2010 (podepsané jednotlivými
ministerstvy postupně v době od 26. do 28. 5. 2010, je uvedeno, cituji:
„Plocha SR 17 - Propojení Klápa - Hraničník bude podrobně řešena a limitována z hlediska
využití území a ochrany životního prostředí vč. významnosti vlivů na území EVL a PO
Šumava regulačním plánem pořízeným Jihočeským krajem, resp. krajským úřadem, řešícím
propojení areálu Hochficht a české strany. Vydání tohoto regulačního plánu je podmínkou pro
rozhodování o změnách využití v území ve vymezeném prostoru dle grafické části ZÚR.
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Lhůta pro pořízení regulačního plánu a jeho předložení zastupitelstvu kraje se stanovuje na 2
roky od vydání ZÚR.
Do kapitoly 1) Zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 ... bude doplněno zadání
regulačního plánu Propojení Klápa - Hraničník.“ Tato dohoda byla ze strany pořizovatele
dodržena, do návrhu ZUR byl záměr zařazen pod kódem D83 (změna kódu byla způsobena
změnami provedenými v rámci dohodovacího řízení, především podstatným zmenšením
původní plochy SR 17 provedené právě s ohledem na ochranu životního prostředí a redukcí
funkcí plochy – místo plnohodnotného areálu byl v ZUR vymezen koridor pro prověření trasy
lanové dráhy a souvisejících staveb – tedy koridor dopravní stavby lanové dráhy.
Z textu dohody k řešení rozporů ani ze zadání regulačního plánu pak nevyplývá nemožnost
řešit zpřesnění koridoru ze ZUR v regulačním plánu variantně. Výsledná varianta pak bude
vybrána a následně i vydána na základě výsledků projednání regulačního plánu, tedy i na
základě výsledku procesu EIA. Rozhodnutí o výběru varianty nelze v současné době
předjímat.

3. Regulační plán je posuzován jako záměr, ve skutečnosti se jedná o územně
plánovací dokumentaci ve smyslu stavebního zákona (MŽP-Odbor druhové
ochrany a implementace mezinárodních závazků).
Vypořádání (Jihočeský kraj)
Povinnost posoudit regulační plán v procesu EIA jako záměr vyplývá např. z ustanovení § 63
a 64 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platném
v současné době, a z § 73 stavebního zákona ve znění platném před 1. 1. 2013.
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Povinnost posoudit regulační plán v procesu EIA jako záměr vyplývá i z § 10i odst. (2)
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4. Záměr nebyl oznámen příslušným orgánům ochrany životního prostředí
v Rakousku k posouzení přeshraničních vlivů (Společnost pro trvale udržitelný
život, Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika, Hnutí DUHA – místní skupina
České Budějovice, Calla, Sdružení Jihočeské matky).
Vypořádání (Jihočeský kraj)
U záměru byl konstatován ze strany Správy NP a CHKO Šumava v průběhu společného
jednání podle § 65 stavebního zákona, ve znění platném před 1. 1. 2013 možný přeshraniční
vliv, postup projednání regulačního plánu podle § 72 stavebního zákona byl přerušen,
v současné době probíhá přeshraniční EIA, k projednání je příslušné Ministerstvo životního
prostředí.
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5. Zpracovatel dokumentace v závěru nedoporučil odstoupení od záměru a umožnil
tak rozhodování, zda přednost dostane ochrana přírody nebo ekonomický rozvoj
oblasti. Licitovat, který veřejný zájem převáží, je nepřípustné. Dokumentace je
zpracována tak, aby byl záměr přijatelný. Dokumentace vyznívá ve prospěch
varianty C (Společnost pro trvale udržitelný život, Česká společnost ornitologická,
Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika, Hnutí DUHA – místní skupina
České Budějovice, Calla).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Jak vyplývá z jednání na MŽP (Přílohy č. 2 a 3), posouzení, který veřejný zájem převáží
(zájem na realizaci záměru nebo zájem na ochraně soustavy Natura 2000), bude probíhat po
ukončení procesu EIA, pokud bude vydáno nesouhlasné stanovisko. Dokumentace EIA
objektivně hodnotí všechny předložené varianty. U všech byly identifikovány významné
negativní vlivy na soustavu Natura 2000 a další složky životního prostředí (NP a CHKO
Šumava, fauna, flóra, ekosystémy, ….). Nejméně nepříznivé hodnocení vykazuje varianta C.
O tom, zda některá z variant bude moci být realizována, se bude rozhodovat mimo proces
EIA.
6. Vypořádání závěrů zjišťovacího řízení a doručených vyjádření k oznámení je
formální, zcela pomíjí celkové vyznění nesouhlasných vyjádření k záměru
(Společnost pro trvale udržitelný život, Česká společnost ornitologická, Sdružení
Jihočeské matky).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
V dokumentaci EIA jsme zohlednili všechny konkrétní požadavky na způsob vyhodnocení
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. Nesouhlasná vyjádření bez konkrétního
zdůvodnění nesouhlasu nelze v dokumentaci EIA zohlednit.

7. Není vyhodnocena varianta propojení s areálem Hochficht po silnici Zadní
Zvonková – Schöneben (Společnost pro trvale udržitelný život, Hnutí DUHA –
Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání (Jihočeský kraj)
Územní vymezení regulačního plánu vychází z vydaných ZUR, je dáno rozsahem koridoru
D83. Územní vymezení koridoru je pro účely regulačního plánu, a tedy i jeho posouzení
nepřekročitelné. Záměr D65 – silnice Zadní Zvonková – Schöneben je samostatným
záměrem, bez vazby na záměr D83. Napojení areálu Hochficht po silnici Zadní Zvonková –
Schöneben není srovnatelná se záměrem „Propojení Klápa – Hraničník“. Tato varianta není
z dopravního hlediska vhodná – silnice po dopravní stránce svou kapacitou neodpovídá počtu
přepravovaných osob a nemůže nahradit navrhovanou lanovku, a to ani po její úpravě. To je
dáno především minimalizací navrhovaných úprav a jejího rozšíření s ohledem na zájmy
ochrany přírody a krajiny (v některých úsecích pouze „výhybny“ místo plnohodnotného
rozšíření na 2 jízdní pruhy).
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8. Dokumentace se nezabývá skutečnými variantami. Varianty A – D se liší pouze
tím, že obsahují nebo neobsahují evakuační sjezdovku a restauraci u horní
stanice lanovky. Skromnější varianty se dají na nejrozsáhlejší variantu A
v budoucnu bez technických problémů dobudovat. Regulační plán negarantuje, že
nebude následovat tlak na dobudování areálu (Společnost pro trvale udržitelný
život, Česká společnost ornitologická, MŽP-Odbor druhové ochrany a
implementace mezinárodních závazků).
Vypořádání (Jihočeský kraj)
To, že nebude vyvíjen tlak na dobudování areálu, nemůže garantovat žádná územně plánovací
dokumentace. Tento tlak pak nelze ani přednímat. Nicméně je možno konstatovat, že každé
rozšíření areálu bude znamenat změnu územně plánovací dokumentace (ZUR, územního
plánu Nová Pec, popř. regulačního plánu), neboť v rozporu s touto dokumentací nelze stavbu
umístit a povolit, vydání územního rozhodnutí a následně stavebního povolení. Při vydání
všech těchto opatření či rozhodnutí pak budou záměry, pokud to bude dotčený orgán na úseku
ochrany životního prostředí požadovat, posuzovány i z hlediska životního prostředí, tedy i
v procesu EIA (regulační plán, územní řízení) a SEA (územně plánovací dokumentace) a
veřejnost se bude moci procesu posuzování zúčastnit. Bez dohody s příslušnými dotčenými
orgány pak nebude možno změnu územně plánovací dokumentace vydat, ani stavbu
v územním řízení umístit.
Vypořádání (ATELIER 8000, spol. s r.o.)
Dokumentace RP byla zpracována na základě zadání RP, konzultací s objednatelem a jeho
pokynů. Zadání RP je podrobně specifikováno, rozsah plochy úzce vymezen v ZÚR JČK.
Propojení má dle zadání umožnit propojení české strany se stávajícím rakouským lyžařským
areálem Hochficht v rámci vymezené plochy D83 ZÚR JČK. Už ze zadání RP a plošného
vymezení plochy D83 je zřejmé, že v rámci RP nelze propojení vést jinudy, než prostorem
CHKO a NP Šumava. Návrh RP může řešit propojení pouze v rámci vymezené plochy dle
zadání.
Cílem RP bylo navrhnout co nejšetrnější řešení splňující zadání a minimalizující negativní
zásahy do území. Řešení propojení bez zásahu do území neexistuje. V procesu zpracování RP
byla zvažována různá technická řešení a varianty, z nichž některé byly odmítnuty z důvodů
větších negativních zásahů do území, nenaplnění cílů zadání nebo technické
nerealizovatelnosti. Zadavatelem byly vybrány a odsouhlaseny varianty návrhu RP (A-D),
které byly zpracovatelem RP dopracovány do konečné podoby a předány jako zadání
zpracovateli dokumentace EIA.

9. Termín „odjezdová evakuační sjezdovka“ je zavádějící. Tato sjezdovka bude
využívána pro normální sjíždění lyžařů z Hraničníku. V době nedostatku sněhu to
může být dokonce sjezdovka hlavní (Společnost pro trvale udržitelný život, MŽPOdbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků, Calla).
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Vypořádání (Jihočeský kraj)
Termín evakuační sjezdovka je synonymem pojmu „odjezdová dráha“. Pouze pro účely
odjezdu lyžařů z vrcholu Hraničníku je také tato „dráha“ určena. Pojem evakuační sjezdovka
je možno pro jednoznačnější vyjádření účelu navržené trati nahradit pojmem „odjezdová
dráha“.
Vypořádání (ATELIER 8000, spol. s r.o.)
Dokumentace RP ve variantách A,D navrhuje plochu pro odjezdovou evakuační sjezdovku.
Označení vychází z hlavního účelu odjezdové evakuační sjezdovky, kterým je pozitivní
regulace a zamezení případnému neřízenému odjezdu lyžařů volným terénem v době
odjezdové špičky před koncem provozní doby skiareálu Hochficht a LD a využití sjezdové
trati pro evakuaci v případě její nutnosti. Zároveň RP předpokládá, že provozní doba bude
odpovídat provozní době LD a skiareálu Hochficht. Technické parametry této odjezdové
evakuační sjezdovky vzhledem k terénní konfiguraci a navržené šířce však nebudou pro
lyžaře v konkurenci sjezdových tratí skiareálu Hochficht atraktivní.
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
V dokumentaci EIA je odjezdová evakuační sjezdovka vyhodnocena jako standardní sjezdová
trať s možným využitím v době provozu lanové dráhy. Uváděná možnost, že v době
nedostatku sněhu může být odjezdová evakuační sjezdovka hlavní sjezdovkou v areálu, je
nepravděpodobná. Ze zkušeností z lyžařských areálů s umělým zasněžováním jednoznačně
vyplývá, že ukončení sezóny v jarních měsících je vyvoláno nezájmem lyžařů, nikoliv
nedostatkem sněhu. Provozovatelé areálů sezónu ukončí, i když na sjezdovkách stále leží
dostatečná vrstva sněhu.

10. Uvedená šířka vykáceného pruhu pro lanovku 15,2 m je podhodnocená, tato
šířka je menší než stanovené ochranné pásmo 26,4 m (Společnost pro trvale
udržitelný život, MŽP-Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků, Calla).
Vypořádání (ATELIER 8000, spol. s r.o.)
Návrh LD byl zpracován v souladu s patřičnými zákony a normami. Ochranné pásmo lanové
dráhy je upraveno zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů. Pro RP
navrženou LD bylo v souladu s tímto zákonem stanoveno ochranné pásmo o šířce 26,4 m.
Šířka průseku pro LD není určena šířkou ochranného pásma, nemusí být totožná s jeho šířkou.
Průsek se stanovuje výpočtem na základě výpočtové linie lana. Vliv na jeho šířku má
především průhyb lana, konfigurace terénu, vzdálenost a výška traťových podpěr a z toho
vypočtený možný výkyv kabiny. Šířka průseku může být proměnná v délce trasy v závislosti
na výpočtu. Na základě podkladů dostupných v podrobnosti regulačního plánu byla vypočtena
šířka průseku 15,2 m. V dalších fázích dokumentace bude upřesňována dle podrobnějších
podkladů. Snahou návrhu RP bylo volbou vhodného technického řešení minimalizovat zásah
do porostu a negativní vlivy.
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11. Zátěže přístupových komunikací neodpovídají kapacitě parkoviště (Společnost
pro trvale udržitelný život).
Vypořádání (Ing. Lumír Zenkl, zpracovatel dopravních zátěží pro dokumentaci EIA)
Dopravní zátěže byly stanoveny pro plochu parkoviště v 1. etapě. Plocha 2. etapy (rozšíření
parkoviště) není do výpočtů zahrnuta. Pro vlastní návrh jsme odvodili možné hodnoty objemu
generované dopravy z navržených kapacit parkovišť (s předpokladem 1 obrátka á 1 stání,
průměrné využití parkoviště v zimním období 80 % a to ze všech stání, v letní době 60 % a to
pouze z parkovišť s živičným povrchem); k tomu něco pro hotel a další (odhadem), zájezdové
autobusy v zimním období 100 % kapacity, v létě 0, linkové autobusy v zimě v taktu 30 min.
(po dobu 12 hod./den), v letním období dtto á 60 min; takto jsme se dostali k hodnotě
dopravního zatížení na příjezdové komunikaci v zimní době 800 vozidel/den celkem (z toho
70 těžkých), v letní době 260 vozidel/den celkem (z toho 30 těžkých),
Hodnota dopravního zatížení na stávající silniční síti v Nové Peci známa nebyla (nebylo na
nich sčítáno), zpracovatelům dokumentace EIA jsme proto poskytli hodnoty dopravního
zatížení získaných "kvalifikovaným odhadem " a sice (v celoročním průměru)
•
•
•
•

III/1631 průtah Nové Chalupy 300 vozidel/den celkem (z toho 80 těžkých),
III/1631 Nové Chalupy - Zvonková 150 vozidel/den celkem (z toho 60 těžkých),
III/1632 Želnava - Nová Pec, křižovatka 600 vozidel/den celkem (z toho 120 těžkých),
III/1632 Nová Pece křižovatka - Láz 200 vozidel/den celkem (z toho 70 těžkých).

Tyto hodnoty, jak jsem měl možnost se přesvědčit, byly použity při zpracování dokumentace
EIA.
Pokud se týká dopravního zatížení na silnici III/1631 ve směru na Zvonkovou dodávám:
Uvedená hodnota dopravního zatížení vychází z předpokladu (logicky v návaznosti na celý
záměr jako takový), že silnice III/1631 ve směru na Zvonkovou bude v případě výstavby
areálu Klápa nadále dopravně zatížena pouze místními dopravními vztahy (převážně
hospodářského charakteru) včetně hraničního přechodu ve Zvonkové; tedy že silnice nebude
nadále využívána (respektive pouze minimálně) jako přístupová trasa k areálu Hochficht na
rakouské straně (aniž by však tento příjezd byl zakázán). Z toho vychází námi odvozená (či
odhadnutá) hodnota dopravního zatížení silnice 150 vozidel/den (odvozeně se tento
předpoklad promítá i u ostatních úseků silnic III/1631, III/1632 v Nové Peci).
Tato hodnota vychází z dokumentace EIA „Rekonstrukce silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v
úseku Nová Pec - Bližší Lhota – Zadní Zvonková“ zpracované Mgr. V. Novákem, Protivín
v říjnu 2009. V příloze 2 této dokumentace jsou uvedeny hodnoty dopravního zatížení silnice
zpracované Pragoprojektem České Budějovice (Ing. Mandík) v březnu 2009. Zde jsou
prezentovány výsledky deseti dopravních průzkumů prováděných na hraničním přechodu
v období listopad 2008 – březen 2009. Hodnoty dopravního zatížení se pohybují (v závislosti
na sněhových podmínkách) v rozpětí od 65 do 459 vozidel/den (s průměrem 222 vozidel/den,
přičemž maximum je více než sedminásobkem minima). Z toho odvozena odhadovaná
hodnota 150 vozidel/den očištěná o vozidla směřující do areálu Hochficht.
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Na silnici III/1634 ve Zvonkové (na rozdíl od předchozích termínů celostátního sčítání
dopravy) bylo sčítáno v rámci celostátního sčítání dopravy ŘSD ČR v roce 2010 (v době
zpracování Regulačního plánu a dokumentace EIA však výsledky nebyly ještě k dispozici).
Z tohoto sčítání vyplývá, že silnice III/1634 ve Zvonkové je zatížena 371 vozidly/den celkem
(z toho 118 těžkých !). Z prezentovaných výsledků sčítání není zřejmé, v kolika z celkem cca
deseti sčítacích termínů bylo na tomto profilu skutečně sčítáno a tedy jaká je jejich skutečná
vypovídací schopnost. Přestože presentované hodnoty jsou garantovány autoritou ŘSD ČR,
nejsem si jist (s ohledem na citované výsledky průzkumů presentovaných Pragoprojektem, ale
i z vlastní zkušenosti v daném území), odpovídá-li uvedená hodnota skutečné realitě
celoročního průměru. Tedy, přestože v době zpracování uvedené dokumentace jsme neměli
výsledky celostátního sčítání dopravy z roku 2010 k dispozici, jsem i nadále přesvědčen, že
použitá hodnota 150 vozidel/den celkem (z toho 60 těžkých) řádově odpovídá realitě
celoročního průměru očištěného o hodnotu špiček (a pouze špiček) průjezdů vozidel do/z
areálu Hochficht na rakouské straně.

12. V dokumentaci EIA nebyl vyhodnocen hluk ve fázi provozu, jehož zdrojem budou
návštěvníci areálu (MŽP-Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků,). Nebyl vyhodnocen vliv hluku na faunu (Správa NP a CHKO Šumava,
Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika, Společnost pro trvale udržitelný
život).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Hluk způsobený návštěvníky ve fázi provozu nebyl vyhodnocen kvantitativně hlukovou
studií, neboť neexistuje metodika pro takové hodnocení a nejsou stanoveny limity hluku pro
živočichy. Lze pouze konstatovat, že některým druhům bude hluk vadit více, jiným méně.
Hodnocení hluku návštěvníků na odjezdové evakuační sjezdovce je zahrnuto v celkovém
hodnocení variant v kapitole dokumentace E. Porovnání variant řešení záměru. Varianty s
odjezdovou evakuační sjezdovkou mají ve vlivech na faunu a ekosystémy horší nebo stejné
hodnocení jako varianty bez sjezdové tratě.

13. V dokumentaci nejsou vyhodnoceny nebo jsou nedostatečně vyhodnoceny vlivy
hluku během výstavby, především při použití vrtulníku (Hnutí DUHA – Přátelé
Země Česká republika, Společnost pro trvale udržitelný život).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Pro období výstaby není zpracována hluková studie, neboť nejsou stanoveny hlukové limity
pro jednotlivé druhy živočichů. Nelze proto vyhodnotit, zda hlukové zatížení okolí staveniště
je přípustné nebo není. Vrtulník bývá využíván při dopravě dřeva v nepřístupných oblastech
národních parků. Hluková zátěž při instalaci stožárů (podpěr) lanovky bude obdobná.
Konkrétní hlukové zatížení území bude možné provést v dalších stupních projektové přípravy
(pokud dojde k další přípravě záměru).
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14. V dokumentaci nejsou vyhodnoceny vlivy vibrací při výstavbě (Hnutí DUHA –
Přátelé Země Česká republika, Společnost pro trvale udržitelný život).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
V dokumentaci jsou vyhodnoceny vlivy vibrací z dopravy na nejbližší stavební objekty. Vlivy
vibrací na obyvatelstvo během výstavby i provozu lze vyloučit. Dodržování předpisů v oblasti
vibrací u obsluhy stavebních strojů je věcí stavebních fierm, které bude stavební práce
realizovat. Pro hodnocení vlivů vibrací na faunu a případně flóru nejsou dostupné metodické
postupy.

15. V dokumentaci nejsou vyhodnoceny vlivy emisí do ovzduší ve vztahu ke
chráněné krajinné oblasti (Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika,
Společnost pro trvale udržitelný život).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
V dokumentaci, konkrétně v rozptylové studii (Část I), je imisní zatížení území vyhodnoceno
vzhledem k imisním limitům pro ekosystémy dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb. (20 ug/m3
SO2 – průměrná roční koncentrace, 30 ug/m3 NOX – průměrná roční koncentrace).
16. V dokumentaci jsou zásadní problémy dotýkající se ptactva: nedostatečně
specifikovaná metodika, spojení výsledků z různých typů území, nedostatečné
výsledky průzkumu zejména v prostoru lanovky, katastrofální hodnocení výskytu
zvláště chráněných druhů, není řešena problematika kolizí tetřeva hlušce s lany
lanovky, není řešena mortalita živočichů s dopravními prostředky (Česká
společnost ornitologická).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Kapitola týkající se ptáků je nově zpracována v Doplňku dokumentace, konkrétně v kapitole
4. Doplnění a úprava dílčích částí dokumentace EIA.

17. V dokumentaci není vyhodnocen vliv umělého zasněžování na strukturu a
složení půdy a na vegetaci v dané oblasti (Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká
republika).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
V případě umělého zasněžování dokumentace vychází z analogie s jinými lyžařskými areály,
kdy nebyly pozorovány žádné negativní vlivy této činnosti na životní prostředí.
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18. Chybí konkrétní informace o způsobu provozu areálu v letní sezóně a jeho
vyhodnocení (MŽP-Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků).
Vypořádání (ATELIER 8000, spol. s r.o.)
Předmětem návrhu regulačního plánu není omezení období provozu, umožňuje celoroční
provoz lanové dráhy, pokud bude požadován. Z daností území je zřejmé, že hlavní sezónou je
sezóna zimní. Letní sezona zde dosud téměř neexistuje. Slabá letní sezona může vzniknout,
pokud by došlo na rakouské straně k nahrazení vleku lanovou dráhou, která by umožnila
dopravu turistů na rakouské úpatí Hraničníku a navázání na tamní turistické trasy. Takováto
letní sezona by byla sezonu doplňkovou podstatně slabší než sezona zimní.
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Pro hodnocení letního provozu nejsou konkrétní údaje. Rozdíl mezi zimním a letním
provozem je v dokumentaci EIA zohledněn v dopravních zátěžích metodou odborného
odhadu. Lze očekávat, že letní provoz bude ve všech variantách zhruba stejný, neboť bude
využívat především dopravu lanovou dráhou na Hraničník. Negativní vlivy letního provozu
jsou zahrnuty v kapitole dokumentace E. Porovnání variant řešení záměru. Vlivy na faunu,
flóru a ekosystémy jsou vyhodnoceny stupněm -1,5 - -3.

19. V dokumentaci nejsou vyhodnoceny vlivy nočního provozu a osvětlení (Calla).
Vypořádání (ATELIER 8000, spol. s r.o.)
Noční provoz LD ani odjezdové evakuační sjezdovky není navrhován. Předmětem RP není
návrh nočního osvětlení odjezdové evakuační sjezdovky. Součástí RP je noční provoz
technických zařízení souvisejících s údržbou a zajištěním bezpečného provozu v rozsahu
jednotlivých variant. Pro varianty se odjezdovou evakuační sjezdovkou to představuje provoz
zasněžování a rolby.
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Noční provoz variant s odjezdovou evakuační sjezdovkou (varianta A, varianta D) je zahrnut
v celkovém hodnocení variant v kapitole dokumentace E. Porovnání variant řešení záměru.
Varianty s odjezdovou evakuační sjezdovkou mají ve vlivech na faunu a ekosystémy horší
nebo stejné hodnocení jako varianty bez sjezdovky. Vyhodnocení vlivu nočního zasněžování
a provozu rolby bylo provedeno odborným odhadem, kvantitativní hodnocení (hluková studie,
studie osvětlení) provedeno nebylo.
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20. Dokumentace jen minimálně řeší problematiku spojenou s nelegálním sjížděním
lyžařů (Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání (ATELIER 8000, spol. s r.o.)
RP řeší problematiku nelegálního sjíždění lyžařů volným terénem v rozsahu nástrojů, které
jsou v možnostech tohoto stupně dokumentace - regulačního plánu. Navrhuje umístění
výstražných tabulí se zákazem vstupu do lesních porostů a umístění barier proti vstupu
v prostorech vyšší koncentrace lyžařů. Varianty s odjezdovou evakuační sjezdovkou navrhují
pozitivní regulaci nelegálního sjíždění – nabídnou lyžařům možnost bezpečného odjezdu po
upravené odjezdové evakuační sjezdovce, případně regulaci náporu lyžařů v odjezdové špičce
doplňkovou aktivitou na vrcholu.
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Nelegální sjíždění lyžařů musí být minimalizováno, nejlépe úplně vyloučeno. Regulační plán
předpokládá, že lépe se bude odjezd lyžařů usměrňovat ve variantách, které obsahují
odjezdovou evakuační sjezdovku. Jakékoliv nelegální sjiždění lyžařů by mělo významné
negativní vlivy na životní prostředí, především na faunu a flóru.
21. V dokumentaci není řešeno předcházení negativního dopadu realizace projektu
na stabilitu okolních porostů (Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika,
Calla).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Vyhodnocení vlivů na lesní porosty je zpracováno v části dokumentace D „Posouzení lesních
porostů pro regulační plán Propojení Klápa – Hraničník. Oblast je charakterizována jako
relativně odolná proti bořivým větrům. Odlesnění v maximální šíři 25 – 30 m by nemělo
zásadním způsobem ovlivnit stabilitu sousedních porostů.
22. Zcela nedostatečně jsou řešeny možné dopady havárií na životní prostředí (Hnutí
DUHA – Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Problematice havárií je věnována kapitola dokumentace D.III. Charakteristika
environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních staveb. Riziko havárie
s možností negativního ovlivnění během provozu záměru hrozí především při dopravních
nehodách s únikem ropných látek. Během realizace záměru nelze vyloučit únik ropných látek
ze stavebních mechanizmů a nákladních automobilů. Jedná se o riziko shodná s riziky na
ostatních komunikacích a na běžných stavbách. Minimalizace vzniku havárie bude řešena
standardními opatřeními v plánu organizace výstavby (POV) a v provozním řádu areálu.
V případě, že havárie skutečně nastane, bude její sanací pověřena odborná firma. Součástí
sanace bude i vyhodnocení vlivu havárie na jednotlivé složky životního prostředí.
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23. Ve výčtu odpadů chybí nebezpečné odpady typu ropných derivátů.
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
V sočasné fázi přípravy záměru (zpracování a hodnocení regulačního plánu) nebyl proveden
inženýrsko-geologický ani hydrgeologický průzkum území a nejsou tedy dostupné informace
o kontaminaci území. V případě realizace záměru bude doplněno v dalších stupních přípravy.
24. Nejsou vyhodnoceny kumulativní vlivy s dalšími záměry v území (Calla
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Kapitola týkající se kumulativních vlivů je nově zpracována v Doplňku dokumentace,
konkrétně v kapitole 4. Doplnění a úprava dílčích částí dokumentace EIA.

Socio-ekonomická analýza
K socio-ekonomické analýze byla doručena řada připomínek. Vzhledem k tomu, že
případné prokazování převažujícího veřejného zájmu proběhne po ukončení procesu
EIA, najde socioekonomická analýza uplatnění až v této fázi projednávání
regulačního plánu. Z tohoto důvodu přinášíme v doplňku dokumentace EIA pouze
stručnou reakci zpracovatele socioekonomické analýzy na připomínky k této analýze,
která byla součástí dokumentace EIA.
25. Předložení sociekonomické analýzy v rámci dokumentace EIA v takovém
rozsahu je neobvyklé. Patří sociekonomické vlivy mezi vlivy na životní prostředí a
mají být součástí procesu EIA? Podle našeho názoru jakékoliv jiné dopady, než
na životní prostředí a veřejné zdraví nemohou být v rámci EIA brány v úvahu
(MŽP-Odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků).
Vypořádání (EIA SERVIS s.r.o.):
Hodnocení sociálně ekonomických vlivů není v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, jednoznačně vymezeno. V § 2 „Rozsah
posuzování“ tyto vlivy vyjmenovány nejsou, v Příloze č. 4 k tomuto zákonu je v Části D
Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
uveden bod I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů. Praxe při
zpracování dokumentací EIA je taková, že pokud se zpracovatel dokumentace sociálně
ekonomickým vlivům vůbec věnuje, tak pouze okrajově a většinou formálně.
Důvody pro zařazení podrobné socioekonomické analýzy do dokumentace EIA „Regulační
plán Propojení Klápa – Hraničník“ byly následující:
1. Posuzovaným záměrem je regulační plán, tedy územně plánovací dokumentace dle
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Územně plánovací
dokumentace v takto exponovaném území by socioekonomickou analýzu měla mít.
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2. V době zpracování dokumentace EIA bylo zřejmé, že budou identifikovány významné
negativní vlivy na lokality soustavy Natura 2000. Dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírady a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, může být v takovém případě
regulační plán schválen mimi jiné pouze z naléhavých důvodů převažujícího
veřejného zájmu. Veřejným zájmem může být v případě posuzovaného regulačního
plánu socioekonomický rozvoj oblasti. V době zpracování dokumentace nebylo
zřejmé, zda se převažující veřejný zájem bude posuzovat v rámci procesu EIA, nebo
mimo proces EIA. Proto jsme socioekonomickou analýzu zařadili jako přílohu
dokumentace EIA
V současné době je zřejmé, že posuzování veřejného zájmu bude probíhat po ukončení
procesu EIA, pokud tento proces skončí vydáním nesouhlasného stanoviska.
Socioekonomická analýza může sloužit jako podklad pro toto posuzování. V rámci procesu
EIA jsme v dokumentaci EIA použili výsledky socioekonomické analýzy jako jedno
kritérium z dvaceti v kapitole E. Porovnání variant řešní záměru. Zařazení kritéria sociálně
ekonomických vlivů nemá na výsledné hodnocení variant z hlediska vlivů na životní prostředí
prakticky žádný vliv.

26. Socioekonomická analýza uvádí nepřesvědčivé nebo chybné údaje, např.
zkrácení dojezdové vzdálenosti ze šesti okresních měst o více než 30 km. ve
skutečnosti je to o méně než 30 km, max. 19 km (Správa NP a CHKO Šumava).
Vypořádání INCOMA GfK
Omlouváme se za chybu ve dvou číselných údajích v textu na úvodní straně kapitoly 5.1.
Správné znění těchto odstavců je v souladu s tabulkou s názvem „Vzdálenost jihočeských
měst od větších lyžařských středisek“ umístěnou v úvodu této kapitoly:
„Je to dáno problematickou dostupností areálu (nutnost překonat cca 25 (v původním textu
35) km trasu pouze z Nové Pece).“
„Zkrácení dojížďky do areálu o více než 20 (v původním textu 30) km zásadně zlepší jeho
dostupnost a oblast každodenní potenciální dojížďky se tak rozšíří na oblast, víceméně
obdobnou primární dotčené oblasti vymezené v předchozích kapitolách, tj. oblast s celkem 10
tisíci obyvateli.“

27. Srovnávat rozvojový potenciál dotčené oblasti s oblastí kolem obce Lipno je
zavádějící (Správa NP a CHKO Šumava).
Vypořádání INCOMA GfK
Nová Pec a celá oblast severozápadního Lipenska není umístěna ve vzduchoprázdnu. Dotčená
oblast je integrální součástí celé oblasti Lipenska. „Lipensko“ je vnějším prostředím vnímáno
jako celek a jeho jednotlivé mikroregiony se navzájem ovlivňují. Z tohoto důvodu se jevilo
vhodné porovnat dotčenou oblast s jiným mikroregionem Lipenska, který byl z hlediska
výchozích podmínek, počtem obyvatel atd. nejvíce podobný sledované oblasti.
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28. Argumentace, že Nová Pec potřebuje rozvojové stimuly, je zavádějící, protože
vysoký turistický potenciál z počátku 90. let byl zmařen (Správa NP a CHKO
Šumava).
Vypořádání INCOMA GfK
Poznámce moc nerozumíme. Právě proto, že turistický potenciál byl počátkem 90. let řadou
omezujících opatření výrazně omezen („zmařen“), nastal v tomto mikroregionu problém,
který by mohl být vyřešen pomocí rozvojových stimulů.

29. Je uveden výrazný nárůst pracovních příležitostí, ovšem bez výčtu konkrétních
příležitostí s rozlišením potřebné kvalifikace (Správa NP a CHKO Šumava).
Vypořádání INCOMA GfK
Provedená socio-ekonomická analýza identifikovala potenciální počty nových pracovních sil
a také nové zdroje pracovních příležitostí (nová infrastruktura, ubytovací kapacity, související
služby) v rámci závěrečných tabulek pro každou sledovanou variantu. Slovně jsou v závěru
studie také nastíněny nové profese v rámci připravovaného projektu:
„…. nabídne širokou paletu zcela nových příležitostí všech kategorií od požadavku
nekvalifikovaných pracovníků (zavedení infrastruktury, stavba areálu), přes kvalifikované
dělníky a zaměstnance (hotelový personál, obsluha restaurací, sportovní výuka, služby,
technická obsluha zařízení) až po vysoce kvalifikovaná místa (manažeři, účetní, vedoucí,
marketingový tým)….“
Domníváme se, že pro daný účel (identifikovat vliv jednotlivých variant na zaměstnanost
v mikroregionu) jsou takto uvedené údaje vypovídající. Obecně bude platit, že čím
extenzivnější varianta, tím větší počet a větší variabilita pracovních příležitostí jak
v samotném projektu, tak v související infrastruktuře.

30. Socio-ekonomická analýza vychází primárně pouze z makroekonomických
ukazatelů (Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání INCOMA GfK
Socio-ekonomická analýza (kapitola 3 ve studii), o kterou v tomto dotazu jde, obsahuje údaje
z demografické, sociálně- ekonomické oblasti a z oblasti cestovního ruchu jak v širší oblasti
(Lipensko), tak v mikroregionu (Nová Pec). Makroekonomická data zde obsažená (údaje o
nezaměstnanosti, kupní síle, saldu dojížďky a vyjížďky a rozpočtových příjmech obce) tvoří
pouze jednu část této kapitoly, ve které je identifikován stav daného mikroregionu. V dalších
subkapitolách jsou uvedeny neméně důležité charakteristiky z oblasti demografické a sociální
či z oblasti turistického ruchu, které ekonomické údaje doplňují a potvrzují.
Makroekonomická data jsou také doplněna údaji o lokální ekonomice a sociální oblasti (např.
údaje o obratech místního supermarketu či údaje o počtu žáků ve škole, slovně o struktuře
zaměstnanosti v obci Nová Pec).
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31. Socio-ekonomická analýza nehodnotí úbytek turistů – návštěvníků NP nebo
CHKO Šumava, kteří nejsou příznivci sjezdového lyžování (Hnutí DUHA –
Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání INCOMA GfK
V zimě jezdí do dané lokality pouze omezený počet běžkařů, pro které se zlepšení
infrastruktury, ubytovacích kapacit, gastronomie atd. v okolí projeví jednoznačně pozitivně.
Neexistuje důvod proto, aby tito turisté přestali do oblasti jezdit, naopak, i pro ně se stane
atraktivnější a lze očekávat jejich nárůst.

32. Socio-ekonomická analýza nepočítá s rozvojem stávajících nebo nových forem
šetrné turistiky (Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání INCOMA GfK
Alternativní zimní turistika nebyla v projektu řešena, nicméně vzhledem k očekávanému
rozvoji infrastruktury, lze i zde očekávat přínos (možnost propojení běžkařských drah
s rakouskými, atd.).
33. Realizace projektu nebude řešit pracovní příležitosti pro vysokoškoláky (Hnutí
DUHA – Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání INCOMA GfK
U sledovaného projektu bude nutno využít také vysokoškolských pozic, především na
managerských pozicích, v marketingu, případě u některých technických profesí -dokonce
hrozí, že vzhledem k exodu lidí s VŠ vzděláním do vnitrozemí v uplynulých dekádách (z
důvodu nemožnosti profesního uplatnění) bude nutné část poptávky saturovat lidmi
v současnosti bydlícími mimo region. Je pravdou, že pozic pro vysokoškoláky bude mezi
přímými pracovními příležitostmi v rámci projektu méně, než pracovních pozic pro ostatní
skupiny obyvatelstva. Vysokoškoláci se však uplatní i nepřímo po očekávaném rozvoji obce.

34. Není pravda, že se zvýší zaměstnanost v přilehlých oblastech. Firmy si přivedou
svoje zaměstnance nebo budou zaměstnávat cizince, pracovních míst pro místní
bude minimum (Hnutí DUHA – Místní skupina České Budějovice).
Vypořádání INCOMA GfK
Část zaměstnanců samozřejmě může přijít odjinud, to se týká především vysokoškolských
pozic, pro které dnes díky dosavadnímu vývoji bohužel nemusí být v obci kvalifikované síly.
Příchod nových obyvatel do regionu představuje rovněž pozitivum pro oblast, znamená
zvýšení podílu lidí s vyšší vzdělaností, mládnutí obyvatelstva, nové perspektivy. Základ
převažujících profesí by měl pocházet přímo z obce. Na pravidelný provoz areálu bude
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potřeba místní pracovní síly, také předpokládaný rozvoj infrastruktury obce, vyžadující nová
pracovní místa, by měl pocházet primárně z místních zdrojů.

35. Předpoklady socio-ekonomické studie o sociální a ekonomické katastrofě
v případě nerealizace záměru a nastartování rozvoje v případě jeho realizace
jsou spekulativní (CALLA).
Vypořádání INCOMA GfK
Výsledky studie poměrně jednoznačně ukazují, že tento proces postupné sociální deprivace
území již začal. Z výsledku analýz, statistik a expertních rozhovorů, provedených v rámci této
studie, vyplývá, že možnost dalšího prohlubování tohoto negativního trendu je reálná.

36. Není zahrnut dopad realizace projektu na kvalitu života obyvatel mikroregionu
(Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání INCOMA GfK
Definice kvality života je široký pojem, který zahrnuje celou řadu sociálních, zdravotních,
ekonomických a společenských aspektů. Podle našeho názoru budou při dostatečném rozvoji
území zcela jednoznačně převažovat pozitivní efekty, a to nejen ekonomické (zastavení
vylidňování, ozdravění demografické struktury, zlepšení ekonomické situace domácností,
zlepšení služeb, infrastruktury, společenského života v obci atd.).

37. Socio-ekonomická analýza téměř najisto počítá s návštěvníky z Rakouska nebo
Německa. Tento nárůst zájmu není doložen, jedná se o spekulaci (Hnutí DUHA –
Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání INCOMA GfK
Podle našeho názoru vzhledem k očekávanému přímému propojení Klápy a rakouského
lyžařského areálu Hochficht jde o logický a legitimní závěr, podpořený expertními rozhovory
s ředitelem Hochficht Bergbahnen p. Brillingerem a ředitelem Ferienregion Böhmerwald
p.Reinholdem Listem. Ve studii je ostatně uvedeno, že jejich vliv bude omezený. Jejich větší
počet by bylo možno očekávat pouze v případě realizace lyžařského areálu, což není
pravděpodobné.

38. Skutečný efekt vytváření nových pracovních míst bude nízký. Počet přímých
pracovních míst v žádné variantě nepřesahuje 100, navíc se bude jednat o
sezónní pracovní místa (Hnutí DUHA – Přátelé Země Česká republika).
Vypořádání INCOMA GfK
100 pracovních míst je pro obec, která má necelých 500 obyvatel poměrně slušný počet, jedná
se navíc pouze o přímá pracovní místa. V tabulce, která porovnává jednotlivé varianty
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rozvoje, je uveden ještě jeden řádek, kde jsou uvedena také nepřímá pracovní místa,
související s rozvojem obce. Zde jsou čísla vyšší než 100 i u té nejméně exponované varianty
rozvoje. U nejméně extenzivní varianty je tak počet odhadovaných nových pracovních
příležitostí (přímých i nepřímých) 120 – 160. Platí ale jistě, že čím restriktivnější varianta
bude zvolena, tím budou pozitivnější efekty pro obyvatelstvo nižší.

3. Zvážit možnost jiného technického technického řešení realizace
propojení české strany s rakouským areálem Hochficht, které by
mělo menší vlivy na životní prostředí, především na předměty
ochrany soustavy Natura 2000
Oznamovatel záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“ Jihočeský kraj
do doplňku dokumentace žádné další technické řešení záměru nepředložil.

4. Doplnění a úprava dílčích částí dokumentace EIA
Na základě požadavků obsažených v doručených vyjádřeních k dokumentaci EIA a
na základě výstupů z jednání na Ministerstvu životního prostředí upravujeme
následující části dokumentace EIA.

C.II.6. Flóra, fauna, ekosystémy, lesní porosty
Fauna - obratlovci
Zoogeografická charakteristika
Zájmové území spadá do biogeografické oblasti 1.62 Šumavský bioregion (Culek et
al. 1996). Fauna toho regionu poskytuje nejzachovalejší obraz horských hercynských
živočišných společenstev na vrchovištích, v přirozených horských lesích i na
horských loukách. Výrazně se projevuje například v avifauně (orel křiklavý, tetřev
hlušec, datlík tříprstý, chřástal polní, hýl rudý aj.). Ve fauně regionu je celá řada
reliktů boreoalpinního rozšíření, z obratlovců např. myšivka horská. Tekoucí vody
patří do pásma pstruhového, Vltava do pásma pstruhového až lipanového.
Mezi významné druhy obratlovců tohoto bioregionu patří: - savci: ježek západní,
rejsek horský, myšivka horská, plch zahradní, vydra říční, rys ostrovid, los evropský,
netopýr pestrý, netopýr severní. Ptáci: orel křiklavý, jeřábek lesní, tetřívek obecný,
tetřev hlušec, kulíšek nejmenší, sýc rousný, strakapoud bělohřbetý, datlík tříprstý,
linduška úhorní, kos horský, ořešník kropenatý, čečetka zimní, hýl rudý. Plazi:
ještěrka živorodá, zmije obecná. Obojživelníci: kuňka žlutobřichá.
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Terénní průzkum obratlovců
Ornitologický průzkum zájmového území byl proveden během května - června 2011
v termínech (10.5., 27.5. a 10.6) v ranních hodinách, tedy od rozbřesku přibližně do
10 hod. Zájmové území bylo procházeno v trase navrženého záměru, kde byly
zaznamenávány viděné a slyšené druhy ptáků.
Ostatní skupiny obratlovců – obojživelníci, plazi a savci byli zaznamenáváni
souběžně s prováděným ornitologickým průzkumem a během dalšího pobytu na
lokalitě. Kromě přímého pozorování byly také využívány čerstvé pobytové známky
jako jsou stopy, okus nebo trus.
V roce 2013 v termínu 30.4.2013 byla na lokalitě provedena doplňková večerní a
noční kontrola. Ke zjištění přítomnosti jednotlivých druhů byla použita také zvuková
nahrávka (kulíšek nejmenší, sýc rousný, puštík bělavý).
Průzkum byl zaměřen zejména na zjištění přítomnosti chráněných a zvláště
chráněných druhů živočichů.
Zájmové území Smrčiny patří mezi zoologicky zajímavé lokality, a je poměrně dobře
prozkoumané. Správa NP a CHKO Šumava poskytla komplexní údaje o stavu
populací zvláště chráněných druhů v zájmovém území, které vycházejí
z dlouhodobých průzkumů a znalosti zájmového území.
Výskyt jednotlivých druhů obratlovců zjištěných v roce 2011 a během doplňujícího
průzkumu 2013 je dokumentován v následujících tabulkách:

Svahy Hraničníku (území NP):
druh česky

vyhláška
395/1992

druh latinsky

plazi
Zmije obecná

Vipera berus

vlastní pozo
rování 2011

KO

ptáci
Tetřev hlušec

Tetrao urogallus

Holub doupňák
Holub hřivnáč
Datel černý
Linduška lesní
Pěvuška modrá
Červenka obecná
Kos černý
Drozd zpěvný
Drozd brávník
Pěnice černohlavá
Budníček menší

Columba oenas
Columba palumbus
Dryocopus martius
Anthus trivialis
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
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Bejček 2011, vlastní
pozorování 2013
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
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Budníček větší
Budníček lesní
Králíček obecný
Králíček ohnivý
Sýkora parukářka
Sýkora lužní
Sýkora uhelníček
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Brhlík lesní
Šoupálek dlouhoprstý
Střízlík obecný
Sojka obecná
Krkavec velký
Pěnkava obecná
Čížek lesní
Zvonek zelený
Hýl obecný
Křivka obecná
Strnad obecný
Savci
Jelen lesní
Srnec obecný
Veverka obecná
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Phylloscopus trochilus
Phylloscopus sibilatrix
Regulus regulus
Regulus ignicapillus
Lophophanes cristatus
Poecile montana
Periparus ater
Parus major
Cyanistes caeruleus
Sitta europaea
Certhia familiaris
Troglodytes troglodytes
Garrulus glandarius
Corvus corax
Fringilla coelebs
Carduelis spinus
Carduelis chloris
Pyrhulla pyrhulla
Loxia curvirostra
Emberiza citrinella

vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011

Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris

vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011

O

O

Areál Klápy a okolí (území CHKO):
druh česky

druh latinsky

obojživelníci
Čolek obecný
Ropucha obecná
plazi

Triturus vulgaris
Bufo bufo

Slepýš křehký

Anguis fragilis

Zmije obecná
Užovka obojková
ptáci
Poštolka obecná
Káně lesní
Chřástal polní
Holub hřivnáč
Kukačka obecná

Vipera berus
Natrix natrix

vlastní pozorování
2011, vlastní
pozorování 2013
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011

Falco tinnunculus
Buteo buteo
Crex crex
Columba palumbus
Cuculus canorus

vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
Bejček 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
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Žluna zelená
Strakapoud velký
Skřivan polní
Linduška lesní
Linduška luční
Vlaštovka obecná
Konipas bílý
Pěvuška modrá
Červenka obecná
Bramborníček hnědý
Rehek domácí
Rehek zahradní

Kos černý
Drozd zpěvný
Cvrčilka zelená
Rákosník zpěvný
Pěnice slavíková
Pěnice hnědokřídlá
Pěnice černohlavá
Budníček menší
Budníček větší
Sýkora babka
Sýkora koňadra
Sýkora modřinka
Brhlík lesní
Ťuhýk obecný
Vrána obecná
Špaček obecný
Vrabec domácí
Pěnkava obecná
Konopka obecná
Zvonek zelený
Hýl rudý
Strnad obecný
Savci
Liška obecná
Prase divoké
Srnec obecný

Picus viridis
Dendrocopos major
Alauda arvensis
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Hirundo rustica
Motacilla alba
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Saxicola rubetra
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus
phoenicurus
Turdus merula
Turdus philomelos
Locustella naevia
Acrocephalus palustris
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia atricapilla
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Poecile palustris
Parus major
Cyanistes caeruleus
Sitta europaea
Lanius collurio
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Fringilla coelebs
Carduelis cannabina
Carduelis chloris
Carpodacus erythrinus
Emberiza citrinella
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Capreolus capreolus
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vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011

O

O

vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011

O

O

vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011
vlastní pozorování 2011

Na území NP Šumava (svahy Hraničníku) bylo terénním průzkumem zjištěno celkem
36 druhů obratlovců, z nichž 5 druhů patří mezi zvláště chráněné dle přílohy č.III
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Dle vyjádření ČSO byl v prostoru mezi Klápou a Hraničníkem potvrzen
výskyt dalších dvou druhů - jeřábka lesního (silně ohrožený druh) a sluky lesní
(ohrožený druh). Na území CHKO bylo zaznamenáno celkem 47 druhů z nichž 10
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druhů patří mezi zvláště chráněné dle přílohy č.III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k
zákonu č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (viz následující kapitola).

Zvláště chráněné druhy obratlovců
V následující tabulce je shrnut výskyt zvláště chráněných druhů v zájmovém území.
Správa NP a CHKO Šumava poskytla komplexní údaje o stavu populací zvláště
chráněných druhů v zájmovém území, které vycházejí z dlouhodobých průzkumů a
podrobné znalosti území. Údaje poskytla zvlášť Správa NP a zvlášť Správa CHKO,
každá pro svoje území.
Svahy Hraničníku (území NP):
Druh
Kriticky ohrožené
druhy
Zmije obecná
(Vipera berus)

Puštík bělavý
(Strix uralensis)

Tetřev hlušec
(Tetrao urogallus)
Silně ohrožené
druhy
Čolek horský
(Triturus alpestris)
Čolek obecný
(Triturus vulgaris)
Ještěrka živorodá
(Zootoca vivipara)
Slepýš křehký
(Anguis fragilis)
Čáp černý
(Ciconia nigra)

Údaje NP

plošně rozšířený druh svahů Smrčiny a
Hraničníku
malá populace vzácné sovy, která se
na Šumavě od konce 90 let. minulého
století opět vyskytuje. Kromě
Moravskoslezských Beskyd a Šumavy
se v jiných oblastí ČR nevyskytuje.
Svahy Smrčiny a Hraničníku
představují její vhodné biotopy. Na
svazích Smrčiny zaznamenán v
průběhu minulých 15 let její pravidelný
výskyt. Možná, ale nepotvrzená
hnízdění.
vrcholové partie Smrčiny a Hraničníku
jsou jeho jádrovým územím výskytu,
kromě oblasti Trojmezné, jižní části
Šumavy.

Průzkum
v rámci
zpracování
dokumentace EIA a hodnocení
Natura

zastižena při okraji lesního komplexu
Smrčiny

vrcholové partie Hraničníku, výskyt
potvrzen v roce 2011 i v roce 2013

plošně se vyskytující druh na Šumavě
včetně Smrčiny a Hraničníku
plošně se vyskytující druh na Šumavě
včetně Smrčiny a Hraničníku
plošně se vyskytující druh na Šumavě
včetně masivu Smrčiny a Hraničníku.
plošně se vyskytující druh na Šumavě
včetně masivu Smrčiny a Hraničníku.
opakovaně potvrzovaný výskyt v
oblasti Smrčiny a Hraničníku, vhodné
biotopy, možné hnízdění, zatím
nepotvrzeno.
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Datlík tříprstý
(Picoides tridactylus)

Holub doupňák
(Columba oenas)

Chřástal polní
(Crex crex)
Jeřábek lesní
(Bonasa bonasia)
Krahujec obecný
(Accipiter nisus)
Kulíšek nejmenší
(Glaucidium
passerinum)
Lejsek malý
(Ficedula parva)
Skřivan lesní
(Lullula arborea)
Strakapoud
bělohřbetý
(Dendrocopos
leucotos)
Sýc rousný
(Aegolius funereus)
Včelojed lesní
(Pernis apivorus)

početně se vyskytující druh šplhavce,
zejména ve vrcholových partiích
Smrčiny a Hraničníku, vázaný na
biotopy horských smrčin, převážně na
lokality s kůrovcovou gradací, kde
dosahuje vysokých hustot.
pravidelný výskyt ve starých bukových
na svahu Hraničníku,
či smíšených porostech svahů Smrčiny
pravděpodobné hnízdění
a Hraničníku.
vyskytující se druh v lučních biotopech
na úpatí Smrčiny a Hraničníku, kromě
vnitropopulační dynamiky je jeho
výskyt závislý na způsobu
obhospodařování lučních enkláv.
plošně se vyskytující druh od úpatí po
vrcholové partie Smrčiny a Hraničníku.
vyskytující se druh svahů Smrčiny a
Hraničníku.
plošně se vyskytující druh vrcholových
partií Smrčiny a Hraničníku.
pravidelný výskyt v listnatých
(bukových) lesích na svazích Smrčiny
a Hraničníku.
občasný výskyt na otevřených
plochách po těžbě, např.u vrcholu
Hraničníku.
pravidelný výskyt malé populace v
starých bukových či smíšených
porostech svahů Smrčiny a Hraničníku.
plošný výskyt ve vrcholových partiích,
horských smrčin, Smrčiny a
Hraničníku.
občasný výskyt na svazích Smrčiny a
Hraničníku, možné ale nepotvrzené
hnízdění.

Los evropský
(Alces alces)

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

Myšivka horská
(Sicista betulina)

vyskytující se druh na svazích Smrčiny
a Hraničníku.

Netopýr velkoduchý
(Myotis bechsteini

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

Netopýr velký
(Myotis myotis)

potravní teritoria svahů Smrčiny a
Hraničníku.

Netopýr stromový
(Nyctalus leisleri

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

Netopýr černý
(Barbastella
barbastellus)
Rejsek horský
(Sorex alpinus)
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vyskytující se druh na svazích Smrčiny
a Hraničníku.
vyskytující se druh na svazích Smrčiny
a Hraničníku.
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Rys ostrovid
(Lynx lynx)
Ohrožené druhy
Ropucha obecná
(Bufo bufo)
Užovka obojková
(Natrix natrix)
Bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra)
Jestřáb lesní
(Accipiter gentilis)
Krkavec velký
(Corvus corax)
Ořešník kropenatý
(Nucifraga
caryocatactes)
Sluka lesní
(Scolopax rusticola)
Ťuhýk obecný
(Lanius collurio)
Netopýr Brandtův
(Myotis Brandti)
Netopýr pestrý
(Vespertilio murinus)
Plch velký
(Glis glis)
Veverka obecná
(Sciurus vulgaris)
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plošný výskyt druhu v masivu Smrčiny
a Hraničníku.
plošně se vyskytující druh na Šumavě
včetně masivu Smrčiny a Hraničníku.
plošně se vyskytující druh na Šumavě
včetně masivu Smrčiny a Hraničníku.
plošný výskyt v lučních biotopech na
úpatí svahů Smrčiny a Hraničníku.
vyskytující se druh svahů Smrčiny a
Hraničníku.
vyskytující se druh svahů Smrčiny a
Hraničníku, v roce 2011 potvrzené
hnízdění z oblasti Smrčiny.

zastižen při okraji lesního komplexu

vyskytující se druh oblasti Smrčiny a
Hraničníku.
plošný výskyt v oblasti Smrčiny a
Hraničníku.
občasný výskyt v nelesních biotopech
úpatí svahů Smrčiny a Hraničníku
vyskytující se druh svahů Smrčiny a
Hraničníku.
vyskytující se druh svahů Smrčiny a
Hraničníku.
vyskytující se druh svahů Smrčiny a
Hraničníku.
plošně se vyskytující se druh svahů
Smrčiny a Hraničníku.

svahy Hraničníku

Areál Klápy a okolí (území CHKO):
Druh
Kriticky
ohrožené
druhy
Zmije obecná
(Vipera berus)
Silně ohrožené
druhy
Čolek obecný
(Triturus vulgaris)
Slepýš křehký
(Anguis fragilis)
Chřástal polní
(Crex crex)
Ohrožené druhy
Ropucha obecná
(Bufo bufo)
Užovka obojková
(Natrix natrix)

Údaje CHKO

Průzkum
v rámci
zpracování
dokumentace EIA a hodnocení
Natura

Klápa, pod rotou

zastižena při okraji lesního komplexu
Smrčiny

pod Klápou

luční porosty pod Klápou
v areálu Klápy, louky pod Klápou
louky pod Klápou

pod Klápou
Klápa
u rybníčku
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Druh
Bramborníček hnědý
(Saxicola rubetra)
Vlaštovka obecná
(Hirundo rustica)
Ťuhýk obecný
(Lanius collurio)
Hýl rudý
(Carpodacus
erythrinus)

Údaje CHKO
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Průzkum
v rámci
zpracování
dokumentace EIA a hodnocení
Natura
luční porosty pod Klápou
u Nové Pece
luční porosty pod Klápou

pod Klápou

luční porosty pod Klápou

Údaje správy NP Šumava v širším zájmovém území dokládají výskyt 39 druhů
živočichů, které jsou uvedeny v seznamu zvláště chráněných druhů dle přílohy č.III
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Z toho 3 druhy patří mezi kriticky ohrožené, 24 druhů mezi silně ohrožené
a 12 druhů mezi ohrožené. V zájmovém území byl potvrzen výskyt pěti těchto druhů.
Dle vyjádření ČSO byl v prostoru mezi Klápou a Hraničníkem potvrzen výskyt dalších
dvou druhů – jeřábka lesního (silně ohrožený druh) a sluky lesní (ohrožený druh).
Na území CHKO Šumava (areál Klápy a okolí) bylo zaznamenáno deset zvláště
chráněných druhů dle přílohy č.III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k zákonu
č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Z toho 1 druh patří mezi kriticky
ohrožené, 3 druhy mezi silně ohrožené a 6 druhů mezi ohrožené.

D.I.8. Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy, lesní porosty
Vlivy na faunu
Realizací záměru dojde k zásahu do biotopů dosud minimálně ovlivněných
člověkem. To se týká především lesního komplexu vrchu Hraničníku. Dále dojde
k zásahu do lučních porostů pod Klápou.
Fáze výstavby:
Dojde ke smýcení lesních porostů v koridoru odjezdové evakuační sjezdovky a
lanovky. Na ploše sjezdovky a částečně i v průseku lanovky budou odstraněny
pařezy. Na ploše trvalého záboru bude zničena veškerá vegetace a živočichové
budou buď vyhubeni (špatně migrující druhy) nebo přinuceni lokalitu opustit (lépe
migrující druhy). Zájmové území a jeho okolí bude zasaženo hlukem ze stavebních
mechanismů a zvýšenou prašností. Dojde ke zvýšení provozu na příjezdových
komunikacích.

Fáze provozu
Ve fázi provozu bude okolí zájmového území zasaženo hlukem. Ten budou kromě
samotné lanovky způsobovat také rolby, které budou upravovat plochu odjezdové
evakuační sjezdovky, zasněžovací systém a v neposlední řadě také provoz dalších
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souvisejících staveb a zařízení (parkoviště, příjezdové komunikace, provoz
restaurace). Nelze pominout ani hluk, který budou způsobovat samotní návštěvníci
sjezdovky, a riziko jejich pohybu v okolí. Hlukem bude zasaženo okolí přijezdových
komunikací. Jak vyplývá z grafických příloh hlukové studie, do luk kolem Klápy
zasahuje za zimního provozu izofona 30dB (cca 200 m široký pás kolem
komunikace). Takové zatížení hlukem uvádějí některé zdroje i pro přirozené pozadí
hluku v lese za větrného počasí. Větší hlukové zatížení bude pouze v úzkém pruhu
kolem komunikace (40 dB cca do 40 m od komunikace). Po ukončení zimního
provozu bude hlukové zatížení nižší.
Během provozu na příjezdové komunikaci k parkovišti bude docházet ke kolizím
živočichů s dopravními prostředky a jejich úhynu.
Posuzovaný záměr se nachází v oblasti s výskytem velkých druhů savců (los, rys,
jelen, srnec, prase divoké). Samotná odjezdová evakuační sjezdovka a koridor
lanovky bude představovat pro tyto druhy migrační bariéru. Dělící efekt odjezdové
evakuační sjezdovky bude fungovat pouze v době provozu záměru, tedy přes den.
Nepočítá se s nočním nasvícením sjezdovky, lanovky ani objektů na Hraničníku. Ve
variantách A a D (s odjezdovou evakuační sjezdovkou) bude sjezdovka v provozu od
9 do 16 hodin, úprava sjezdovky rolbou bude probíhat cca 17 do 20 hodin, v případě
nočního sněžení také dvě hodiny před zahájením provozu. Zasněžování sjezdovky
se uvažuje maximálně 6krát za rok a bude probíhat v nočních hodinách. V období
klidu (tedy večerních a nočních hodinách) bude zvěř odlesněnou plochu sjezdovky
překonávat. V případě realizace varianty B a D (bez odjezdové evakuační sjezdovky)
bude v provozu lanovka v době mezi 9 a 17. hodinou. Pro zvěř bude průsek pod
lanovkou snadno překonatelný Na Hraničníku budou objekty v noční době uzavřeny.
Provoz bude v nočních hodinách pouze v areálu dole na Klápě (ubytování,
restaurace, parkoviště).
Komplex Hraničního vrchu a Smrčiny představuje ze zoologického hlediska
významné území se zachovalými přirozenými stabilními ekosystémy. Tomu odpovídá
i spektrum živočišných druhů. Ze širšího zájmového území je doložen výskyt 41
zvláště chráněných druhů živočichů dle přílohy č.III vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k
zákonu č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z toho tři druhy patří mezi
kriticky ohrožené, 24 druhů mezi silně ohrožené a 14 druhů mezi ohrožené.
Realizací záměru ve všech variantách dojde k ohrožení populace kriticky ohroženého
tetřeva hlušce, vrcholové partie Smrčiny a Hraničníku jsou jeho jádrovým územím
výskytu. Tento druh je mimořádně citlivý na rušení, především v období toku,
hnízdění a vyvádění mláďat. Významnou příčinou úhynů tetřeva hlušce mohou být
nárazy do lan lanovky, případně do špatně viditelného drátěného oplocení, pokud
bude použito pro zabránění vjezdu lyžařů mimo odjezdovou evakuační sjezdovku.
Oslabení a stresovaní ptáci z narušených populací se navíc stávají snadnější obětí
predátorů.
Dojde k zásahu do biotopu kriticky ohrožené zmije obecné, její výskyt v širším
zájmovém území však nebude ohrožen.
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Dojde k zásahu do biotopu dalších silně ohrožených druhů (např. jeřábek lesní, holub
doupňák, datlík tříprstý, chřástal polní) a ohrožených druhů obratlovců (např. krkavec
velký, sluka lesní) a to ve všech variantách.
Rozsah vlivu realizace posuzovaného záměru na faunu lze hodnotit jako velký, jeho
významnost jako velmi vysokou. Jediná varianta bez negativních vlivů na faunu by
byla varianta nulová, tedy varianta zachování stávajícího stavu. Co se týče porovnání
ostatních variant, nejmenší negativní vliv by měla varianta nejmenšího rozsahu, tedy
varianta C. Mezi ostatními aktivními variantami není velký rozdíl.
Z hlediska variant příjezdu, se jako mírně vhodnější jeví varianta 2, neboť více
využívá stávající těleso komunikace a méně zasahuje do volné krajiny. Z podvariant
varianty 2 je vhodnější varianta 2(a), která je sice delší, ale využívá stávající
panelové cesty a stávajícího překonání Rasovky. Pokud ale bude vybrána pro
realizaci některá z variant se zasněžováním (A nebo D), pak je výběr varianty 2(a)
nebo 2(b) lhostejný, neboť niva Rasovky bude zatopena a příjezdová cesta povede
po hrázi nádrže.

D.I.12. Sekundární, synergické a kumulativní vlivy
Sekundární, synergické a kumulativní vlivy posuzovaného záměru „Regulační plán
Propojení Klápa – Hraničník“ jsou vyhodnoceny v souvislosti s nejvýznamnějšími
stávajícími nebo připravovanými záměry v území. Jedná se především o silnici Nová
Pec – Zadní Zvonková, u které je plánovaná její rekonstrukce (záměr „Rekonstrukce
silnic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Želnava – Nová Pec – Bližší Lhota – Zadní
Zvonková“). Tento záměr získal souhlasné stanovisko EIA. Dále jsou sekundární,
synergické a kumulativní vlivy vyhodnoceny se stávajícími a navrhovanými záry
v obci Nová Pec. Územní plán obce Nová pec umožňuje výstavbu individuálního
bydlení na ploše přesahující 25 ha a dalších 10 ha činí plochy vymezené pro
občanskou vybavenost, rekreaci a sport. Třetím záměrem je skiarál Hochficht se
stávajícími i plánovanými sjezdovými tratěmi, lanovými drahami a s další turistickou
infrastrukturou.
Sekundární, synergické a
semikvantitativní stupnicí:

kumulativní

vlivy

potenciálně významné pozitivní ssk vlivy
potenciálně mírně pozitivní ssk vlivy
nulové nebo zanedbatelné ssk vlivy
potenciálně mírné negativní ssk vlivy
potenciálně významné negativní ssk vlivy
míru vlivu nelze stanovit

jsou

vyhodnoceny

následující

+2
+1
0
-1
-2
?

Výsledky hodnocení pro jednotlivé složky životního prostředí jsou uvedeny
v následující tabulce:

Doplněk dokumentace EIA

EIA SERVIS s.r.o.

Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník

Kritérium (ovlivněná složka ŽP)
Obyvatelstvo – emise a imise
Obyvatelstvo – hluk
Obyvatelstvo – vlivy na veřejné zdraví
Obyv. – sociálně ekonomické vlivy
Ovzduší, klima
Hluková situace
Povrchové vody
Podzemní vody
Půda
Horninové prostředí a přírodní zdroje
Krajina (krajinný ráz)
Flóra
Fauna
Ekosystémy
Lesní porosty
ZCHÚ (NP a CHKO)
Významné krajinné prvky
Památné stromy
Územní systém ekologické stability
Hmotný majetek, kulturní památky
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Silnice Nová Pec
- Zvonková

Záměry v Nové
Peci

Skiareál
Hochficht

0
0
0
0
+1
+1
0
0
0
0
0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
0
0
0

-1
-1
-1
+2
-1
-1
0
0
-1
0
?
0/-1
0/-1
0/-1
0/-1
0/-1
0/-1
0
0
0

0
0
0
+2
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0

Lze konstatovat, že sekundární, synergické a kumulativní vlivy lze očekávat
především v případě silnice Nová pec – Zvonková a záměry v Nové Peci. V případě
realizace záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“, dojde ke snížení
dopravních zátěží na uvedené silnici za odbočkou na navrhované parkoviště na
Klápě s pozitivnímí efekty pro ovzduš, hlukovou situaci a zprostředkovaně pro flóru,
faunu, ekosystémy, lesní porosty, ZCHÚ a významné krajinné prvky.
Realizace propojení Klápa – Hraničník by nepochybně znamenalo rozvoj obce Nová
Pec s významný pozitivními dopady pro ekonomickou situaci obce a jejích obyvatel.
Rozvoj by naopak přinesl negativní dopady pro obyvatele v oblasti hluk a znečištění
ovzduší. Indukovaná výstavba by vyžadovala vyšší zábory půdy. Nárůst obyvatel a
návštěvníků Nové Pece by mohla přinést i nárůst negativních dopadů na flóru, faunu,
ekosystémy, lesní porosty, ZCHÚ a významné krajinné prvky v širším území.
V případě skiareálu Hochficht budou sekundární, synergické a kumulativní vlivy
malé. Lze očekávat pouze významné pozitivní ekonomické vlivy díky zvýšenému
počtu návštěvníků z České republiky, negativní vlivy nastanou u fauny z důvodu
zhoršené migrační prostupnosti území na české straně.

F. ZÁVĚR
Jak vyplývá z jednotlivých kapitol předkládané dokumentace a z jednotlivých
odborných studií, realizace záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“
bude mít negativní vlivy, případně významně negativní vlivy na některé „přírodní“
složky životního prostředí dotčeného území. Nejzávažnější negativní vlivy byly
identifikovány na dále na zvláště chráněná území (NP a CHKO Šumava),
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ekosystémy a faunu území. Naopak v případě socioekonomického rozvoje oblasti
jsou v případě realizace záměru dle regulačního plánu „Propojení Klápa – Hraničník“
očekávány významné pozitivní efekty.
Z hlediska vlivů na „přírodní“ složky životního prostředí je pořadí variant od nejhorší
po nejlepší A, D, B, C. Z hlediska socioekonomických vlivů je pořadí variant od
nejhorší po nejlepší obrácené, tedy C, B, D, A.
Varianta E (nulová) nevykazuje žádné vlivy na „přírodní“ složky životního prostředí, a
vykazuje významné negativní socio-ekonomické vlivy.
Výběr varianty příjezdové komunikace je možno ponechat na jiných (zejména
technických) kritériích, neboť zde jsou hodnocené varianty 1, 2a, 2b z hlediska vlivů
na životní prostředí srovnatelné.
Hodnocení vlivů na ptačí oblasti a evropsky významné lokality prokázalo významné
negativní vlivy všech variant (A, B, C, D) na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a
na jeden předmět ochrany v PO Šumava (tetřev hlušec), čtyři předměty ochrany
v EVL Šumava (9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum, 9130 Bučiny asociace
Asperulo-Fagetum, 9410 Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceetea, rys ostrovid) a dva
předmět yochrany ve FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler (rys ostrovid a 9410
Acidofilní smrčiny Vaccinio-Piceetea). Dále mají všechny varianty (A, B, C, D) mírně
negativní vlivy na několik předmětů ochrany PO nebo EVL Šumava a FFH Gebiet
Böhmerwald und Mühltäler. Všechny varianty mají mírně negativní vlivy na několik
předmětů ochrany PO nebo EVL Šumava a FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler.
Navržené dopravní spojení Nová Pec – Klápa ve všech variantách (1, 2a, 2b) nemá
negativní vliv na celistvost PO Šumava a EVL Šumava a nemá významné negativní
vlivy na předměty ochrany v PO Šumava, EVL Šumava a v FFH Gebiet Böhmerwald
und Mühltäler. Dále mají všechny varianty dopravního propojení (1, 2a, 2b) mírně
negativní vlivy na několik předmětů ochrany PO nebo EVL Šumava a FFH Gebiet
Böhmerwald und Mühltäler.
Ve variantě E (nulové) nebyl identifikován, ani potvrzen, žádný negativní vliv na
celistvost ani předmět ochrany dotčených lokalit soustavy Natura 2000 (PO Šumava,
EVL Šumava, FFH Gebiet Böhmerwald und Mühltäler).
Jak vyplývá z § 45i, odst. 9) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
v případě prokázání negativního vlivu na příznivý stav předmětu ochrany nebo
celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a pokud neexistuje variantní
řešení bez negativního vlivu lze schválit jen variantu s nejmenším možným
negativním vlivem, a to pouze z naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu a
až po uložení a zajištění kompenzačních opatření nezbytných pro zajištění celkové
soudržnosti soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.
Na základě výše uvedených skutečností lze předpokládat, že zpracovatel posudku
navrhne a příslušný úřad (Ministerstvo životního prostředí) vydá souhlasné
stanovisko k posuzovanému záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“
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pouze pro variantu E (nulová), pro varianty A, B, C, D bude vydáno nesouhlasné
stanovisko.
Hodnocení, zda veřejný zájem socioekonomického rozvoje oblasti převažuje nad
veřejným zájmem ochrany přírody proběhne po ukončení procesu EIA. Pro případ,
že bude veřejný zájem socioekonomického rozvoje oblasti vyhodnocen jako
převažující, jsou pro realizaci záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“
ve variantách A, B, C, D navržena příslušná opatření (viz kapitola dokumentce
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí).

ÚDAJE O ZPRACOVATELÍCH DOPLŇKU DOKUMENTACE
Hlavní řešitel:
RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc.
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona
č. 100/2001 Sb., osvědčení č.j. 2721/4692/OEP/92/93 ze dne 11.2.1993,
prodloužení autorizace č.j. 45099/ENV/06, 108951/ENV/10
EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, České Budějovice, tel. 386 354 942

Spolupráce:
Ing. Alexandra Čurnová
oprávněná osoba pro posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona
č. 100/2001 Sb., osvědčení č.j. 39884/ENV/10 ze dne 6.5.2010
EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, České Budějovice, tel. 386 354 942
Mgr. Alexandra Přibylová
EIA SERVIS s.r.o., U Malše 20, České Budějovice, tel. 386 354 942
V Českých Budějovicích

27. srpna 2013

EIA SERVIS s.r.o.
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.

Doplněk dokumentace EIA

EIA SERVIS s.r.o.

Seznam příloh

1. Dopis MŽP, zahájení mezistátního posuzování vlivů záměru „Regulační plán
Propojení Klápa - Hraničník“ na životní prostředí
2. Dopis MŽP, vrácení dokumentace k doplnění
3. Záznam z jednání na MŽP dne 3.10.2012
4. Zápis z jednání na MŽP dne 24.10.2012
5. Sdělení zpracovatele hodnocení vlivů na PO/EVL prof. RNDr. Vladimíra
Bejčka, CSc.

Příloha č. 1
Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník
Doplněk dokumentace
Dopis MŽP, zahájení mezistátního posuzování vlivů záměru „Regulační
plán Propojení Klápa - Hraničník“ na životní prostředí

Signature
Verified
Ing. NotDigitally

Jaros
lava
Hono
vá

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

dle rozdělovníku

Váš dopis značky:

Naše značka:
30266/ENV/12

Vyřizuje:
Ing. Mračková /l. 2760

PRAHA:
12. 4. 2012

Věc: Posuzování vlivů na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 100/2001 Sb.“) – rozeslání a zveřejnění dokumentace vlivů záměru
na ţivotní prostředí
Ministerstvo ţivotního prostředí, jako příslušný úřad ve smyslu § 21 písm. f) zákona
č. 100/2001 Sb., Vás informuje o zahájení mezistátního posuzování vlivů záměru
„Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“ na ţivotní prostředí na základě
dokumentace, kterou Ministerstvo ţivotního prostředí (dále jen „MŢP“) obdrţelo
od Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „krajský úřad“). V dokumentaci k výše
uvedenému záměru byly zpracovatelem identifikovány vlivy, které přesahují hranice České
republiky. Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na znění § 11 odst. 3 zákona č. 100/2001
Sb., postoupil krajský úřad zajištění procesu posuzování vlivů záměru „Regulační plán
Propojení Klápa - Hraničník“ na ţivotní prostředí Ministerstvu ţivotního prostředí,
které je dle § 21 písm. f) téhoţ zákona k jeho posouzení příslušným úřadem.
Z důvodu mezistátního posuzování výše uvedeného záměru rovněţ nelze pokračovat
při pořizování regulačního plánu Propojení Klápa - Hraničník ve sloučeném řízení
(jako doposud), jelikoţ zde nastává střet s § 72 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Dle § 72
stavebního zákona se pořizování regulačního plánu spojuje s postupy při posuzování vlivů
na ţivotní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. pouze v případě, ţe příslušným úřadem
dle tohoto zákona je krajský úřad. V případě mezistátního posuzování záměru je však
příslušným úřadem dle § 21 písm. f) zákona č. 100/2001 Sb. MŢP. V případě záměru
„Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“ nelze tedy podle výše uvedeného
ustanovení (§ 72 stavebního zákona) jiţ dále postupovat. Musí být nejprve dokončen proces
posuzování vlivů na ţivotní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a následně musí být jeho
výstupy zohledněny v postupech konaných v rámci procesu pořizování regulačního plánu
dle stavebního zákona.
Vzhledem k uvedenému a s ohledem na fakt, ţe záměr bude posuzován
v mezistátním kontextu, ţádáme dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16
odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., aby neprodleně opětovně zveřejnili informaci o dokumentaci
a o tom, kdy a kde je moţné do dokumentace nahlíţet, na úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v místním tisku, rozhlase apod.)
současně s upozorněním, ţe kaţdý můţe zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě
tel.
267 121 111

ČNB Praha 1
č.ú. 7628001/0710

IČ:
164 801

fax:
267 310 443

signed by Ing.
Jaroslava
Honová
Date:
2012.04.16
12:45:31 CEST
Reason:
sasrdaex.4.0.
00
Location:
nedefinovane

do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje.
Rovněţ je třeba uvést, ţe MŢP v dalších krocích procesu EIA bude zohledňovat také
vyjádření doručená krajskému úřadu při předchozím zveřejnění dokumentace. Doba
zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. nejméně 15 dnů. Zároveň
v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí
elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (martina.mrackova@mzp.cz),
příp. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení informace o dokumentaci na úřední desce,
a to v nejkratším moţném termínu.
Dále ţádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 8 odst. 2 a 3 zákona č. 100/2001 Sb. o zaslání písemného vyjádření
k dokumentaci nejpozději do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci na úřední
desce dotčeného kraje s tím, ţe MŢP v dalších krocích procesu EIA zohlední i vyjádření
doručená krajskému úřadu při předchozím zveřejnění dokumentace.
Vzhledem k tomu, ţe dotčené správní úřady a dotčené územní samosprávné celky
mají jiţ dokumentaci k dispozici z předchozího rozeslání, tuto opakovaně nerozesíláme.
Rovněţ zdůrazňujeme, ţe je nezbytné, aby se zaslaná vyjádření týkala pouze a jen
dokumentace EIA.
Do dokumentace lze nahlédnout rovněţ v Informačním systému EIA na internetových
stránkách CENIA, česká informační agentura ţivotního prostředí (www.cenia.cz/eia)
a na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí (www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP382.

Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence
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Rozdělovník č. j.: 30266/ENV/12 (bez přílohy)
Dotčené územní samosprávné celky:
Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Město Horní Planá
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Obec Nová Pec
Nové Chalupy 43
384 62 Nová Pec
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
Městský úřad Volary
Náměstí 25
38451 Volary
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Městský úřad Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá
Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
U výstaviště 16
370 21 České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice
(paré k dispozici na územním pracovišti Prachatice a územním pracovišti Český Krumlov)
Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk
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Na vědomí (bez příloh):
Oznamovatel:
Jihočeský kraj
Ing. arch. Ludmila Šnejdová
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Zpracovatel dokumentace:
EIA SERVIS s.r.o.,
RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc.
U Malše 20
370 01 České Budějovice
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Česká inspekce ţivotního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931
148 00 Praha 11
Ministerstvo zemědělství, Odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
Těšnov 17
117 05 Praha 1
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Odbor států střední Evropy
Loretánské náměstí 5
118 00 Praha 1
Dotčený stát č.j.: 30267/ENV/12
Bundesministerium für Land-und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Allgemeine Umweltpolitik Sektion V
Stubenbastei 5
A-1010 WIEN, AUSTRIA

4

Odbory MŢP odesláno IS pod č. j.: 30268/ENV/12
(Dokumentace je k dispozici na sekretariátu OPVIP)
s žádostí o vyjádření
odbor obecné ochrany přírody
odbor druhové ochrany a implementace evropských předpisů
odbor ochrany vod
odbor ochrany ovzduší
odbor odpadů
na vědomí:
odbor zvláštní územní ochrany přírody a krajiny
odbor výkonu státní správy II – České Budějovice

5

Příloha č. 2
Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník
Doplněk dokumentace
Dopis MŽP, vrácení dokumentace k doplnění

MINISTERSTVO ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

Jihočeský kraj
hejtman
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Váš dopis značky:

Naše značka:
78914/ENV/12

Vyřizuje:
Ing. Mračková/l. 2760

PRAHA:
14. 9. 2012

Věc: „Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník“ – doplnění dokumentace o nové
skutečnosti ve vazbě na poskytnuté informace o stavu životního prostředí na rakouském území
ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona
Ministerstvo ţivotního prostředí, odbor posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence (dále jen „MŢP“) je ve smyslu ustanovení § 21 písm. f) zákona
č .100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na ţivotní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále je
„zákon“), příslušným úřadem k zajištění mezistátního posuzování záměru „Regulační plán
Propojení Klápa - Hraničník“. V současné době se proces posuzování vlivů na ţivotní
prostředí nachází ve fázi zpracování posudku o vlivech záměru na ţivotní prostředí.
V rámci předchozích kroků procesu posuzování vlivů na ţivotní prostředí byl Vámi
zajištěný překlad zásadních informací z dokumentace vlivů na ţivotní prostředí (dále jen
“dokumentace“) zaslán k vyjádření dotčenému státu, tedy Rakouské republice. Zároveň byla
Rakouská republika poţádána ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona o poskytnutí údajů
o stavu ţivotního prostředí na jejím dotčeném území. Dopisem ze dne 23. 8. 2012 byly tyto
informace České republice poskytnuty. Jedná se o následující informace:
Dopis hornorakouského úřadu příslušného pro EIA ze dne 21. srpna 2012,
Dopis odboru zemědělství a lesnictví Spolkové země Horní Rakousko ze dne
14. srpna 2012,
Dopis odboru ochrany přírody Spolkové země Horní Rakousko ze dne 13. srpna 2012,
Nařízení hornorakouské zemské vlády, kterým se prohlašuje území "Böhmerwald
a Mühltäler" za evropské chráněné území (č. 89),
Nařízení hornorakouské zemské vlády, kterým se pro evropské chráněné území
"Böhmerwald a Mühltäler" vydává Plán péče o krajinu (č. 18),
Návod k přístupu k informacím k evropskému chráněnému území "Böhmerwald
a Mühltäler" na internetu a
CD s dalšími informacemi k evropskému chráněnému území.
Poskytnuté podklady obsahují informace o stavu ţivotního prostředí na rakouském
státním území, údaje o plánovaných aktivitách v souvislosti s rozšířením lyţařského areálu
Hochficht/Reischlberg na rakouské straně a informace, zda plánované aktivity budou
v Rakousku podrobeny posuzování vlivů na ţivotní prostředí.
tel.
267 121 111

ČNB Praha 1
č.ú. 7628001/0710

IČ:
164 801

fax:
267 310 443

Vzhledem k tomu, ţe údaje poskytnuté rakouskou stranou mohou být rozhodné pro
identifikaci vlivů a stanovení jejich velikosti a významnosti a ve vazbě na ustanovení § 13
odst. 2, kdy je třeba tyto informace promítnout do dokumentace, je třeba jako podklad pro
zpracování posudku o vlivech záměru na ţivotní prostředí dokumentaci doplnit, a to především
s důrazem na výše uvedené oblasti. Proto Vás ţádáme o zajištění zpracování doplňku
dokumentace o aspekty související s výše uvedenými informacemi, zejména pak v souvislosti
s moţným ovlivněním oblastí Natura 2000 a problematiky kumulace vlivů záměru na českém
území se stávajícími či plánovanými rozvojovými aktivitami na území rakouském.
V rámci připomínkování zveřejněné dokumentace byla MŢP rovněţ doručena řada
vyjádření, která uváděla připomínky ke zpracované dokumentaci. Ve vazbě na tuto skutečnost
bude vhodné doplněk rovněţ rozšířit o vypořádání a doplnění veškerých dalších relevantních
informací poţadovaných v obdrţených vyjádřeních k dokumentaci
Z dokumentace a především tzv. naturového hodnocení vyplývá, ţe u všech
předkládaných variant byl identifikován významný negativní vliv na předměty ochrany
soustavy Natura 2000. MŢP proto doporučuje důsledně zváţit moţnosti jiného technického
řešení realizace propojení české strany s rakouským areálem Hochficht, které by měly menší
vliv na ţivotní prostředí. Připadají v úvahu zejména varianty realizace takového propojení,
které by vedly ke sníţení míry negativního ovlivnění předmětů ochrany soustavy Natura 2000.
Doplněk dokumentace bude po jeho předloţení na MŢP předán zpracovateli posudku,
který mimo jiné i na jeho základě bude pokračovat ve smyslu § 9 odst. 2 zákona ve zpracování
posudku. Lhůta pro jeho zpracování začne plynout od převzetí doplňku dokumentace
zpracovatelem posudku. Doplněk dokumentace bude ve smyslu § 8 odst. 6 zákona zaslán
ke zveřejnění a vyjádření dotčeným subjektům současně s posudkem.
Doplněk dokumentace je nutné předloţit na MŢP v tištěné podobě v počtu 15 ks a 1 ks
v elektronické podobě v českém jazyce a dále 2 ks tištěné a 1 ks elektronické verze
v německém jazyce.
Výše uvedené informace poskytnuté rakouskou stranou a doručená vyjádření
k dokumentaci jsou k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách
CENIA, české informační agentury ţivotního prostředí (http://www.cenia.cz/eia)
a na stránkách Ministerstva ţivotního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), pod kódem záměru
MZP382, v sekci dokumentace. Oznamovateli jsou tyto informace zaslány rovněţ na
přiloţeném CD.
Dotčené územní samosprávné celky ţádáme ve smyslu § 16 odst. 3 zákona
neprodleně o zveřejnění informace o ţádosti o doplnění dokumentace na úředních
deskách a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například
v místním tisku, rozhlase apod.). Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona
nejméně 15 dnů, zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné
celky vyrozumí písemně nebo elektronicky (martina.mrackova@mzp.cz) příslušný úřad
o dni vyvěšení informace o vrácení dokumentace na úřední desce, a to v nejkratším
moţném termínu.
Příloha: dle textu
Ing. Jaroslava HONOVÁ, v.r.
ředitelka odboru
posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence
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Rozdělovník č. j.: 78372/ENV/12 (bez přílohy)
Dotčené územní samosprávné celky:
Jihočeský kraj
hejtman
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Město Horní Planá
starosta
Náměstí 54
382 26 Horní Planá
Obec Nová Pec
starosta
Nové Chalupy 43
384 62 Nová Pec
Dotčené správní úřady:
Krajský úřad Jihočeského kraje
ředitel
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Městský úřad Prachatice
Velké náměstí 3
383 01 Prachatice
Městský úřad Volary
Náměstí 25
38451 Volary
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
Městský úřad Horní Planá
Náměstí 54
Horní Planá
Česká inspekce ţivotního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice
U výstaviště 16
370 21 České Budějovice
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice

3

Správa Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
1. máje 260
385 01 Vimperk
Na vědomí:
Zpracovatel dokumentace:
RNDr. Vojtěch Vyhnálek CSc.
EIA SERVIS s.r.o.,
U Malše 20
370 01 České Budějovice
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor ţivotního prostředí, zemědělství a lesnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
Česká inspekce ţivotního prostředí
Na Břehu 267
190 00 Praha 9 – Vysočany
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
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Příloha č. 3
Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník
Doplněk dokumentace
Záznam z jednání na MŽP dne 3.10.2012

Záznam z jednání
konaného dne 3. 10. 2012 v sídle Ministerstva ţivotního prostředí, Vršovická 65, Praha 10
Věc: „Regulační plán Klápa – Hraničník“
Přítomni: PhDr. Ivo Hlaváč, náměstek ministra - ředitel sekce technické ochrany ţivotního
prostředí MŢP
Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na ŢP a integrované
prevence MŢP (OPVIP MŢP)
Ing. Daniel Brix, vedoucí oddělení mezistátní EIA, OPVIP MŢP
Ing. Martina Mračková, OPVIP MŢP
RNDr. Milan Macháček, EKOEX JIHLAVA (tým zpracovatele posudku)
Ing. Petr Mynář, INVEK s.r.o. (zpracovatel posudku)
Mgr. Edita Ondráčková, INVEK s.r.o. (tým zpracovatel posudku)
Ing. Daniela Řeţábková, vedoucí oddělení územního plánování, odbor
regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského
úřadu Jihočeského kraje (ORRÚPSŘI KrÚ)
Ing. arch. Ludmila Šnejdová, ORRÚPSŘI KrÚ Jihočeského kraje
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc., EIA Servis, s.r.o. – zpracovatel dokumentace
Ing. arch. Daniela Týfová, Atelier 8000 (tým zpracovatele dokumentace)
Ing. Martin Krupauer, Atelier 8000 (tým zpracovatele dokumentace)
RNDr. Tomáš Drtina, Incoma Gfk (tým zpracovatele dokumentace)
Mgr. Lukáš Záruba, obor legislativní MŢP
Mgr. Eva Mazancová, vedoucí oddělení horizontální a ekosystémové legislativy,
odbor legislativní MŢP
Ing. Dušan Utínek, PhD., vedoucí oddělení národních parků, odbor zvláštní
územní ochrany přírody a krajiny MŢP
Mgr. Alena Vacátková, vedoucí oddělení soustavy NATURA 2000, odbor
druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

I. Úvod
Předmětem záměru je regulační plán - návrh plochy pro propojení české strany
se stávajícím rakouským lyţařským areálem Hochficht v Rakousku. Záměr je zpracován
ve čtyřech variantách A, B, C, D, přičemţ všechny varianty záměru mají významný
negativní vliv na EVL Šumava a PO Šumava a na předměty jejich ochrany.
Pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona v minulosti probíhalo souběţně
s projednáváním jeho vlivů dle zákona o posuzování vlivů na ŢP (sloučené řízení). Od doby,
kdy MŢP zahájilo mezistátní posuzování EIA (12. 4. 2012), jiţ nelze pokračovat při
pořizování regulačního plánu ve sloučeném řízení, ale musí být nejprve dokončen proces
EIA dle zákona o posuzování vlivů na ŢP a následně pak jeho výstupy musí být zohledněny
v postupech konaných v rámci procesu pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona.
Dne 12. 4. 2012 byla dokumentace k záměru opětovně rozeslána dotčeným územním
samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření a dne
13. 4. 2012 byla o záměru vyrozuměna rovněţ Rakouská republika. Výtah z dokumentace
záměru byl přeloţen do německého jazyka a v souladu s ESPOO úmluvou zaslán Rakouské
republice. Zde byl tento výtah z dokumentace zveřejněn na úřední desce úřadu
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Hornorakouské zemské vlády, a to od 3. 7. do 1. 8. 2012. Aby mohlo být toto umoţněno,
dopisem ze dne 13. 7. 2012 byla Rakousku na ţádost lhůta pro vyjádření se k výtahu
z dokumentace záměru o 30 dní prodlouţena (tj. do 1. 9. 2012). V dopise ze dne 13. 7. 2012
rovněţ Česká republika opakovaně ţádala o zaslání informací o stavu ţivotního prostředí
na rakouském dotčeném území a dále o zaslání informací o plánovaných aktivitách
souvisejících s rozšířením lyţařského areálu Hochficht/Reischlberg na rakouské straně. Dne
8. 8. 2012 rakouské spolkové ministerstvo zemědělství, lesnictví, ţivotního prostředí
a vodního hospodářství zaslalo MŢP vyjádření obdrţená ke zveřejněnému výtahu
z dokumentace a rovněţ potvrdilo svůj zájem účastnit se mezistátního procesu posuzování
vlivů záměru na ţivotní prostředí. 23. 8. 2012 obdrţelo MŢP poţadované informace
o stavu ţivotního prostředí na rakouském dotčeném území a dále informace
o plánovaných
aktivitách
souvisejících
s rozšířením
lyţařského
areálu
Hochficht/Reischlberg na rakouské straně. Dne 14. 9. 2012 vyzvalo MŢP oznamovatele
k doplnění dokumentace EIA o nové skutečnosti ve vazbě na poskytnuté informace
o stavu ţivotního prostředí na rakouském území ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o posuzování
vlivů na ŢP.

II. Jednání
Jednání ve věci záměru „Regulační plán Propojení Klápa – Hraničník“ bylo na MŢP svoláno
z důvodu projednání dalšího postupu a rovněţ z důvodu osvětlení celé situace z pohledu
oznamovatele a z pohledu MŢP. MŢP byla předloţena dokumentace vlivů záměru na ţivotní
prostředí, která hodnotí vlivy záměru jako významně negativní, a to ve všech čtyřech
předloţených variantách (A, B, C, D), přičemţ všechny varianty záměru mají významný
negativní vliv (tzv. -2) na celistvost EVL Šumava a PO Šumava a významný negativní vliv
na jeden předmět ochrany PO Šumava – tetřeva hlušce a na čtyři předměty ochrany EVL
Šumava – na rysa ostrovida, přírodní stanoviště 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum,
9130 Bučiny asociace Asperulo – Fagetum a 9410 Acidofilní smrčiny, a tudíţ je třeba tuto
dokumentaci EIA chápat jako podklad, který záměr k realizaci nedoporučuje a je de facto
nesouhlasný. Realizace záměru by měla rovněţ významný negativní vliv na FFH Gebiet
Böhmerwald und Mühltäler na rakouské straně hranice, konkrétně na přírodní stanoviště
typu 9410 Acidofilní smrčiny. Výše uvedené předurčuje zákonný střet s Naturou 2000
ve smyslu směrnice EU o stanovištích (Habitats Directive 92/43/EEC), a proto proces EIA
tohoto záměru můţe být zakončen pouze nesouhlasným stanoviskem EIA. Tento zásadní
dokument v procesu EIA tedy determinuje průběh celého dalšího hodnocení. Navíc
i zpracovatel posudku jiţ avizoval, ţe vliv záměru povaţuje rovněţ ve všech variantách
za významně negativní. Z těchto skutečností tedy jasně vyplývá, ţe stanovisko EIA nemůţe
označit tyto vlivy za nevýznamné a v oblasti Natura 2000 bude nedoporučující. Záměr lze
tedy dle § 45 i odst. 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, realizovat pouze tehdy, pokud bude prokázáno, ţe neexistuje varianta
bez negativního vlivu, bude prokázán převaţující veřejný zájem a současně za podmínky, ţe
budou uloţena a zajištěna kompenzační opatření nezbytná pro zajištění celkové soudrţnosti
soustavy ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.
Všechny výše uvedené aspekty byly v úvodu jednání konstatovány s tím, ţe zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku a oznamovatel jsou s tímto srozuměni. Oznamovatel
uvedené rovněţ potvrdil a uvedl, ţe s tímto průběhem (prokazování veřejného zájmu) počítá.
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A) Proces EIA
Ing. Jaroslava Honová přivítala účastníky jednání a jednání zahájila. Prvním diskutovaným
bodem byla otázka, zda existuje varianta s menším moţným vlivem na ţivotní prostředí,
neţ by měly čtyři předkládané varianty A, B, C a D.
Ing. Řeţábková uvedla, ţe Jihočeský kraj hledal varianty s nejmenším moţným vlivem
na ţivotní prostředí a 4 předkládané varianty jsou jiţ výsledkem tohoto hledání – jedná
se o jediné známé varianty záměru s minimalizovaným vlivem na ŢP, které by ještě mohly
být investorem realizovatelné.
RNDr. Vyhnálek, CSc. uvedl, ţe oznamovatel nehodlá předkládat jiné varianty záměru
a Ing. arch. Týfová potvrdila, ţe jiná varianta, která by byla pro investora akceptovatelná
a dala se realizovat, neexistuje.
Ing. Honová se dotázala zpracovatele dokumentace RNDr. Vyhnálka, jak se vypořádal
s faktem, ţe jediné realizovatelné varianty jsou v 1. zóně Národního parku Šumava.
RNDr. Vyhnálek uvedl, ţe vycházel ze zadání od oznamovatele a ţe mu jiné varianty
projektu nebyly předloţeny. Sekce 600 (Sekce ochrany přírody a krajiny MŢP) nemá navíc
dle RNDr. Vyhnálka s těmito variantami problém a ztotoţňuje se s posouzením jejich vlivu
na ţivotní prostředí - dle vyjádření odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních
závazků MŢP. Mgr. Vacátková uvedla, ţe dle vyjádření odboru druhové ochrany
a implementace mezinárodních závazků MŢP nebyla dostatečně popsána nulová varianta
a její vlivy rovněţ nebyly nikterak komentovány. Hodnocení kumulativních vlivů bylo také
pouze naznačeno. RNDr. Vyhnálek posléze z výše uvedeného vyjádření citoval jeho závěr:
„ ... Přes výše uvedené nedostatky povaţujeme předloţené hodnocení za zcela dostačující
pro posouzení vlivů plánovaného regulačního plánu a s jeho závěry se plně ztotoţňujeme.
...“.
Ing. Krupauer uvedl, ţe variantami záměru nelze příliš hýbat kvůli vymezení koridoru
v ZÚR Jihočeského kraje. Investor rovněţ nemohl do variant uvést pouze varianty
se sjezdovkou a varianty bez sjezdovky neuvádět (i kdyţ jsou pro něj z hlediska realizace
záměru výrazně výhodnější), protoţe v ZÚR Jihočeského kraje byl vymezen pouze koridor
pro infrastrukturu (tzn. pouze pro lanovku bez sjezdovky).
RNDr. Vyhnálek dále uvedl, ţe v procesu EIA byla rovněţ zpochybňována šíře průseku
pro lanovku (buď příliš široký, nebo příliš úzký a dále ţe neodpovídá zákonu o drahách).
Ing. Řeţábková v reakci na uvedené dodala, ţe šířka průseku je plně v souladu s patřičnými
normami a zákony. Bude stanovena dle výpočtu linie lana v dalším stupni dokumentace.
Bude však zcela jistě menší, neţ je ochranné pásmo lanovky (26,4 m uvedené i v RP).
Dle sdělení projektanta je na základě orientačního výpočtu předpokládána šířka průseku
lanovky 15,2 m.
Ing. Honová shrnula dosavadní průběh procesu EIA a rovněţ nastínila obsah vyjádření
dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti.
Ing. Mračková doplnila počet vyjádření doručených z Rakouska a stručně pohovořila
o jejich obsahu. Ing. Honová dále poţádala zpracovatele dokumentace, aby při doplňování
dokumentace rovněţ zohlednil vyjádření k dokumentaci předaná MŢP oznamovateli
(zejména ta vyjádření, která se odkazují na nekvalitní podklady či nedostatek informací
v dokumentaci a podobně - např. rozšíření biologického hodnocení atd.) tak,
aby dokumentace EIA byla kompletní. Dále Ing. Honová dodala, ţe pokud by oznamovatel
došel při seznamování se s obsahem vyjádření (a s novými podklady z Rakouska) k názoru,
ţe bude nutné předloţené varianty určitým způsobem doplnit, či nějaké další nové varianty
dopracovat, mělo by být o takovémto postupu informováno MŢP. Doplněk dokumentace
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by pak jiţ nemohl být rozeslán a zveřejněn společně s posudkem (jak je v současné době
stanoveno), ale musel by být rozeslán a zveřejněn zvlášť (či by musela být znovu rozeslána
celá přepracovaná dokumentace) tak, aby se s novými skutečnostmi mohla seznámit také
dotčená veřejnost a úřady.
RNDr. Vyhnálek poukázal na rozdílný přístup české a rakouské strany k přeshraničnímu
posuzování záměrů. Dle slov zpracovatele dokumentace by Česká republika měla důrazněji
vyţadovat informace od rakouské strany a neměla by se nechat odbýt. Domnívá se,
ţe je zaráţející, ţe Rakušané se chtějí účastnit české EIA a také zaslali mnoţství negativních
vyjádření a přitom o svých záměrech ČR ani neinformují. Dle Ing. Krupauera jiţ
Rakouská republika několik plánovaných změn, citovaných v dopise ČR, provedla. Tzn.,
ţe jiţ 2 změny z citovaných 5 zrealizovala, a to rozšíření sjezdovek.
Ing. Honová vyzvala zpracovatele dokumentace, aby přítomné informoval o charakteru
podkladů o stavu ţivotního prostředí z Rakouska. RNDr. Vyhnálek oznámil, ţe tyto
podklady ještě od kraje neobdrţel a proto neví, co obsahují. Ing. Mračková uvedla,
ţe obsahem těchto podkladů jsou informace o chráněných územích na rakouské straně
a studie v německém jazyce. RNDr. Vyhnálek se dotázal, zda bude potřeba zpracovávat
rovněţ doplněk studie pana prof. Bejčka. Zpracovatel posudku Ing. Mynář uvedl, ţe by
bylo dobré, aby byl s těmito podklady alespoň srozuměn. Ing. Honová dodala, ţe by měl
tyto dokumenty parafovat, aby bylo stvrzeno, ţe je četl.
Zástupkyně oznamovatele Ing. Řeţábková uvedla, ţe Jihočeský kraj jako oznamovatel
uţ od počátku (od oznámení EIA) počítá s tím, ţe hodnocení EIA k záměru bude
negativní.
Ing. Honová nastínila další kroky, které budou v procesu EIA následovat. Pokud nebudou
předloţeny ţádné další varianty záměru, bude dopracovaný doplněk dokumentace EIA
po doručení na MŢP rozeslán a zveřejněn společně s posudkem. Kaţdý se pak můţe
k posudku i doplňku dokumentace vyjádřit, a to ve lhůtě 30 dní od zveřejnění posudku
a doplňku dokumentace na úřední desce Jihočeského kraje. Následovat bude veřejné
projednání a následně vydání stanoviska EIA.

B) Veřejný zájem a Kompenzační opatření
Ing. Honová otevřela problematiku veřejného zájmu a kompenzačních opatření s tím,
ţe to není kompetence odboru posuzování vlivů na ţivotní prostředí a integrované prevence
sekce 700 (Sekce technické ochrany ţivotního prostředí) MŢP, ale sekce 600 a dalších
subjektů. Je však uţitečné jiţ nyní ujasnit si případné další postupy. Diskuse a závěry však
musí být projednány kompetentními orgány.
V případě, ţe je u záměru či koncepce zjištěn významný negativní vliv a neexistují ţádná
alternativní řešení projektu bez takového vlivu, je projekt uskutečnitelný jen z naléhavých
důvodů převaţujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického
charakteru. Veřejný zájem bude v případě RP prokazován pořizovatelem při schvalování
RP zastupitelstvem kraje. Těţiště prokazování veřejného zájmu však nemůţe leţet
v procesu EIA (nejprve proběhne proces EIA, a potom se případně při schvalování RP
přistoupí k prokazování veřejného zájmu). Při prokazování veřejného zájmu v souvislosti
s ovlivněním území soustavy Natura 2000 je třeba brát v úvahu metodický materiál
Evropské komise k čl. 6.4 směrnice o stanovištích „Guidance document on Article 6(4)
of the ´Habitats Directive´ 92/43/EEC“.
Náměstek ministra PhDr. Hlaváč prohlásil, ţe v případě tohoto sloţitého záměru je třeba
zohlednit všechny aspekty a dojít k nějakému kompromisu. Rovněţ je třeba zohlednit
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ministrem připravovaný zákon o Šumavě, který řeší veřejný zájem v oblasti Národního
parku Šumava. Dále uvedl, ţe si nedovede představit negativní stanovisko v kontextu
připravovaného zákona.
Ing. Honová konstatovala, ţe dokumentace, která byla k záměru „Regulační plán Klápa
– Hraničník“ předloţena, je negativní. V závěru dokumentace je konstatováno, ţe všechny
varianty záměru mají významný negativní vliv na chráněná území soustavy NATURA 2000.
Stanovisko EIA tudíţ musí tuto skutečnost reflektovat. Stanovisko EIA však shrnuje
všechny vlivy záměru na ŢP a nikoliv pouze na území soustavy NATURA 2000 a tomuto
bude odpovídat i struktura stanoviska EIA.
Ing. Krupauer uvedl, ţe v případě realizace podobného záměru je to vţdy příroda versus
socioekonomický rozvoj. Dokonce se domnívá, ţe pro přírodu není nejvhodnější varianta C
záměru (tudíţ lanovka bez evakuační sjezdovky), ale varianta se sjezdovkou, protoţe lidé
se budou chtít vţdy po skončení provozní doby v rakouském lyţařském areálu dostat rychle
na českou stranu a zabránit jim ve sjezdu z Hraničníku namísto čekání dlouhé fronty
na lanovku nejspíše nebude moţné. Neřízený sjezd návštěvníků výsekem pro lanovku tak
bude pro přírodu mnohem horší. Mgr. Brix se dotázal, zda byla výše uvedená situace
zohledněna při naturovém hodnocení vypracovaném Prof. Bejčkem. Ing. Krupauer uvedl,
ţe hypotetické situace v naturovém hodnocení zohledňovat nelze, protoţe na to nejsou
tabulky.
Ing. Mračková se dotázala, zda je ve variantách s evakuační sjezdovkou počítáno s tím,
ţe po ní budou lyţaři po ukončení provozu v lyţařském areálu Hochficht/Reischlberg sjíţdět
dolů do údolí do Klápy. Ing. Krupauer uvedl, ţe ano.
Ing. Honová se dotázala Mgr. Záruby, zda do navazujících řízení vstupuje vţdy pouze
varianta, která se v procesu EIA prokáţe jako varianta s nejmenším moţným negativním
vlivem či celá škála předloţených variant. Mgr. Záruba řekl, ţe se domnívá, ţe veřejný
zájem se bude pravděpodobně prokazovat pouze u varianty s nejmenším moţným vlivem
na ţivotní prostředí, která vzejde z procesu EIA. Mohou se projednávat opět všechny
navrhované varianty, avšak prokázání nejmenšího významného negativního vlivu u jiné
varianty neţ u té, kterou definoval proces EIA, by bylo velmi obtíţné.
Ing. Honová opakovaně uvedla moţnost úpravy dokumentace oznamovatelem v tomto
stádiu procesu EIA s důrazem na hledání varianty s menšími vlivy na ţivotní prostředí neţ
u variant předloţených.
Ing. Honová a Ing. Mračková shrnuly moţný postup při prokazování veřejného zájmu.
Postup by mohl být následující: Nejdříve musí být prokázána veřejná povaha zájmu, potom
jeho naléhavost a poté se musí doloţit realizace kompenzačních opatření. Kompenzační
opatření jsou tak jednou z neopominutelných podmínek schválení projektu s významným
negativním vlivem na lokality soustavy Natura 2000. Daná lokalita by přitom neměla být
nevratně ovlivněna projektem dříve, neţ bude kompenzační opatření realizováno
a bude plně funkční. Přitom je třeba brát v úvahu, ţe v případě některých typů stanovišť
či druhů nelze kompenzovat vůbec nebo by jejich kompenzace trvala mnoho let. Rozhodující
však bude určení tohoto postupu kompetentními orgány, které mají výše uvedenou
problematiku na starosti. Ing. Honová doporučila jednání u sekce 600 (Sekce ochrany
přírody a krajiny) MŢP ČR.
Ing. Mračková shrnula, ţe v české právní úpravě jsou kompenzační opatření ukotvena
v §45i odst. 9 aţ 11 zákona o ochraně přírody a krajiny. Kompenzační opatření pak
stanovuje orgán ochrany přírody. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny je RP záměrem,
v tomto případě by pak kompenzační opatření stanovovala Správa Národního parku
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a chráněné krajinné oblasti Šumava. Dle stavebního zákona je však RP územně plánovací
dokumentací (opatření obecné povahy), a z toho pak plynou odlišné postupy navrhování
kompenzačních opatření - kompenzační opatření se stanovují dohodováním krajského úřadu
(pořizovatele) s MŢP (§ 37 odst. 5 stavebního zákona).
Ing. Honová se dotázala zástupkyně oznamovatele, zda je oznamovatel srozuměn se všemi
moţnými komplikacemi, které mohou u záměru nastat (zejména finanční nákladnost
kompenzačních opatření a dlouhý čas potřebný pro případnou realizaci) a zda chce nadále
v záměru pokračovat.
Ing. Řeţábková za oznamovatele uvedla, ţe záměr je pro Jihočeský kraj velice důleţitý,
protoţe má pomoci udrţet trvale ţijící obyvatele v oblasti Národního parku Šumava, a proto
si Jihočeský kraj i nadále přeje záměr realizovat, i kdyţ si je vědom moţných komplikací.

III. Závěr
Ředitelka odboru posuzování vlivů na ŢP a integrované prevence Ing. Honová poděkovala
zúčastněným za účast na jednání a zdůraznila potřebu projednat další postup ve věci
prokazování veřejného zájmu a stanovování kompenzačních opatření mezi oznamovatelem
a sekcí 600 (Sekce ochrany přírody a krajiny) MŢP. V tomto kontextu rovněţ zdůraznila,
ţe na jednání uvedený výklad některých aspektů souvisejících se zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, je názorem odboru posuzování vlivů na ţivotní prostředí
a integrované prevence. Kompetentní sloţkou MŢP ke stanovení závazného postupu je však
právě sekce 600. Následného jednání mezi zástupci sekce 600 a oznamovatelem
by se rovněţ měl zúčastnit zástupce odboru posuzování vlivů tak, aby byly všechny strany
informovány o aktuálních postupech.
Zapsala:

Ing. Martina Mračková

Schválili:

Za sekci 700
Ing. Jaroslava Honová

Za tým zpracovatele posudku
Ing. Petr Mynář

Za oznamovatele
Ing. Daniela Řeţábková

Za tým zpracovatele dokumentace
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.

Za odbor legislativní
Mgr. Lukáš Záruba

Za sekci 600
Mgr. Alena Vacátková
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Příloha č. 4
Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník
Doplněk dokumentace
Zápis z jednání na MŽP dne 24.10.2012

Příloha č. 5
Regulační plán Propojení Klápa - Hraničník
Doplněk dokumentace
Sdělení zpracovatele hodnocení vlivů na PO/EVL prof. RNDr. Vladimíra
Bejčka, CSc.

